


M E T A L O G Ê N E S E  D O  B R A S I L



R E P Ú B L I C A  F E D E R AT I VA  D O  B R A S I L

M I N I S T É R I O  D E  M I N A S  E  E N E R G I A

Ministro de Estado
José Jorge de Vasconcelos Lima

S E C R E TA R I A  D E  M I N A S  E  E N E R G I A

Secretário
Luciano de Freitas Borges

S E RV I Ç O  G E O L Ó G I C O  D O  B R A S I L

Diretor-Presidente
Umberto R. Costa

Diretor de Geologia e Recursos Minerais
Luiz Augusto Bizzi

F U N D A Ç Ã O  U N I V E R S I D A D E  D E  B R A S Í L I A

Reitor
Lauro Morhy

Vice-Reitor
Timothy Martin Mulholland

E D I T O R A  U N I V E R S I D A D E  D E  B R A S Í L I A

Diretor
Alexandre Lima

Conselho Editorial

Presidente
Elisabeth Cancelli 

Alexandre Lima, Estevão Chaves de Rezende Martins, Henryk 
Siewierski, José Maria G. de Almeida Júnior, Moema Malheiros 

Pontes, Reinhardt Adolfo Fuck, Sérgio Paulo Rouanet e Sylvia Ficher



MARCEL AUGUSTE DARDENNE – UNB
CARLOS SCHOBBENHAUS – CPRM

Metalogênese do Brasil

CPRM
Serviço Geológico do Brasil



Equipe editorial: Airton Lugarinho (Supervisão editorial); Rejane de Meneses 
(Acompanhamento editorial); Rúbia Maria Pereira (Preparação de originais 
e revisão); Marcel Auguste Dardenne (Revisão fi nal); Márcio Duarte Macedo 
(Projeto gráfi co e Editoração eletrônica); Cristina Gomide (Capa).

Copyright © 2001 by Marcel Auguste Dardenne e Carlos Schobbenhaus.
Impresso no Brasil

Direitos exclusivos para esta edição:

Editora Universidade de Brasília
SCS  Q. 02,  Bloco C,  no 78  Ed. OK,  2o andar
70300-500 – Brasília, DF
Tel: (0xx61) 226-6874
Fax: (0xx61) 225-5611
editora@unb.br

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser 
armazenada ou reproduzida por qualquer meio sem a autorização por 
escrito da Editora.

Ficha catalográfi ca elaborada pela
Biblioteca Central da Universidade de Brasília

 Dardenne, Marcel Auguste
D216   Metalogênese do Brasil / Marcel Auguste Dardenne e 

Carlos Schobbenhaus. — Brasília : Editora Universidade de 
Brasília, 2001.

  392 p. : il.

  ISBN: 85-230-0647-8

   1. Metalogênese -América do Sul. 2. Geologia- Brasil. 3. 
Depósitos minerais-Brasil. I. Schobbenhaus, Carlos. II. Título.

       
CDU 553.078(7/8)

553.078(81)  



A G R A D E C I M E N T O S  ........................................................................................... 13

A P R E S E N T A Ç Ã O  .................................................................................................. 15

P R E F Á C I O ......................................................................................................................... 17

I N T R O D U Ç Ã O ................................................................................................................. 19

O quadro geotectônico da Plataforma Sul-Americana.......................................... 19

C A P Í T U L O  1

O Cráton Amazônico ................................................................................................ 25

1.1  O Escudo das Güianas .................................................................................................. 25

     1.1.1  Província Imataca ....................................................................................................... 28

     1.1.2  Terrenos granito-greenstone paleoproterozóicos ............................................. 29

                 1.1.2.1  Províncias Pastora-Barama-Mazaruni e Paramaka .................................... 30

                 1.1.2.2. Província Vila Nova ........................................................................................ 32

                               1.1.2.2.1 Depósitos de cromita de Bacuri ou Igarapé do Breu .......................... 34

                               1.1.2.2.2 Depósitos de manganês da Serra do Navio......................................... 36

                               1.1.2.2.3 Depósitos de ouro da Serra de Ipitinga ............................................... 37

                               1.1.2.2.4 Depósito de Ouro de Amapari............................................................. 38

                               1.1.2.2.5 Depósito de Ouro do Vicente .............................................................. 40

                               1.1.2.2.6 Depósito de Ouro de Santa Maria....................................................... 40

                               1.1.2.2.7 Depósitos de ferro: Bacabal, Leão, Santa Maria e Baixo Grande ...... 40

     1.1.3. Distrito Estanífero de Pitinga.................................................................................. 41

                1.1.3.1  Maciço Granítico Água Boa .......................................................................... 41

                 1.1.3.2  Maciço Granítico Madeira ............................................................................. 43

     1.1.4  Depósitos de diamante do Grupo Roraima ........................................................ 44

     1.1.5  Distrito Estanífero de Surucucus ........................................................................... 45

     1.1.6  Província Alcalina Neoproterozóica..................................................................... 45

                 1.1.6.1  Carbonatitos de Seis Lagos/Cerro Impacto ................................................. 45

                 1.1.6.2  Kimberlito de Quebrada Grande e outras áreas diamantíferas................. 46

1.2  O Escudo do Brasil-Central......................................................................................... 46

     1.2.1  Província Rio Maria ................................................................................................... 46

                 1.2.1.1  Depósitos auríferos do tipo Lode .................................................................. 48

                              1.2.1.1.1 Depósitos Au de Diadema................................................................... 48

                               1.2.1.1.2 Depósitos Au de Babaçu-Lagoa Seca ................................................. 50

Sumário



6         Metalogênese do Brasil       

                                                1.2.1.1.2.1 Depósito Au de Babaçu .................................................... 50

                                                1.2.1.1.2.2 Depósito Au de Lagoa Seca .............................................. 51

                 1.2.1.2  Depósitos Au-Cu-Bi-Mo do tipo Lode Porfi rítico...................................... 52

     1.2.2  Província Carajás ........................................................................................................ 54

                 1.2.2.1  Depósitos de ferro da Serra dos Carajás ...................................................... 56

                 1.2.2.2  Depósito de Cromita de Luanga.................................................................... 62

                 1.2.2.3  Depósitos de cobre-ouro ................................................................................ 63

                               1.2.2.3.1 Depósitos Cu-Au de Igarapé Bahia e Alemão .................................... 64

                               1.2.2.3.2 Depósito Cu-Zn-Au de Pojuca............................................................ 67

                               1.2.2.3.3 Depósito Cu-Au de Salobo ................................................................. 68

                               1.2.2.3.4 Depósitos Cu-Au de Sossego-Cristalino-S
118

...................................... 68

                1.2.2.4  Depósitos de manganês................................................................................... 70

                               1.2.2.4.1 Depósitos Mn de Azul/Sereno ............................................................ 71

                               1.2.2.4.2 Depósito Mn de Buritirama ................................................................ 73

                 1.2.2.5  Depósito Au de Serra Pelada/Serra Leste .................................................... 73

                 1.2.2.6  Depósitos de níquel laterítico associados aos complexos máfi co-
ultramáfi cos ..................................................................................................... 76

                 1.2.2.7  Depósitos minerais associados aos granitos anorogênicos 
paleoproterozóicos das províncias Rio Maria e Carajás ........................... 76

                               1.2.2.7.1 Depósito Cu-Au de Águas Claras ....................................................... 76

                               1.2.2.7.2 Depósito W da Pedra Preta ................................................................. 77

                               1.2.2.7.3 Mineralizações associadas ao Granito Central da Serra dos Carajás.. 77

                              1.2.2.7.4 Depósito Cu-Au do Granito Pojuca/Gameleira .................................. 78

     1.2.3  Província Tapajós........................................................................................................ 78

     1.2.4  Província Alta Floresta.............................................................................................. 83

                1.2.4.1  Mineralização Au do tipo Veio de Quartzo hospedado em zona de 
cisalha mento..................................................................................................... 86

                 1.2.4.2  Mineralização Au do tipo Pórfi ro (disseminado) ....................................... 86

                 1.2.4.3  Mineralização Au do tipo Stockwork............................................................ 88

                 1.2.4.4  Depósitos Pb-Zn-Cu-Au de Aripuanã .......................................................... 88

                 1.2.4.5  Depósito Au de Moreru .................................................................................. 92

                 1.2.4.6  Depósitos Cu de Terra Preta........................................................................... 92

     1.2.5  Distrito Aurífero do Alto Jauru............................................................................... 94

     1.2.6  Província Aurífera do Alto Guaporé ..................................................................... 96

     1.2.7  Província Estanífera de Rondônia ........................................................................ 97

                 1.2.7.1  Depósitos Sn da Suíte São-Lourenço-Caripunas (SLC) ......................... 100

                 1.2.7.2  Depósitos Sn da Suíte Younger Granites de Rondônia (YGR).............. 100

                               1.2.7.2.1 Maciço Massangana.......................................................................... 100

                               1.2.7.2.2 Maciço Santa Bárbara ....................................................................... 101

                               1.2.7.2.3 Distrito Bom Futuro.......................................................................... 103

C A P Í T U L O  2

O Cráton do São Francisco ........................................................................... 107

2.1  O Compartimento Oriental........................................................................................ 107

     2.1.1  Depósito de Barita de Itapura ............................................................................... 110

     2.1.2  Província Aurífera do Rio Itapicuru ................................................................... 110



                                                                                                                                                      Sumário  7

                 2.1.2.1  Fazenda Maria Preta...................................................................................... 110

                 2.1.2.2  Faixa Weber .................................................................................................... 112

     2.1.3  Distrito de Cobre do Rio Curaçá ......................................................................... 114

     2.1.4  Depósito de Cobre do Serrote da Laje ............................................................... 115

     2.1.5  Distritos de cromita do Rio Jacurici e Campo Formoso.............................. 115

                 2.1.5.1  Depósitos do Rio Jacurici............................................................................. 115

                 2.1.5.2  Depósitos de Campo Formoso..................................................................... 120

     2.1.6  Depósitos de esmeralda de Carnaíba e Socotó................................................ 121

                 2.1.6.1  Depósitos de Carnaíba .................................................................................. 121

                 2.1.6.2  Depósitos de Socotó ...................................................................................... 122

     2.1.7  Depósito Au-U-Pi de Jacobina ............................................................................. 123

2.2  O Compartimento Central ......................................................................................... 125

     2.2.1  Depósitos minerais associados a greenstone belts......................................... 125

                 2.2.1.1  Ocorrências de ouro e metais bases ............................................................ 125

                 2.2.1.2  Depósitos de magnesita da Serra das Éguas ............................................. 125

     2.2.2  Depósitos de ferro-titânio-vanádio-fosfato ...................................................... 128

                 2.2.2.1  Depósitos Fe-Ti-V-Pt do Sill do Rio Jacaré............................................... 128

                 2.2.2.2  Depósitos Fe-Ti-V de Campo Alegre de Lourdes .................................... 128

                 2.2.2.3  Depósitos de fosfato de Angico dos Dias .................................................. 128

     2.2.3  Depósito Pb-Zn de Boquira ................................................................................... 130

     2.2.4  Depósitos Fe-Mn de Urandi-Licínio de Almeida........................................... 132

     2.2.5  Depósitos diamantíferos da Chapada Diamantina ......................................... 132

     2.2.6  Depósitos minerais da Bacia de Irecê ................................................................ 135

                 2.2.6.1  Depósito de Fosfato da Fazenda Três Irmãs ............................................. 135

                 2.2.6.2  Depósitos Pb-Zn do Grupo Una.................................................................. 137

     2.2.7  Distrito Uranífero de Lagoa Real ........................................................................ 137

2.3  O Compartimento Ocidental .................................................................................... 137

     2.3.1  Ocorrências de ouro e metais bases no Bloco Guanambi-Correntina-São 
Domingos..................................................................................................................... 138

     2.3.2  Província Au-Fe-Mn do Quadrilátero Ferrífero.............................................. 139

                 2.3.2.1   Depósitos minerais associados aos greenstone belts antigos (≥ 3,0Ga)..... 143

                               2.3.2.1.1 Depósito de Cromita de Pium-hi....................................................... 143

                               2.3.2.1.2 Depósito Ni-Cu-Co-Pt de O’Toole ................................................... 143

                               2.3.2.1.3 Depósito Ni Laterítico do Morro do Níquel ..................................... 146

                     2.3.2.2    Depósitos minerais associados ao Greenstone Belt Rio das Velhas (GBRV)...146

                               2.3.2.2.1 Depósitos de ouro ............................................................................. 146

                               2.3.2.2.2 Depósitos de manganês..................................................................... 150

                 2.3.2.3  Depósitos minerais associados ao Supergrupo Minas (SGM) ............... 153

                               2.3.2.3.1 Depósitos Au-U-Pi da Fm. Moeda.................................................... 153

                               2.3.2.3.2 Depósitos de itabiritos da Fm. Cauê ................................................. 155

                               2.3.2.3.3 Depósitos Fe-Mn de Miguel Congo.................................................. 156

                 2.3.2.4  Depósitos minerais associados ao Evento Transamazônico/Brasiliano 157

                               2.3.2.4.1 Depósitos de ouro do Distrito de Mariana ........................................ 157

                                2.3.2.4.1.1 Depósito Au de Passagem de Mariana ........................ 157

                                2.3.2.4.1.2 Depósito Au de Antônio Pereira .................................. 159

                               2.3.2.4.2 Depósitos de topázio ......................................................................... 160

                               2.3.2.4.3 Depósitos Au das minas de Cauê ...................................................... 162



8         Metalogênese do Brasil       

C A P Í T U L O  3

As Faixas Dobradas do Neoproterozóico e as Coberturas 
Correlatas ............................................................................................................................ 165

3.1  A Faixa Brasília e o Maciço de Goiás ................................................................ 165

     3.1.1  Depósitos minerais do Maciço de Goiás........................................................... 165

                 3.1.1.1  Depósitos minerais do Greenstone Belt Crixás ........................................ 165

                               3.1.1.1.1 Depósitos Au da Mina III/Mina Nova/Mina Pompex....................... 168

                               3.1.1.1.2 Depósito Au da Mina Inglesa............................................................ 173

                               3.1.1.1.3 Depósito Ni de Boa Vista.................................................................. 174

                 3.1.1.2  Os depósitos minerais do Greenstone Belt Guarinos............................... 175

                               3.1.1.2.1 Depósito Au de Maria Lázara ........................................................... 175

                               3.1.1.2.2 Depósitos Au da Mina Caiamar ........................................................ 176

                 3.1.1.3  Depósitos minerais do Greenstone Belt Pilar Goiás ................................ 176

                 3.1.1.4  Depósitos de ouro do Greenstone Belt Goiás Velho ................................ 177

                 3.1.1.5  Depósitos de esmeralda de Santa Terezinha.............................................. 177

     3.1.2  Depósitos minerais do Bloco Almas-Dianópolis-Cavalcante .................... 179

                 3.1.2.1  Depósitos Au de Almas-Dianópolis............................................................ 179

                 3.1.2.2  Depósito de Urânio da Raizaminha ............................................................ 181

                 3.1.2.3  Depósitos minerais associados à Suíte Aurumina .................................... 182

                 3.1.2.4  Depósito de Ouro de Pontal ......................................................................... 182

     3.1.3  Rifte Intracontinental Paleoproterozóico .......................................................... 182

                 3.1.3.1  Depósitos minerais associados aos complexos máfi co-ultramáfi cos 
(CMUs) de Barro Alto (BA), Niquelândia (NQ), Cana Brava (CB)..... 183

                               3.1.3.1.1 Depósitos de níquel laterítico de Niquelândia e Barro Alto ............. 185

                               3.1.3.1.2 Depósito de Amianto de Cana Brava ................................................ 185

                               3.1.3.1.3 Depósitos de EGP de Niquelândia e Cana Brava ............................. 186

                 3.1.3.2  Província Estanífera de Goiás...................................................................... 187

                               3.1.3.2.1 Depósitos de estanho da Subprovíncia Rio Paranã........................... 188

                                                3.1.3.2.1.1 Depósitos Sn associados ao Granito Pedra Branca....... 188

                                               3.1.3.2.1.2 Depósitos Sn associados ao Granito Mangabeira ......... 189

                                               3.1.3.2.1.3 Depósitos Sn associados ao Granito Sucuri................... 189

                               3.1.3.2.2 Depósitos de estanho da Subprovíncia Tocantins ............................. 191

                                3.1.3.2.2.1 Depósitos Sn associados ao Granito Serra Branca........ 192

                                                3.1.3.2.2.2 Depósitos Sn associados ao Granito Serra Dourada ..... 193

                 3.1.3.3  Depósitos minerais associados ao Grupo Araí.......................................... 193

     3.1.4  Depósitos minerais associados ao Ciclo Brasiliano ...................................... 193

                 3.1.4.1  Depósitos minerais associados ao desenvolvimento de Bacia de Margem 
Passiva no Meso/Neoproterozóico ............................................................. 194

                               3.1.4.1.1 Depósitos Pb-Zn (Cu) de Palmeirópolis/Juscelândia........................ 194

                               3.1.4.1.2 Depósito Pb-Zn de Castelão.............................................................. 194

                 3.1.4.2  Depósitos minerais associados ao Arco Magmático de Goiás ............... 194

                               3.1.4.2.1 Depósito Au-Ag-Ba de Zacarias ....................................................... 195

                               3.1.4.2.2 Depósito Cu-Au de Chapada ............................................................ 195

                               3.1.4.2.3 Depósito Au de Posse ...................................................................... 195

                               3.1.4.2.4 Depósito Au-Cu-Bi de Mundinho..................................................... 196

                 3.1.4.3  Depósitos minerais associados ao Grupo Vazante ................................... 198

                               3.1.4.3.1 Depósitos de fosfato de Rocinha e Lagamar..................................... 198



                                                                                                                                                      Sumário  9

                               3.1.4.3.2 Depósito Pb-Zn de Morro Agudo ..................................................... 198

                               3.1.4.3.3 Depósito Zn de Vazante .................................................................... 201

                 3.1.4.4  Depósitos Pb-Zn-Ag-CaF
2
 associados ao Grupo Bambuí ...................... 203

                 3.1.4.5   Depósitos de ouro associados ao Evento Brasiliano na Zona Externa 
da Faixa Brasília ............................................................................................ 206

                               3.1.4.5.1 Depósitos de ouro de Minaçu-Niquelândia....................................... 206

                                                3.1.4.5.1.1 Depósitos Au tipo Buracão ............................................. 206

                                                3.1.4.5.1.2 Depósitos Au tipo Santa Rita .......................................... 207

                               3.1.4.5.2 Depósitos Au de Cavalcante ............................................................. 207

                               3.1.4.5.3 Depósito Au de Luziânia................................................................... 209

                              3.1.4.5.4 Depósito do Morro do Ouro.............................................................. 210

                 3.1.4.6  Depósitos minerais associados ao magmatismo sin a tarditectônico do 
Ciclo Brasiliano ............................................................................................. 211

                               3.1.4.6.1 Depósitos Sn associados a granitos................................................... 212

                               3.1.4.6.2 Depósitos Ni-Cu-Co de Americano do Brasil e Mangabal............... 212

3.2  A Faixa Araçuaí............................................................................................................... 214

     3.2.1  Depósitos associados a seqüências vulcano-sedimentares do tipo greens-
tone belts ...................................................................................................................... 214

                 3.2.1.1  Depósitos associados à Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro......... 214

                               3.2.1.1.1 Depósitos de cromita de Serro/Alvorada de Minas .......................... 214

                               3.2.1.1.2 Depósito de Ouro de Zagaia ............................................................. 215

                 3.2.1.2  Depósito de Ouro Fino associado à Seqüência Vulcano-Sedimentar de 
Riacho dos Machados.................................................................................... 215

     3.2.2  Depósitos de itabiritos............................................................................................. 216

     3.2.3  Depósitos minerais associados ao Supergrupo Espinhaço.......................... 217

                 3.2.3.1  Depósitos de diamante da região de Diamantina ..................................... 217

                 3.2.3.2  Depósitos de fosfato de Conceição do Mato Dentro ............................... 219

     3.2.4  Depósitos minerais associados à Faixa Araçuaí s.s....................................... 221

                 3.2.4.1  Depósitos de ferro de Porteirinha................................................................ 221

                 3.2.4.2  Diamictitos diamantíferos do Grupo Macaúbas ....................................... 221

                 3.2.4.3  Depósitos de grafi ta de Pedra Azul............................................................. 221

                 3.2.4.4  Província Pegmatítica Oriental do Brasil .................................................. 225

                 3.2.4.5  Depósitos de scheelita e wolframita no vale do Rio Jequitinhonha...... 231

                               3.2.4.5.1 Depósitos de scheelita associados a rochas calcissilicatadas............ 231

                               3.2.4.5.2 Depósitos de wolframita-scheelita associados a veios de quartzo.... 231

3.3  A Faixa Alto Rio Grande............................................................................................. 231

3.4  A Faixa Ribeira ................................................................................................................ 232

     3.4.1  Depósitos de ouro da Serra de Itaberaba........................................................... 233

     3.4.2  Depósitos Pb-Zn-(Cu)-Ba-Ag do tipo Perau ................................................... 233

     3.4.3  Depósitos Pb-Zn-Ag do tipo Panelas ................................................................. 237

     3.4.4  Depósitos associados aos granitos brasilianos ................................................ 238

                 3.4.4.1  Depósitos W-Mo-Cu associados ao Granito Itaoca ................................. 238

                 3.4.4.2  Depósito W (Sn-Mo) associado à Suíte Catinga ...................................... 238

                 3.4.4.3  Depósito Au de Campo Largo ..................................................................... 238

     3.4.5  Depósitos minerais associados a zonas de cisalhamento brasilianas ...... 238

                 3.4.5.1  Depósito Pb-Zn-Ag (Cu) do Ribeirão da Prata......................................... 238



10       Metalogênese do Brasil       

                 3.4.5.2  Depósitos de talco da Faixa Itaiacoca ........................................................ 239

     3.4.6  Depósitos de fl uorita do Vale do Ribeira .......................................................... 239

                 3.4.6.1  Depósitos strata-bound de fl uorita ............................................................. 239

                               3.4.6.1.1 Sete Barras ...................................................................................... 239

                               3.4.6.1.2 Mato Dentro ...................................................................................... 241

                               3.4.6.1.3 Volta Grande ..................................................................................... 241

                 3.4.6.2  Depósito Filoneano do Braz......................................................................... 242

3.5  A Faixa Dom Feliciano ................................................................................................ 242

     3.5.1  Depósitos Cu-Pb-Zn do Distrito de Camaquã................................................. 243

     3.5.2  Depósitos Au de Lavras do Sul ............................................................................ 245

     3.5.3  Depósitos Sn de Encruzilhada do Sul ................................................................ 245

3.6  A Província Borborema ............................................................................................... 245

     3.6.1  Depósitos de magnesita da Faixa Móvel Orós................................................ 247

     3.6.2  Depósitos minerais da Faixa Seridó ................................................................... 248

                 3.6.2.1  Província Scheelitífera.................................................................................. 250

                 3.6.2.2  Província Aurífera.......................................................................................... 252

                 3.6.2.3  Província Pegmatítica ................................................................................... 252

     3.6.3  Distrito Pegmatítico de Solonópole .................................................................... 254

     3.6.4  Depósito de Urânio de Itataia ............................................................................... 254

3.7  As Faixas Paraguai e Araguaia .............................................................................. 254

     3.7.1  Faixa Araguaia ........................................................................................................... 255 

     3.7.2  Faixa Paraguai............................................................................................................ 256 

                3.7.2.1  Distrito Fe-Mn de Urucum........................................................................... 256

                 3.7.2.2  Depósitos de ouro do Grupo Cuiabá .......................................................... 258

C A P Í T U L O  4

As Coberturas Fanerozóicas da Plataforma e o 
Magmatismo Associado.................................................................................... 261

 

4.1  O Paleozóico ..................................................................................................................... 261

     4.1.1  Depósitos de ferro oolítico..................................................................................... 261

                 4.1.1.1  Depósito de Paraíso do Norte-Miracema na Bacia do Parnaíba............ 263

                 4.1.1.2  Depósito de Jatapu......................................................................................... 263

                 4.1.1.3  Depósito de Garapu....................................................................................... 264

     4.1.2  Depósitos de potássio de Fazendinha e Arari no Médio Amazonas ...... 264

     4.1.3  Depósitos de carvão do Sul do Brasil ................................................................ 266

                 4.1.3.1  Carvão de Santa Catarina ............................................................................. 267

                4.1.3.2  Carvão do Rio Grande do Sul...................................................................... 268

     4.1.4  Depósitos de folhelhos pirobetuminosos da Formação Irati ...................... 269

     4.1.5  Depósito de Urânio de Figueira ........................................................................... 270

     4.1.6  Ocorrências diamantíferas nas seqüências paleozóicas ............................... 272

4.2  O Mesozóico ..................................................................................................................... 274



                                                                                                                                                      Sumário  11

     4.2.1  Depósitos associados ao vulcanismo.................................................................. 274

                 4.2.1.1  Depósitos de ametista e ágata do Rio Grande do Sul .............................. 274

                              4.2.1.1.1 Distrito Mineiro do Alto Uruguai: ametista ...................................... 274

                               4.2.1.1.2 Distrito Mineiro do Salto do Jacuí: ágata ......................................... 276

                 4.2.1.2  Depósitos de opala do Piauí ......................................................................... 277

     4.2.2   Depósitos associados aos complexos ultramáfi co-alcalino-carbonatíticos.... 277

                 4.2.2.1  Complexos das regiões Sul e Sudeste ........................................................ 277

                               4.2.2.1.1 Depósito de Fosfato de Jacupiranga ................................................. 277

                               4.2.2.1.2 Depósito de Urânio de Poços de Caldas ........................................... 278

                               4.2.2.1.3 Depósito de Fluorita de Mato Preto .................................................. 280

                 4.2.2.2  Complexos da Região Centro-Oeste .......................................................... 283

                               4.2.2.2.1 Província Carbonatítica do Alto Paranaíba ....................................... 283

                                                4.2.2.2.1.1 Complexo do Barreiro .................................................... 285

                                                4.2.2.2.1.2 Complexo de Tapira........................................................ 288

                                                4.2.2.2.1.3 Complexo de Catalão ..................................................... 288

                               4.2.2.2.2 Província Alcalina de Iporá-Rio Verde ............................................. 290

     4.2.3  Depósitos de diamante associados às intrusões kimberlíticas ................... 290

                 4.2.3.1  Província Kimberlítica de Juína .................................................................. 291

                 4.2.3.2  Província Kimberlítica do Alto Paranaíba................................................. 292

     4.2.4  Depósitos fi lonianos hidrotermais....................................................................... 295

                 4.2.4.1  Distrito de Fluorita de Santa Catarina ........................................................ 295

                 4.2.4.2  Veios de ametista do Alto Bonito................................................................ 297

     4.2.5  Depósitos associados à circulação de fl uidos conatos .................................. 298

                 4.2.5.1  Ocorrências de urânio da Formação Sergí................................................. 298

                 4.2.5.2  Depósitos de barita da Fm. Marizal/Taipu-Mirim.................................... 299

                               4.2.5.2.1 Depósito de Camamu........................................................................ 299

                               4.2.5.2.2 Depósito da Fazenda Barra ............................................................... 303

     4.2.6  Depósitos sedimentares s.s. ................................................................................... 303

                 4.2.6.1  Depósitos clásticos diamantíferos............................................................... 304

                 4.2.6.2  Depósitos de evaporitos................................................................................ 304

                               4.2.6.2.1 Depósito de Sal-Gema da Ilha de Matarandiba ................................ 304

                               4.2.6.2.2 Depósitos de potássio de Sergipe-Alagoas ....................................... 305

                               4.2.6.2.3 Depósito de Enxofre Nativo de Castanhal ........................................ 308

                               4.2.6.2.4 Depósitos de gipsita do Nordeste do Brasil ...................................... 310

                               4.2.6.2.5 Depósitos de fosfato da Bacia Pernambuco/Paraíba......................... 312

4.3  O Cenozóico ...................................................................................................................... 312

     4.3.1  Depósitos minerais de origem laterítica ............................................................ 312

                 4.3.1.1  Depósitos de bauxita ..................................................................................... 314

                              4.3.1.1.1 Bauxitas da Província Amazônica .................................................... 314

                                                4.3.1.1.1.1 Depósitos de bauxita da Amazônia Oriental .................. 314

                                                4.3.1.1.1.2 Depósitos de bauxita fosfática do NE do Pará e NW 

do Maranhão .................................................................. 317

                                                4.3.1.1.1.3 Depósito de Bauxita de Carajás ..................................... 317

                               4.3.1.1.2 Bauxitas da Província Centro-Leste.................................................. 318

                                                4.3.1.1.2.1 Depósitos de bauxita do Quadrilátero Ferrífero............ 318

                                                4.3.1.1.2.2 Depósitos de bauxita da Serra da Mantiqueira.............. 318

                               4.3.1.1.3 Depósitos de bauxita da Província Alcalina...................................... 318

                 4.3.1.2  Depósitos de caulim da Região Amazônica .............................................. 319



12       Metalogênese do Brasil       

                 4.3.1.3  Depósitos de níquel laterítico ...................................................................... 322

                               4.3.1.3.1 Depósito Ni Laterítico tipo Morro do Níquel ................................... 322

                               4.3.1.3.2 Depósito Ni Laterítico de São João do Piauí ................................... 323

                                 4.3.1.3.3 Depósito Ni Laterítico tipo Vermelho na Província Mineral de Carajás ..... 235

                               4.3.1.3.4 Depósitos Ni Laterítico de Niquelândia e Barro Alto....................... 325

                               4.3.1.3.5 Depósitos Ni Laterítico tipo Santa Fé da Província Alcalina de Goiás ...... 238

                 4.3.1.4  Depósitos de ouro laterítico ......................................................................... 331

     4.3.2  Depósitos minerais do tipo Placer ...................................................................... 333

                 4.3.2.1  Depósitos aluvionares ................................................................................... 333

                               4.3.2.1.1 Depósitos de ouro e de cassiterita..................................................... 333

                               4.3.2.1.2 Depósitos de diamante ...................................................................... 333

                 4.3.2.2  Depósitos de placeres de praia na margem costeira do Brasil ............... 333

                               4.3.2.2.1 Depósitos ETR-Ti nos Estados da Bahia, do Espírito Santo e do Rio 

de Janeiro .......................................................................................... 335

                               4.3.2.2.2 Depósitos Ti-Zr de Mataraca ............................................................ 335

                               4.3.2.2.3 Depósitos Ti do Distrito de Bujuru ................................................... 335

C A P Í T U L O  5

A Distribuição dos Depósitos Minerais através do 
Tempo Geológico no Território Brasileiro – Épocas 
Metalogenéticas ........................................................................................................ 337

L I S T A  D E  F I G U R A S ................................................................................................ 343

R E F E R Ê N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S .............................................................. 349



ESTA OBRA FOI SUBSIDIADA pelo PADCT/CNPq (através do Pro-
cesso nº 62.0248/94-7), órgão a que devemos expressar os 
nossos mais profundos agradecimentos, devido a boa vontade 
e compreensão frente aos sucessivos atrasos de fi nalização.

Nós, os autores, apresentamos também nossos mais 
vivos agradecimentos aos alunos e aos ex-alunos da UnB, que 
se encarregaram, com enorme competência e paciência, da 
digitação original do texto: Fabiano R. L. Faulstich e Cris-
tine Hortência C. Pontes; bem como aos que se encarrega-

ram da exímia organização das ilustrações: Fabiano R. L. 
Faulstich, Luciana Tibiriçá, Leandro Guimarães da Silva, 
Leonardo Resende e Leonildes Soares de Melo Filho, da 
UnB, e Helena Soares Zanetti Eyben, da CPRM.

Finalmente, nosso agradecimento especial aos cole-
gas da Universidade de Brasília e do Serviço Geológico 
do Brasil – CPRM, os quais souberam, com gentileza e 
sabedoria, incentivar os nossos esforços no sentido de 
concluir esta tarefa. 

Agradecimentos





O SERVIÇO GELÓGICO DO BRASIL sente-se honrado em 
apresentar e em subsidiar a publicação do livro Metalogê-
nese do Brasil, de autoria de Marcel Dardenne e de Carlos 
Schobbenhaus, dois dos mais renomados pesquisadores 
ligados ao estudo das geociências no Brasil.

A obra vem a complementar o entendimento de 
depósitos minerais brasileiros, cobrindo sucintamente 
aspectos geoquímicos e hidrodinâmicos da formação 
dos principais depósitos minerais, e fazendo referência 
a resultados da aplicação de geoquímica, e a estudos de 
inclusões fl uidas e de isótopos estáveis e radiogênicos 
que permitem a formulação de modelos genéticos de 
sistemas de geração dos depósitos. Cientes de que tais 
modelos são úteis na exploração e na lavra de depósitos 
minerais, mas têm utilidade limitada na descoberta de 
novos distritos minerais, os autores privilegiam a dis-
cussão do problema da distribuição geográfi ca de depó-
sitos minerais, que é  tratado primeiramente em termos 
de ambientes geológicos e tectônicos, em vez de nuan-
ces da geoquímica de soluções mineralizantes. Ainda 
que hajam controvérsia e incerteza quanto ao posiciona-
mento tectônico de algumas das províncias discutidas no 
texto, função do atual estado de conhecimento da geolo-
gia do Brasil, esta obra marca um progresso nessa área 
do conhecimento, que não teve desenvolvimento com-

patível com o de estudos geoquímicos. Poucos livros 
que lidam com depósitos minerais oferecem esse tipo de 
enfoque, ainda mais os baseados na experiência de dois 
cientistas com tal conhecimento da geologia do Brasil. 

Acreditamos que as informações contidas neste estudo 
serão contribuição importante para o avanço do conheci-
mento do potencial metalogenético do Brasil, e de grande 
valia para estudantes e analistas de investimentos com 
interesse na área. O estudo provê uma base que apresenta 
uma ampla variedade de depósitos minerais e indicações 
sobre seu condicionamento tectônico, permitindo identifi -
car potencialidades e peculiaridades das principais provín-
cias minerais brasileiras. 

Na leitura da obra sobressai a diversifi cação do poten-
cial mineral brasileiro, o que constitui aspecto relevante 
neste momento em que se vislumbra uma retomada dos 
investimentos no setor mineral brasileiro. 

Umberto Costa
Diretor-Presidente

Serviço Geológico do Brasil

Luiz Augusto Bizzi
Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Serviço Geológico do Brasil

Apresentação





Prefácio

ESTA OBRA PROCURA SUPRIR A necessidade de um documento 
em língua portuguesa que integre os depósitos minerais 
brasileiros à evolução geológica do Brasil. Esse objetivo 
foi alcançado através de uma paciente coleta de dados, de 
estudos específi cos e de inúmeras visitas aos diversos depó-
sitos minerais no Brasil. Este trabalho refl ete o extraordiná-
rio desenvolvimento do conhecimento geológico ocorrido 
no país durante as duas últimas décadas, o qual aconteceu 
paralelamente à explosão dos cursos de pós-graduação na 
área das ciências da terra, nas universidades brasileiras, e à 
implantação do Serviço Geológico do Brasil. Essa acelera-
ção do nível e da qualidade do conhecimento permitiu esta-
belecer as bases geocronológicas, petrológicas, geoquími-
cas e estruturais necessárias à elaboração de um arcabouço 
geotectônico coerente, onde os depósitos minerais se inse-
rem naturalmente, delineando-se, assim, os grandes traços 
da metalogênese na Plataforma Sul-Americana.

Esta obra privilegia a integração dos depósitos minerais 
ao seu contexto geológico regional, salientando os proble-

mas e propondo hipóteses que sugiram caminhos proveito-
sos para as pesquisas futuras. O livro encontra-se repleto 
de ilustrações que substituem descrições fastidiosas e colo-
cam em evidência os principais controles metalogenéticos. 
Para atingir esses objetivos, a pesquisa bibliográfi ca foi 
ampla e intensa, mas as citações tiveram de fi car restritas 
aos artigos mais abrangentes. Essa bibliografi a incorpora 
os artigos publicados até o fi nal de 1999, e algumas cita-
ções referentes ao ano de 2000, decorrentes da amabili-
dade de colegas que nos deram acesso a seus manuscritos.

Nossa expectativa é a de que o livro atenda aos anseios 
da comunidade geológica e se torne uma fonte de con-
sulta profícua neste momento da evolução da metalogê-
nese do Brasil.

Não é possível destacar aqui os inúmeros colegas que 
contribuíram signifi cativamente na elaboração deste traba-
lho, cabendo a nós reconhecer, humildemente, que o apoio 
da comunidade geológica nunca nos faltou e representou 
sempre um incentivo a mais.

Os autores





Introdução

O PRINCIPAL OBJETIVO DESTE trabalho é delinear os traços 
mais marcantes da metalogenia do Brasil, defi nindo, ao 
longo de sua evolução geotectônica, as unidades metaloge-
néticas mais importantes na forma de províncias e de distri-
tos minerais economicamente signifi cativos. Essa proposta 
conta também com a caracterização de depósitos minerais 
selecionados e de épocas metalogenéticas mais favoráveis à 
individualização de um ou mais tipos de depósitos minerais.

No intuito de conseguir uma melhor compreensão da 
porção brasileira da Plataforma Sul-Americana, o subtí-
tulo Escudo das Güianas inclui um tratamento sucinto dos 
grandes traços da evolução e da metalogenia dos países 
vizinhos do Brasil.

As divisões geocronológicas adotadas seguem as re co-
mendações da International Stratigraphic Chart (Unesco/
IUGS/2000). Para o Proterozóico, no entanto, preferimos 
utilizar a divisão em três conjuntos com limites em 2500Ma, 
1800Ma, 1000Ma, seguindo a linha do mapa tectônico da 
América do Sul (Almeida, 1978). O limite Proterozóico/
Cambriano adotado foi estabelecido em 544Ma, seguindo 
a sugestão de Bowring et al. (1993). 

O quadro geotectônico da 
Plataforma Sul-americana

A Plataforma Sul-Americana (Fig. 1), cuja consolidação 
se completou no fi nal do Neoproteozóico, constitui, junto 
com a Plataforma Patagônica e a Faixa Andina, uma das 
três grandes divisões tectônicas do continente sul-ameri-
cano (Almeida, 1978; Schobbenhaus e Campos, 1984).

Essa plataforma, antes denominada Plataforma Bra-
sileira (Almeida, 1967), forma o núcleo da América do 
Sul, cobrindo uma área de cerca de 15 x 106 km2, 40% 
dos quais estão expostos em três escudos pré-cambrianos: 
Güiana, Brasil-Central (ou Guaporé) e Atlântico. Dados 

geocronológicos indicam que a evolução do Cráton Ama-
zônico envolveu diversos eventos tectônicos e uma impor-
tante adição de material juvenil durante o Arqueano, o 
Pa leo proterozóico e o Mesoproterozóico, bem como o re tra ba 
lhamento de crosta continental mais antiga. Cerca de 34% 
da crosta continental exposta nesses escudos foi formada 
durante o Arqueano; 80% durante o Paleoproterozóico, no 
Ciclo Transamazônico; e 98% no fi nal do Neoproterozóico, 
no Ciclo Brasiliano (Cordani et al. 1988; Cordani e Sato, 
1999). No fi nal do Neoproterozóico, a Plataforma Sul-
Americana era representada por diversas placas ou núcleos 
cratônicos independentes. A amalgamação fi nal desses ter-
renos (Fig. 2) foi efetivada entre 650 e 535Ma, mediante 
uma série de colisões representando a Orogênese Brasi-
liana (Pan-africana). Os mais importantes crátons sinbra-
silianos da Plataforma Sul-Americana são: Cráton Ama-
zônico, Cráton do São Franscisco e Cráton do Rio de La 
Plata. O embasamento desses crátons é formado essencial-
mente de rochas metamórfi cas de médio a alto graus, além 
de associações do tipo granito-greenstone e inúmeros gra-
nitóides. Fragmentos arqueanos menores representados por 
núcleos de alto a médio graus são encontrados nas faixas 
móveis proterozóicas.

Os terrenos mais antigos no Cráton Amazônico foram 
observados no Complexo de Imataca, na Venezuela, entre 
3,4 e 3,7Ga (Sidder e Mendoza, 1995). Nas Güianas cons-
tam idades de residência crustal da ordem de 3,6Ga (Gibbs 
e Barron, 1993). Protólitos arqueanos ocorrem também nos 
terrenos Cupixi/Amapá, Brasil, entre 2,9 e 3,1Ga (Lafon et 
al. 1998), e nas províncias de Rio Maria/Carajás, Brasil, 
entre 2,98 e 2,80Ga (Tassinari e Macambira, 1999). Nessa 
última província também há registro de zircões em grani-
tos e rochas sedimentares com idades superiores a 3,7Ga 
(área granito-greenstone de Rio Maria). No Cráton do São 
Francisco, as idades mais antigas identifi cadas situam-se 
entre 3,4 e 3,1Ga (Cordani e Sato, 1999). De modo geral, 
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     Fig. 1 – Divisão tectônica da Plataforma Sul-Americana (segundo Almeida et al., 1976, com modifi cações).



     Fig. 2 – Principais unidades estruturais da Plataforma Sul-Americana. Crátons brasilianos e áreas cratônicas menores: 
Amazônico (A), São Francisco (B), Rio de La Plata (C), Luís Alves (D), Tibicuary  (E), Goiás Central (F), 
São Luís (G). Coberturas plataformais proterozóicas selecionadas: Bambuí (I), Chapada Diamantina (II), 
Benefi cente-Iriri-Teles Pires e outras (III), Urupi-Iricoumé (IV), Roraima-Surumu (V). Faixas móveis 
brasilianas: Paraguai-Araguaia (1), Gurupi (2), Província Borborema (3), Sergipano (4), Rio Preto-Ria-
cho do Pontal (5), Brasíliza (6), Araçuaí (7), Ribeira (8), Dom Feliciano (9), Sierras Pampeanas 
Orientales (10). Segundo Schobbenhaus e Bellizzia (2000); Schobbenhaus e  Campos (1984), Almeida 
(1978) e  outras fontes referidas no texto.
AS:  Asunción,  BA: Buenos Aires, BH: Belo Horizonte, BL: Belém, BR: Brasília, CB: Ciudad Bolivar, CN: 
Cayenne, CO: Córdoba, CS: Cruzeiro do Sul, CU: Cuiabá, GFR: Guiana Francesa, GUY: Guyana, GT: 
Georgetown, IQ: Iquitos, MI: Mitu, MN: Manaus, MV: Montevideo, PM: Paramaribo, PV: Porto Velho, RC: 
Recife, RJ: Rio de Janeiro, SC: Santa Cruz de la Sierra, SL: São Luís, SUR: Suriname, SV: Salvador.
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a maioria dos resultados radiométricos nesse cráton rela-
ciona-se ao Arqueano tardio, entre 2,9 e 2,5Ga, sendo mais 
comuns nas áreas de terrenos granito-greenstone.

Os terrenos granito-greenstone e seqüências similares 
representam extensas áreas no interior dos antigos crátons 
da Plataforma Sul-Americana, tais como (a) as províncias 
de Rio Maria e de Carajás (Escudo Brasil-Central); (b) o 
Bloco do Gavião e o Quadrilátero Ferrífero, no Cráton do 
São Francisco; e (c) a área de Crixás, no Maciço de Goiás. 
Algumas dessas associações granito-greenstone indicam 
idades paleoproterozóicas em torno de 2,2-2,1Ga, como 
a região do Rio Itapicuru (Cráton do São Francisco) e o 
extenso cinturão no norte-nordeste do Escudo das Güia-
nas. Formações ferríferas (BIFs) do tipo Lago Superior 
(Paleoproterozóico), dos tipos Carajás e Algoma (Arqueano), 
e também sedimentos do tipo Witwatersrand estão presen-
tes em algumas dessas áreas cratônicas.

Com o fechamento do tectonismo Brasiliano, uma rede 
de faixas móveis foi formada separando as áreas cratôni-
cas. No lado do Atlântico, essas faixas móveis são repre-
sentadas pelas faixas Borborema, Brasília, Araçuaí, Alto 
Rio Grande, Ribeira e Dom Feliciano. Na porção central 
do Brasil, a Faixa Paraguai-Araguaia (≅ 550Ma), com mais 
de 3 mil km de extensão, prolonga-se para a Bolívia e 
para o Paraguai. As faixas móveis brasilianas normalmente 
são representadas por rochas metassedimentares/vulcânicas 
de baixo a médio (localmente alto) graus, intrudidas por 
diversos tipos de granitóides. Essas faixas incluem, em 
parte, rochas mais antigas retrabalhadas. Diferentemente 
das demais faixas, a Província Borborema representa uma 
rede complexa de orógenos desenvolvidos em torno de 
diversos pequenos núcleos cratônicos paleoproterozóicos 
e/ou, mais raramente, arqueanos. 

Elementos marcantes nos crátons Amazônico e São 
Francisco são as extensas coberturas plataformais sedi-
mentares e vulcânicas, notadamente do Mesoproterozóico 
e do Neoproterozóico, pouco ou quase nada deformadas, 
e com estruturas primárias geralmente bem preservadas. 
Essas coberturas representam, provavelmente, as maiores 
exposições desse tipo no Globo. No Cráton Amazônico, 
essas coberturas plataformais foram formadas entre ≅ 1950 e 
1000Ma e uma boa parte delas acha-se intrudida por uma 
série de granitóides anorogênicos. A mais importante fase de 
magmatismo (≅ 1950-1700Ma) é representada por um vul-
canismo calcialcalino, ácido a intermediário (tipo Uatumã, 
Cuchivero, etc.), sobreposto por sedimentos maduros 
continentais/marinhos rasos (tipo Roraima/Benefi cente). 
No Cráton do São Francisco ocorrem grandes coberturas 
plataformais clásticas e carbonáticas do Meso-Neoprotero-

zóico (tipo Chapada Diamantina, Araí e Bambuí). Um mag-
matismo anorogênico associado com a abertura de diversos 
riftes continentais (Espinhaço-Araí), ocorreu nesse cráton 
entre 1770 e 1700Ma (Brito Neves et al. 1997). 

Extensas áreas da proto-Plataforma Sul-Americana 
foram distendidas, entre 1100 e 950Ma, ocorrendo a frag-
mentação dos crátons e a evolução das bacias brasilianas. 
O fechamento dessas bacias durante a Orogênese Brasi-
liana se deu em decorrência da amalgamação dos diversos 
crátons e blocos cratônicos menores, que se estendeu até o 
início do Paleozóico e teve como resultado a consolidação da 
atual Plataforma Sul-Americana (Almeida et al. 1976, 1981).

A Plataforma Sul-Americana constitui o embasamento 
de: (a) cinco grandes bacias intracratônicas paleozóicas – 
Solimões, Amazonas, Parnaíba, Paraná e Chaco-Paraná 
(Milani e Zalán, 1999); (b) diversas bacias mesozóicas/
cenozóicas menores, ao longo da costa atlântica (Cainelli 
e Mohriak, 1999); e (c) bacias subandinas no extenso fore-
deep andino (Llanos, Beni, Chaco, Pampas), ao longo do 
limite com a Cordilheira Andina, quase totalmente masca-
radas por sedimentos cenozóicos. 

Desde o fechamento da Orogênese Brasiliana, essa 
extensa massa pré-cambriana fi cou praticamente isenta de 
eventos tectônicos. Uma reativação plataformal de ampli-
tude maior ocorreu somente no Mesozóico, com a abertura 
do Atlântico-Sul (Evento Sul-Atlantiano; Schobbenhaus e 
Campos, 1984). Esse evento estendeu-se até o início do 
Terciário e propiciou a erupção de enormes massas de 
lavas basálticas, a intrusão de uma série de chaminés alca-
lino-carbonatíticas e de pipes kimberlíticos e kamafugíti-
cos. A geração de bacias sedimentares do tipo rifte, ao 
longo de toda a costa atlântica, também está relacionada a 
esse evento geotectônico (Almeida, 1967; Schobbenhaus e 
Brito Neves, 1996; Tassinari e Macambira, 1999; Cordani 
et al. 1988). 

Durante o Cenozóico, a plataforma permaneceu está-
vel, sendo submetida tão-somente ao intemperismo super-
gênico com o desenvolvimento de um espesso manto de 
alteração laterítica. Ao longo desse período, a estabilidade 
da plataforma foi interrompida, no seu interior, pela reati-
vação tectônica de antigos lineamentos, caracterizando o 
que se costuma denominar como Neotectônica.

Esse esboço do quadro geotectônico da Plataforma Sul-
Americana serve de pano de fundo introdutório para a dis-
tribuição dos principais depósitos minerais (Fig. 3), bem 
como para o desenvolvimento de uma proposta de evolu-
ção metalogenética do Brasil.



     Fig. 3 –  Distribuição das principais províncias minerais pré-cambrianas e dos depósitos  minerais selecionados 
na Plataforma Sul-Americana. Fontes referidas no texto. Abreviações: asb. – asbesto; diam. – dia-
mante; gem.  –  gemas; gra.  –  grafi ta; mag. –  magnesita; ETR – Terras Raras.
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COM UMA SUPERFÍCIE TOTAL de aproximadamente 4,3 milhões 
de km2, o Cráton Amazônico representa uma das maiores 
áreas cratônicas do mundo, estabilizada no fi nal do Meso-
proterozóico (Almeida et al. 1976; Cordani et al. 1988). 
Geografi camente, o Cráton Amazônico é dividido em dois 
blocos pela Bacia do Amazonas (Fig. 2): Escudo das Güia-
nas e Escudo Brasil-Central (ou Guaporé).

Segundo o modelo desenvolvido por Cordani e Brito 
Neves (1982), Lima (1984), Teixeira et al. (1989), Tassi-
nari (1996), Tassinari e Macambira (1999), e Cordani e 
Sato (1999), a evolução geotectônica que conduziu à cra-
tonização da região amazônica resulta de um processo de 
acreção crustal progressiva a partir de um núcleo mais 
antigo, estabilizado no fi m do Arqueano, em torno de 
2,5Ga (Macambira e Lafon, 1995), e envolvido por faixas 
móveis e/ou por geocronológicas que se sucederam no 
tempo e no espaço. Nessa concepção, o Cráton Amazônico foi 
dividido em seis províncias geocronológicas (Fig. 4): Provín-
cia Amazônia Central (2,3Ga); Província Maroni-Itacaiúnas 
(2,3-1,95Ga); Província Ventuari-Tapajós (1,95-1,8Ga); Pro-
víncia Rio Negro-Juruena (1,8-1,55Ga); Província Ron dônia-
San Ignácio (1,55-1,3Ga); e Província Sunsás (1,3-1,0Ga).

Cada uma dessas províncias é formada por associações 
plutônicas, vulcânicas e sedimentares específi cas, eviden-
ciadas por suas características litológicas, geocronológi-
cas, geoquímicas e isotópicas. A estabilização progressiva 
da região amazônica ao longo do Proterozóico conta com 
manifestações sucessivas de uma tectônica rúptil intracon-
tinental evidenciada pelo desenvolvimento de mecanismos 
de rifteamento com vulcanismo associado, pela deposição 
de sedimentos continentais e marinhos, e pela migração do 
plutonismo anorogênico. Esses eventos encerraram-se no 
fi nal do Proterozóico Médio, em torno de 1,0Ga, quando 
o Cráton Amazônico se encontrava bordejado em toda a 
sua porção meridional e oriental pela Faixa Dobrada Para-
guai-Araguaia.

1.1 O Escudo das Güianas

O Escudo das Güianas estende-se da margem do Oceano 
Atlântico, no extremo norte e nordeste da Plataforma Sul-
Americana, até a bacia sedimentar do Amazonas, ao sul 
(Fig. 5). 

O Escudo das Güianas pode ser dividido em:
a) Um terreno granulítico e gnáissico, na parte oriental 

da Venezuela, com protólito arqueano (Complexo de 
Imataca);

b) Um terreno granito-greenstone paleoproterozóico, com 
300-400 km de largura ao longo da margem atlântica;

c) Um terreno granítico e gnáissico não-diferenciado;
d) Uma parte central e ocidental com extensas coberturas de 

rochas vulcânicas félsicas paleoproterozóicas e sedi-
mentares, continentais a marinhas, paleomesoprote-
rozóicas. 

Adicionalmente, ocorrem intrusivas graníticas paleo a 
mesoproterozóicas (~1,8 e 1,5Ga), diques, sills e derrames 
máfi cos mesoproterozóicos ou mais jovens, além de com-
plexos alcalinos também do Mesoproterozóico. Eventos 
paleoproterozóicos. de cerca de 2,0Ga (Orogênese Tran-
samazônica), envolvendo metamorfi smo, deformação e mag-
matismo granítico, afetaram o Complexo de Imataca, os ter-
renos granito-greenstones e, em parte, o terreno granítico e 
gnáissico não-diferenciado (Gibbs e Barron, 1983, 1993).

Datações U-Pb até o momento obtidas no Brasil 
(Estado de Roraima) indicam que, entre 2000 e 1950Ma, 
foram geradas rochas vulcânicas calcialcalinas continen-
tais, ácidas a intermediárias, localmente acompanhadas 
de sedimentos clásticos. Esse vulcanismo é encontrado, 
na maior parte das áreas central e oeste do escudo, asso-
ciado, em parte, a intrusivas graníticas e granodioríticas, 
em torno de 1850Ma, sendo, às vezes, de caráter subvulcâ-
nico. Esse vulcano-plutonismo, que recebeu o nome cole-

C A P Í T U L O 1 O Cráton Amazônico
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     Fig. 4 –  Mapa esquemático do Cráton Amazônico, com a distribuição das províncias geocro-
nológicas (segundo Teixeira et al., 1989; Tassinari, 1996; Tassinari e Macambira, 1999).



                                                                                                                                     O Cráton Amazônico  27

   
  

F
ig

. 
5 

–
 M

ap
a 

ge
ol

óg
ic

o 
es

qu
em

át
ic

o 
do

 E
sc

ud
o 

da
s 

G
üi

an
as

 (
se

gu
nd

o 
G

ib
bs

 e
 B

ar
ro

n,
 1

99
3;

 S
ch

ob
be

nh
au

s 
e 

B
el

liz
zi

a,
 2

00
0;

 B
el

liz
zi

a 
et

 a
l.,

 1
98

1;
 

B
ar

do
ux

 e
t a

l.,
 1

99
8;

 C
ar

va
lh

o 
et

 a
l.,

 1
99

5;
 F

ar
ac

o 
e 

C
ar

va
lh

o,
 1

99
4a

; G
ra

y 
et

 a
l.,

 1
99

3;
 B

ro
ok

s 
et

 a
l.,

 1
99

5;
 S

id
de

r, 
19

95
).



28       Metalogênese do Brasil       

tivo de Uatumã (Gibbs e Barron, 1983, 1993), acha-se 
amplamente distribuído no Escudo das Güianas. Reis e 
Fraga (1996) ponderam que o caráter co-genético admi-
tido para as vulcânicas e plutônicas Uatumã é inconsis-
tente nessa região, por suas marcantes incompatibilidades 
geoquímicas. As vulcânicas Uatumã são mais compatíveis 
com as características observadas nas suítes pós-orogêni-
cas relacionadas ao Evento Transamazônico (Fraga et al. 
1996). As vulcânicas do tipo Uatumã foram deformadas 
em nível crustal raso, admitindo-se que tenham sido afe-
tadas pela Orogênese Transamazônica, e são interpretadas 
como um evento tardi ou pós-colisional desse evento tec-
tônico (Reis e Fraga, 1996; Bosma et al. 1983). 

O Evento ou Supergrupo Uatumã engloba diversas 
denominações regionais desse vulcanismo: Surumu e Iri-
coumé, no Brasil; Cuchivero, na Venezuela; Burro-Burro e 
Kuyuwini, na Guyana; e Dalbana, no Suriname. Análises 
U-Pb em zircões de riolitos das formações Surumu e Iri-
coumé forneceram idades de 1,96Ga (Schobbenhaus et al. 
1994); e ash-fl ows do Grupo Cuchivero, próximo a Santa 
Helena de Uairén, na Venezuela; foram datados em 1,98Ga 
(Brooks et al. 1995).

Com idade em torno de 1,5Ga, registra-se, no Brasil, 
também a intrusão de sienitos normais e alcalinos (Ca chor ro, 
Serra do Acari e Mapari). Na fronteira do Brasil com 
a Guyana ocorre intrusão alcalina, datada em 1,0Ga 
(Mutum). Durante o período de 1,3 a 1,1Ga, a margem 
ocidental do Escudo das Güianas foi afetada por metamor-
fi smo de alto grau, o que resultou na formação de um cin-
turão granulítico nos Andes colombianos. No interior do 
Escudo das Güianas há evidência de falhamentos, retraba-
lhamento e fechamento de sistemas isotópicos em micas, 
além de intrusões ígneas, no fi nal do Mesoproterozóico 
e início do Neoproterozóico, provavelmente associados a 
atividades mais intensas na periferia do escudo. A maioria 
das falhas são orientadas para nordeste e estão associadas 
com milonitos e pseudotaquilitos. Esse evento tem sido 
referido como Orinoquense, K’Mudku, Nickerie ou Jari-
Falsino (Gibbs e Barron, 1993). É possível que essas falhas 
envolvam substancial reativação de zonas de fraqueza mais 
antigas, e representem papel importante na concentração 
de mineralizações de ouro.

Nas extensas regiões do Escudo das Güianas, ocupa-
das por terrenos graníticos e gnáissicos não-diferenciados, 
e por terrenos granito-greenstones, Tassinari e Macambira 
(1999) identifi cam diversas províncias geocronológicas, 
como já referido no item anterior (Fig. 4). Segundo esses 
autores, no Escudo da Güianas as áreas da crosta conti-
nental que não foram afetadas pela Orogênese Transama-

zônica (Província Amazônia Central) ocupam a região do 
alto Rio Trombetas e áreas contíguas, bem como as áreas 
subjacentes ao Grupo Roraima, na divisa tríplice Brasil-
Güiana-Venezuela, no chamado núcleo de Pakaraima. Uma 
idade arqueana é suposta para a Província Amazônia Cen-
tral pelo referidos autores, uma vez que cartografi a geo-
lógica em escala adequada, e/ou estudos geocronológicos 
sistemáticos, praticamente inexistem nessas regiões.

Terrenos com unidades arqueanas comprovadas ainda 
são raros no Escudo das Güianas. A área de maior extensão 
é representada pelo Complexo de Imataca (3,4 a 3,7Ga). 
Áreas menores são reconhecidas nos terrenos exóticos 
de Cupixi (2,9-2,6Ga), a NW de Macapá, Brasil. Várias 
determinações isotópicas, usando a sistemática Sm-Nd no 
âmbito dos gnaisses Fallawatra, determinações U-Pb sobre 
zircões herdados em rochas da Formação Isle de Cayenne 
e de granitóides e quartzitos na Güiana Francesa, indicam 
a presença de protólitos arqueanos (3,2-3,3Ga) na porção 
oriental do Escudo das Güianas. A pouca expressividade 
areal de tais domínios arqueanos, no estágio atual do 
conhecimento, deve-se à escassez de estudos na região e 
ao rejuvenecimento isotópico durante o metamorfi smo de 
alta pressão no Transamazônico (Luiz Bizzi, com. verbal). 

1.1.1 Província Imataca 

Os granulitos e gnaisses do Complexo de Imataca repre-
sentam o terreno mais antigo do escudo, e exibem con-
tatos por falha com as rochas pré-cambrianas circundan-
tes. Esse complexo, de direção nordeste, forma uma cadeia 
montanhosa com, pelo menos, 510 km de extensão do Rio 
Aro até o delta do Orinoco, no limite mais setentrional 
do Escudo das Güianas (Fig. 5). Os protólitos do com-
plexo eram representados por rochas sedimentares clásti-
cas e químicas, vulcânicas subaéreas silícicas calcialcali-
nas e, em menor quantidade, rochas plutônicas. As suas 
rochas encontram-se intensamente dobradas e foram sub-
metidas a um metamorfi smo que varia de fácies granulito 
com  dois piroxênios a fácies anfi bolito. É representado por 
ortognaisses, paragnaisses, granulitos, charnoquitos e BIFs 
metamórfi cos e, em menor quantidade, por rochas sedi-
mentares manganesíferas, mármores dolomíticos e anor-
tositos. Protólitos metassedimentares de algumas rochas 
gnáissicas foram datados em 3,7-3,4Ga.

Em torno de 3,4Ga, o Complexo de Imataca formou 
um núcleo continental estável. A intrusão de rochas graní-
ticas e o desenvolvimento de migmatitos (Migmatito de La 
Ceiba) defi nem um evento tectono-magmático em 2,8Ga 
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(SHRIMP em zircão), quando suas rochas foram deforma-
das e regionalmente metamorfi zadas durante o Evento 
Aroense (Martin-Bellizzia, 1972). Entre 2,15-1,96Ga, du rante 
a Orogênese Transamazônica, essas rochas foram subme-
tidas a metamorfi smo de fácies anfi bolito e granulito, e 
sofreram intrusões graníticas (Sidder e Mendoza, 1995).

Dentre as diversas litologias do Complexo Imataca des-
tacam-se intercalações de formações ferríferas bandadas, 
responsáveis pela geração de importante província metalo-
genética com mais de 2 bilhões de toneladas métricas de 
minério de ferro. Esses BIFs, que representam menos de 
1% das rochas do complexo e apresentam espessuras que 
variam de alguns centímetros a dez metros, chegando a até 
duzentos metros, contêm os maiores depósitos de ferro, 
especialmente quando dobrados e expostos à meteorização. 
Diversos depósitos de BIF enriquecido, tais como Cerro 
Bolivar e San Isidro, estão entre os maiores do Globo. As 
reservas de ferro são maiores que 1855 x 106 ton.métricas 
com teor de cerca de 63% Fe, e cerca de 11700 x 106 ton. 
métricas com um teor de cerca de 44% Fe. O protominé-
rio do BIF consiste de uma associação de fácies óxido, na 
qual magnetita e hematita são os minerais predominantes. 
Minério enriquecido de BIF, composto predominantemente 
de goethita e limonita, geralmente ocorre nos limbos e cen-
tros dos sinclinais. As camadas ricas em ferro são inti-
mamente interestratifi cadas com camadas silicosas ricas 
em quartzo e em minerais metamórfi cos portadores de 
ferro. Esses depósitos têm maior similaridade com os BIFs 
do tipo Lago Superior/Carajás, ainda que alguns BIFs do 
tipo Algoma também possam estar presentes. O conteúdo de 
metais preciosos nesses depósitos é aparentemente baixo.

A maioria dos depósitos de ferro é alinhada leste-oeste, 
seguindo o trend estrutural dominante do complexo. Eles 
formam o topo de cristas salientes formadas de material 
rico em ferro, mais resistente e tipicamente 200 m ou mais 
acima do terreno circundante.

O Quadrilátero Ferrífero de San Isidro apresenta as 
maiores reservas conhecidas do complexo. Esse distrito é 
associado com anfi bólio-piroxênio gnaisse, gnaisse graní-
tico e anfi bolito. O minério foi depositado como um pre-
cipitado químico de origem vulcânica exalativa. O teor 
médio de ferro varia entre 61 e 68%.

No Depósito de Cerro Bolivar, a laterita ferruginosa e 
o minério friável foram formados tipicamente de forma-
ção ferrífera de granulação muito fi na. Hematita, magne-
tita e quartzo são os minerais principais. Minerais de silica-
tos, principalmente anfi bólio sódico e piroxênio, são fases 
comuns na formação ferrífera. O Depósito de Cerro Boli-
var representa uma seção estratigráfi ca espessa de forma-

ção ferrífera (220 m) repetida por dobramento apertado e 
por falhamento imbricado reverso. O intemperismo foi um 
fator importante no enriquecimento do corpo de minério 
de Cerro Bolivar, e produziu um capeamento de óxido de 
ferro representado por uma laterita ferruginosa constituída 
de grãos primários de hematita em uma matriz porosa e 
dura de goethita secundária.

O Depósito de El Pao ocorre intercalado em hiperstê-
nio-granulito e em gnaisse quartzo-fedspático. Três tipos 
de minério estão presentes: minério silicoso (gnaisse hema-
títico), minério duro maciço de alto grau e canga. Os dois 
primeiros tipos de minério consistem de hematita lamelar, 
cujos cristais são orientados e fortemente deformados.

Camadas de minério de manganês enriquecido secun-
dariamente estão interestratifi cadas com gnaisses, migma-
titos, anfi bolitos e granulitos no Complexo de Imataca. 
Essas rochas fazem parte de uma seqüência de gondito, 
quartzo-biotita-xisto, anfi bólio-xisto e mármore dolomítico 
com espessura de aproximadamente 500 m. As camadas 
individuais de manganês têm geralmente espessura menor 
que 10 m, e têm extensão ao longo do strike por mais de 20 
km. Há indicações de que suportam tanto o modelo sedi-
mentar não-vulcanogênico como o modelo vulcanogênico 
para caracterizar esses depósitos de manganês (Bellizzia et 
al. 1981; Sidder e Mendoza, 1995; Gray et al. 1993).

1.1.2 Terrenos granito-greenstone 
paleoproterozóicos

Uma extensa província granito-greenstone do Paleopro-
terozóico (Pastora, Barama-Mazaruni, Marowijne, Para-
maka, Maroni, Vila Nova) estende-se ao longo da margem 
atlântica do escudo, da Venezuela ao Brasil. Essas unida-
des incluem também formações supracrustais que diferem 
dos greenstone belts por sua pobreza relativa em rochas 
vulcânicas e, em alguns casos, por sua posição estratigrá-
fi ca mais jovem. Dados geocronológicos, incluindo dados 
isocrônicos U-Pb em zircão, Sm-Nd e Rb-Sr, documentam 
que as rochas vulcânicas dos greenstone belts e rochas gra-
níticas associadas das províncias em discussão foram geradas 
entre 2250 e 2100Ma. Na Güiana Francesa, datações recentes 
indicam idades entre 2140 e 2090Ma para as vulcânicas Para-
maka (Carte Geologique de la Guyane Française, 1:500.000, 
no prelo). Os greenstone belts do Escudo das Güianas pos-
suem, de modo geral, a maioria das características típicas de 
seus equivalentes arqueanos de outras regiões do Globo. No 
entanto, mostram uma menor proporção de rochas ultramáfi -
cas e uma maior extensão de sedimentos clásticos. De forma 
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geral, os greenstone belts do Escudo das Güianas consistem, 
da base para o topo, de:
a) Uma seqüência marinha de rochas vulcânicas máfi cas 

toleiíticas;
b) Uma seqüência de basaltos toleiíticos a calcialcalinos, 

andesitos, dacitos e riolitos;
c) Uma seqüência de grauvacas turbidíticas, rochas vul-

canoclásticas, rochas químicas sedimentares e pelitos.

Ocorrem também metaconglomerados derivados pre-
dominantemente das vulcânicas e dos sedimentos asso-
ciados. Sedimentos manganesíferos e ferruginosos meta-
morfi zados, cherts e carbonatos também estão presentes. 
Nos diversos belts também ocorrem intrusivas subvulcâni-
cas félsicas. Os metassedimentos incluem muitas varieda-
des de tufos, conglomerados vulcanoclásticos, grauvacas e 
folhelhos derivados das vulcânicas associadas. Na Guyana, 
a espessura estratigráfi ca do greenstone belt é estimada em 
cerca de 8-10 km. Nenhuma indicação de fonte continental 
foi reconhecida nesses metassedimentos. Complexos máfi -
cos acamadados também estão presentes nos greenstone 
belts. O grau metamórfi co grada de fácies xisto-verde a 
anfi bolito.

Na Venezuela, domos graníticos do Complexo Supamo 
intrudiram os greenstone belts por volta de 2230-2050Ma, 
dividindo as suas rochas em sinclinórios ramifi cados entre 
as intrusões. Durante a Orogênese Transamazônica, em 
cerca de 2,0Ga, o Complexo de Imataca, os terrenos gra-
nito-greenstones e algumas outras áreas do escudo foram 
deformados e metamorfi zados. Esses terrenos representam 
a unidade metalogenética mais importante do escudo, 
podendo ser distinguidas três diferentes províncias: Provín-
cia Pastora-Barama-Mazaruni, na Venezuela e na Guyana; 
Província Paramaka, no Suriname, na Güiana Francesa e 
no Brasil (Estado do Amapá); e Província Vila Nova, nos 
limites dos Estados do Pará e do Amapá, no Brasil. 

1.1.2.1 Províncias Pastora-Barama-Mazaruni e 
Paramaka

O Escudo as Güianas tem demonstrado conter depósitos 
auríferos de grande porte. Levando-se em conta que a pro-
dução aluvionar do escudo, no século XIX, foi de 150 t 
de ouro, estima-se que as reservas de ouro do Escudo das 
Güianas excedam a 700 t de ouro. A maior parte das ocorrên-
cias mostra teor médio de 1,5 g/t Au (Bertoni et al. 1998).

Nessas províncias estão incluídos os mais importantes 
greenstone belts produtores de ouro do Escudo das Güia-

nas (Fig. 5). As mais importantes minas dessas províncias 
contêm, em seu conjunto, cerca de 20 Moz de ouro. Esses 
terrenos greenstones estendem-se por cerca de 1.500 km 
ao longo da costa atlântica. A Província Pastora-Barama-
Mazaruni é representada, na Venezuela, pelos grupos Pas tora e 
Botanamo e, em sua extensão para o norte da Guyana, pelo 
Supergrupo Barama-Mazaruni (grupos Barama, Cuyuni e 
Mazaruni). A Província Paramaka, por sua vez, é repre-
sentada, no Suriname, pelo Supergrupo Marowijne e pelos 
grupos Matapi, Paramaka e Armina. Na Güiana Francesa 
é representada pelo Supergrupo Maroni e pelos grupos 
Paramaka, Bonidoro e Orapu. No Brasil (Amapá), a Pro-
víncia Paramaka é representada pelo Grupo Serra Lom-
barda (Ferran, 1988) e, no seu extremo sudeste, pelo Dis-
trito Aurífero de Tartarugalzinho. A descontinuidade entre 
as duas províncias decorre da presença da Bacia Cenozóica 
de Berbice e do Cinturão Granulítico Central do Paleopro-
terozóico. Plutões graníticos e batólitos dômicos, gnaisses 
e migmatitos dividem as unidades dos greenstone belts 
em sinclinórios ramifi cados. As unidades dos greenstone 
belts das duas referidas províncias foram depositadas pre-
dominantemente em um ambiente submarino. Basaltos, 
contendo estruturas pillow e mostrando alterações química 
e mineralógica características de espilitização submarina, 
dominam nas partes inferiores da seqüência greenstone. 
A porção média da seqüência tem uma proporção mais 
alta de andesitos porfi ríticos, dacitos, riolitos, derrames de 
lavas submarinos e, possivelmente, subaéreos, com sedi-
mentos silícicos e tufáceos interderrames. Grauvacas tur-
bidíticas, pelitos, tufos, rochas sedimentares químicas e 
rochas vulcanoclásticas são rochas dominantes na parte supe-
rior da seqüência greenstone. Rochas ultramáfi cas constituem 
cerca de 1-2% das rochas ígneas dos greenstone belts do 
Escudo das Güianas, formando geralmente complexos aca-
madados máfi co-ultramáfi cos (Sidder e Mendoza, 1995).

A química dessas rochas não tem sido sistematicamente 
estudada. A composição química original das rochas ígneas 
foi alterada por intemperismo, alteração hidrotermal (espi-
litização e metassomatismo potássico) e metamorfi smo regio-
nal em fácies xisto-verde e anfi bolito. Tendências de dife-
renciação toleiítica e calcialcalina são comuns nas rochas 
vulcânicas. Os tipos mais dominantes de rochas são basal-
tos toleiíticos subalcalinos de baixo K e andesitos basál-
ticos. As rochas vulcânicas foram extravasadas predomi-
nantemente em ambiente submarino e têm características 
químicas de basaltos de assoalho oceânico moderno, de 
rochas de arcos de ilhas e de rochas de arcos continentais. 
Estudos isotópicos indicam que as rochas vulcânicas são 
derivadas de fusões de manto juvenil e não contêm qual-
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quer componente da crosta continental arqueana (Sidder e 
Mendoza, 1995).

Os greenstone belts das províncias Pastora-Barama-
Mazaruni e Paramaka contêm depósitos do tipo veios de 
quartzo auríferos com baixo conteúdo de sulfetos, hospe-
dados em zonas de cisalhamento. Ouro nativo, pirita e meno-
res quantidades de tetraedrita, calcopirita, bornita, molibde-
nita, scheelita e esfalerita são os mais típicos minerais 
metálicos nos veios de quartzo. Carbonatos (comumente a 
ankerita) nos veios de quartzo e alteração carbonática com 
mais de 30 m de largura no interior das rochas encaixan-
tes são comuns em alguns distritos auríferos, tais como El 
Callao, na Venezuela. Adicionalmente à alteração carbo-
nática, as rochas encaixantes são intensamente silicifi ca-
das, sericitizadas e propilitizadas (com epídoto e clorita), a 
muitas dezenas de metros de distancia dos veios (Sidder e 
Mendoza, 1995). 

A mineralização aurífera do Escudo das Güianas está 
relacionada a diversos ambientes do tipo “epizonal”, in  
cluindo: intrusivas calcialcalinas (Omai, St-Elie, Yaou, 
Dorlin, Sophie, Eagle Mountain), sedimentos terrígenos 
deformados (Gross Rosebel, Camp Caiman, Regina, Chan-
gement, Esperance), vulcanitos metassomáticos e/ou rochas 
intrusivas (Las Cristinas, Dorlin) e sulfetos semimaciços 
(Paul Isnard, Increíble 16, St-Elie). A maior parte das ocor-
rências auríferas é hospedada em rochas afetadas por defor-
mação dúctil-rúptil, próxima a grandes estruturas de cisa-
lhamento (Bertoni et al. 1998).

Grandes zonas de cisalhamento dúctil são ainda pouco 
documentadas no Escudo das Güianas. No centro-norte da 
Venezuela destaca-se a falha de Guri, de direção nordeste-
sudoeste, que justapõe o Complexo de Imataca e os ter-
renos paleoproterozóicos. Por outro lado, uma das mais 
importantes feições de cisalhamento do Escudo das Güia-
nas relaciona-se ao chamado Sillon Nord-Guyanais (Milési 
et al. 1995), no norte das Güiana Francesa, associado à 
Orogênese Transamazônica. Diversos depósitos importan-
tes de ouro são relacionados a essa zona de cisalhamento, 
os quais compreendem, de oeste para leste: Regina, Tortue, 
Camp Caiman, Changement, Boulanger, St-Elie, St-Pierre, 
Paul Isnard e Esperance. Uma outra grande estrutura dúctil 
ocorre ao sul do Sillon Nord-Guyanais, na região central da 
Güiana Francesa, e representa uma zona de cisalhamento 
de direção ESE-WNW (Bardoux et al. 1998). Essa estru-
tura parece estender-se até o centro da Güiana, atraves-
sando o Suriname. Dentre os depósitos de ouro, que ocor-
rem nas imediações dessa feição megascópica, podem 
ser citados: Yaou, Dorlin, Sophie, Repentir, Antino, Ben-
zdorp, Omai, Salamangone e Labourrie Siboa (Yoshi-

dome). Quando analisadas de forma conjunta, nota-se que 
a maioria das ocorrências de ouro até agora descobertas no 
Escudo das Güianas ocorre nas proximidades de grandes 
estruturas, tais como as antes referidas. Todas as rochas 
magmáticas e sedimentares de greenstone belts hospedando 
mineralizações de ouro das províncias de Pastora-Barama-
Mazaruni e Paramaka foram afetadas pelo menos por uma 
fase de deformação dúctil. Zonas de cisalhamento e folia-
ções da primeira fase de deformação foram afetadas por 
estruturas de uma segunda fase que geralmente é menos 
penetrativa. A segunda fase pode ser ligada geneticamente 
ao evento K’Mudku (1,2Ga). Assim, somente as estruturas 
da primeira fase são classifi cadas como feições transamazô-
nicas verdadeiras e a maioria das ocorrências de ouro docu-
mentadas, até o momento, parece relacionar-se a essa fase 
com remobilizações ao longo das estruturas da segunda fase 
(Bardoux et al. 1998).

A maioria das rochas intrusivas, juntamente com as vul-
cânicas Paramaka e Mazaruni, bem como rochas sedimen-
tares do Armina, foram deformadas concomitantemente 
por uma intensa fase de deformação dúctil, datada em torno 
de 1,99Ga, em Omai e St-Elie, fi xando, assim, a idade 
absoluta da Orogênese Transamazônica através do escudo 
das Güianas (Lafrance et al. 1999). Idades U-Pb obtidas 
de corpos intrusivos em diferentes partes das províncias 
Pastora-Barama-Mazaruni e Paramaka sugerem ter ocor-
rido pelo menos três eventos intrusivos distintos datados 
em 2154Ma (Las Cristinas), 2125Ma (St-Elie) e 2090Ma 
(Omai) (Fig. 5). Quando examinados individualmente, 
nota-se que a maioria desses corpos intrusivos sofreu pelo 
menos uma fase de intensa deformação, que em muitos 
casos é sincrônica à mineralização. Dados obtidos em 
Omai e St-Elie mostram que as mineralizações ocorreram 
mais ou menos contemporaneamente nesses depósitos, em 
cerca de 1990Ma. Indicam também que o ouro foi trapeado 
algumas dezenas de Ma após o evento intrusivo (Lafrance 
et al. 1999).

Em resumo, as características das ocorrências de ouro 
nas províncias de Pastora-Barama-Mazaruni e Paramaka 
são as seguintes:
a) As rochas hospedeiras são variáveis, e as vulcânicas 

predominam;
b) O controle estrutural é a norma, com estilos e tipos 

variáveis;
c) A proximidade de intrusões parece ser importante, mas 

não é seguramente comprovada;
d) A maioria dos depósitos pode ser relacionada a uma 

fase maior de deformação;
e) A maioria das ocorrências de ouro observadas hos-
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peda-se em veios de quartzo sin a tarditectônicos;
f) Muitas ocorrências são também hospedadas em zonas 

de cisalhamento regionais;
g) O ouro geralmente está incluído em sulfetos (pirita, 

calcopirita, pirrotita), sendo a pirita a forma de ocor-
rência mais comum (Bardoux et al. 1998). 

Os maiores depósitos de ouro da Província Pastora-
Barama-Mazaruni são Omai (4,2 Moz) na Guyana, e o con-
junto de depósitos de Las Cristinas (8,6 Moz), El Callao, 
Lo Increíble e Botanamo na Venezuela. Na Província Para-
maka destacam-se: os depósitos de ouro de Gross Rosebel 
(2,4 Moz), no Suriname; Paul Isnard (2,2 Moz), Camp 
Caiman (1,1 Moz), Yaou (0,8 Moz), Dorlin (0,35 Moz) e St. 
Elie, na Güiana Francesa; e Salamangone/Laborrie Siboa 
(0,35 Moz), no Brasil. O Depósito de Omai, na Guyana, 
é a mais signifi cativa mineralização de ouro conhecida até 
o momento no Escudo das Güianas, e uma das maiores da 
América do Sul.

* Diamante de Dachine
O Depósito de Diamante de Dachine (Capdevila et al. 
1999), situado no Greenstone Belt Inini (Província Para-
maka) e datado em 2,11Ga, encontra-se associado a rochas 
ultramáfi cas de origem piroclástica ou hialoclástica do 
pacote vulcânico. Essas rochas são geralmente transfor-
madas em albita-carbonato-clorita-talco xistos pelo meta-
morfi smo regional de fácies xisto-verde, além de sofrer alte-
ração hidrotermal relacionada a intrusões de granitóides e 
gabros pós-tectônicos. Quando preservadas, essas rochas mos-
tram fragmentos ultramáfi cos (1-3 até 20 cm) dispersos numa 
matriz fi na. Relictos de fenocristais de olivina são ainda iden-
tifi cáveis nos fragmentos. Essas rochas ultramáfi cas contêm 
de 17 a 28% MgO, e possuem composição semelhante a 
komatiitos. As concentrações de elementos compatíveis (Al, 
Ti, ETRs) são parecidas com as dos komatiitos depletados 
em Al de Barberton. Apesar de mostrarem altos teores em 
K, e granadas do tipo lherzolito, essas rochas não são kimber-
litos, haja vista não possuírem os minerais acessórios diag-
nósticos dos kimberlitos (Mg-ilmenita, Cr-diopsídio e pero-
vskita). Podem representar um novo tipo de rocha hospedeira 
de diamantes. Essas rochas hospedeiras formam corpos com, 
pelo menos, 5 km de comprimento, e 350 a 1.100 m de lar-
gura, e são profundamente alteradas em superfície (o manto 
de alteração pode atingir 200 m de espessura). Contêm de 1 a 77 
diamantes por kg, e são largamente dominadas por microdiaman-
tes. Entretanto, diamantes maiores, com diâmetro superior a 
1 mm, são localmente abundantes (até 4,6 mm), e podem 
atingir concentrações da ordem de 4 quilates/m3.

Esse tipo de jazida é muito importante por explicar 
algumas ocorrências misteriosas de diamante no Escudo 
das Güianas, e por abrir novas possibilidades de prospec-
ção não somente na Güiana Francesa, mas também nos 
greenstone belts equivalentes do Amapá.

1.1.2.2 Província Vila Nova

A Província Vila Nova localiza-se na borda sudeste do 
Escudo das Güianas, a oeste de Macapá, estendendo-se 
até próximo à fronteira com a Güiana Francesa. Essa pro-
víncia é representada pelas seqüências vulcano-sedimenta-
res do tipo Grupo Vila Nova, encravadas em complexos 
metamórfi cos de médio a alto grau denominados Ananaí 
e Güianense, que são constituídos por granulitos, gnaisses 
e migmatitos (João et al. 1978; João e Marinho, 1982; 
Lima et al. 1974; Gibbs e Barron, 1993; Faraco et al. 
1995; Faraco e Carvalho, 1994b). Todas essas unidades 
foram intensamente afetadas pelo Ciclo Transamazônico, 
por volta de 2,0Ga (Tassinari, 1996; Tassinari e Macam-
bira, 1999). 

O Grupo Vila Nova ocorre como faixas descontínuas 
alongadas e estreitas com direção NW-SE, as quais formam 
cinturões de baixo a médio graus, com vergência para 
NE. Esse grupo é considerado como parte equivalente das 
várias seqüências paleoproterozóicas do Escudo das Güia-
nas, datadas entre 2,25 e 2,1Ga (Gibbs e Barron 1983, 
1993; Milési et al. 1995). No Amapá, a estratigrafi a do 
Grupo Vila Nova é mais bem defi nida na área de Serra do 
Navio (Fig. 6a), onde é composta, na base, por um espesso 
pacote de metavulcânicas de fi liação toleiítica, localmente 
komatiítica, metamorfi zadas nas fácies xisto-verde a anfi -
bolito (Formação Jornal), as quais estão em contato com a 
Suíte Ananaí (Scarpelli, 1966). No topo, os ortoanfi bolitos 
são sobrepostos por formações ferríferas bandadas do tipo 
óxidos e silicatos, intercaladas com xistos aluminosos con-
tendo lentes de mármores manganesíferos (Formação Serra 
do Navio). A ausência de vulcânicas félsicas no Grupo Vila 
Nova é uma característica que o diferencia dos greenstone 
belts das províncias Paramaka e Pastora-Barama-Mazaruni.

Na região dos rios Santa Maria e Cupixi, predominam 
quartzitos e sericita xistos intercalados com itabiritos e 
metaconglomerados. Essa unidade (Fig. 6b), que está sobre-
posta ao Complexo Máfi co-Ultramáfi co Bacuri (Fig. 7), é 
considerada como uma fácies detrítica na margem da seqüên-
cia vulcano-sedimentar (Faraco et al. 1995; Faraco e Car-
valho, 1994b; Spier e Ferreira Filho, 1999). Entretanto, 
essa unidade pode representar, na realidade, um equiva-
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   Fig. 6a – Litoestratigrafi a da Seqüência Vulcânica Inferior 
do Grupo Vila Nova (segundo Spier e Ferreira 
Filho, 1999).

   Fig. 6b –  Litoestratigrafi a da Seqüência Detrítica Superior do Grupo 
Vila Nova (segundo Spier e Ferreira Filho, 1999).
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lente da “Seqüência Detrítica Superior”, descrita na Güiana 
Francesa, a qual foi depositada em bacias alongadas, de tipo 
pull apart, no fi m da deformação transcorrente, situando-se 
em posição estratigráfi ca superior e discordante às seqüên-
cias vulcano-sedimentares. 

Na Província Vila Nova, ocorrem rochas intrusivas das 
suítes Mapuera (biotita-alcaligranito e riebeckita-granito) e 
Falsino (granodiorito), bem como diversos corpos da Suíte 
Intrusiva Alcalina Mapari, com idades paleo a mesoprote-
rozóicas. Na margem SW da Província Vila Nova, a Suíte 
Intrusiva Mapari é representada por dois complexos alca-
lino-carbonatíticos (Maecuru e Serra do Maracanaí).

Sob o ponto de vista metalogenético, a Província Vila 
Nova contém depósitos de cromita associados ao Com-
plexo Máfi co-Ultramáfi co Bacuri, depósitos de manganês, 
como o da Serra do Navio, e sobretudo depósitos de ouro, 
dentre os quais se destaca a Jazida de Amapari.

Além desses depósitos já conhecidos, é importante 
salientar a possibilidade da presença de diamante no Grupo 
Vila Nova, em associação com os termos komatiíticos da 
seqüência vulcânica basal, semelhantemente às ocorrên-
cias de Dachine já descritas no item anterior.

 

1.1.2.2.1 Depósitos de cromita de Bacuri ou 
Igarapé do Breu

Depósitos de cromita são associados ao Complexo Máfi co-
Ultramáfi co Bacuri (CMUB), descrito por Spier e Ferreira 
Filho (1999) e Matos et al. (1992). É intrusivo no Com-
plexo Güianense (Lima et al. 1974) (Fig. 7), constituído 
por terrenos de alto grau representados por gnaisses, mig-
matitos, granitos, tonalitos, e por granulitos ácidos e bási-
cos, que sofreram forte retrabalhamento durante o Evento 
Transamazônico (2,0Ga). Não existem datações confi á-
veis para o CMUB, entretanto, sua atribuição ao Arqueano 
parece provável.

Segundo Spier e Ferreira Filho (1999), o CMUB é 
composto por rochas máfi cas e ultramáfi cas deformadas e 
metamorfi zadas em condições de fácies anfi bolito, sendo 
representadas por anfi bolitos, serpentinitos, tremolititos e 
cromititos (Fig. 8). O CMUB consiste numa zona máfi ca 
inferior (E > 500 m), numa zona ultramáfi ca intermediária 
(E = 30-120 m), e numa zona máfi ca superior (E > 300 m), 
os níveis de cromitito fi cando restritos à zona ultramáfi ca 
(Fig. 9), que é composta por intercalações de serpentinito 

     Fig. 7 –  Mapa geológico esquemático da região do Complexo Bacuri (segundo Spier e Fer-
reira Filho, 1999).



                                                                                                                                     O Cráton Amazônico  35

     Fig. 9 –  Coluna do Complexo Máfi co-Ultramáfi co Bacuri (segundo Spier e 
Ferreira Filho, 1999).

     Fig. 8 –  Seção geológica esquemática do Depósito de Cromita de Bacuri (segundo Spier e Ferreira Filho, 1999).
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com cumulados de olivina e de cromitito com cumulados 
de cromita. A camada principal de cromitito localiza-se na 
base da zona ultramáfi ca, com espessura variando entre 3 
e 30 m (média de 12 m). Camadas menores de cromitito 
maciço e disseminado (até 3 m) encontram-se intercaladas 
na porção superior dessa zona. Os cromititos, geralmente 
maciços, são compostos por mais de 60% de cromita eué-
drica e fi namente granular (φ = 0,1-3 mm) com matriz de 
serpentina, tremolita e clorita. Os grãos de cromita mos-
tram um núcleo maciço e uma auréola de alteração enri-
quecida em Cr e Fe2+ e empobrecida em Al e Mg. A cromita 
do cromitito maciço mostra uma diminuição progressiva 
da razão Mg/(Mg + Fe2+) para o topo, assim como um 
aumento progressivo das razões Cr/(Cr + Al), Fe3+/(Fe3+ + 
Al + Cr) e do conteúdo de TiO

2
, o que evidencia o caráter 

estratiforme dos depósitos de cromita. A variação críptica 
da cromita e da olivina indica um fracionamento impor-
tante no interior da zona ultramáfi ca, bem como alimenta-
ção por infl uxos de magma primitivo durante o período de 
cristalização da zona ultramáfi ca (Spier e Ferreira Filho, 
1999). Em comparação com as dos complexos de Bushveld 
e Great Dyke, as razões Cr/(Cr + Al) entre 0,66 e 0,89 das 
cromitas do CMUB são mais altas, o que sugere tempe-
raturas de cristalização mais elevadas e um magma mais 
primitivo. Ainda segundo Spier e Ferreira Filho (1999), a 

identifi cação nos cromititos maciços de intervalos enrique-
cidos em sulfetos (1 a 2 vol.%), como pirrotita e pentlan-
dita, ocorrendo na forma de inclusões nos grãos de cromita 
ou na matriz intersticial entre os cristais euédricos de cro-
mita, favorece a possibilidade da existência de concentra-
ções de Ni-Cu-EGP associadas a sulfetos no CMUB. 

A alteração laterítica intensa atinge profundidades supe-
riores a 120 m nos locais topografi camente mais elevados, 
permitindo a classifi cação do minério em três categorias: 
minério laterítico, muito duro, cimentado por óxidos e 
hidróxidos de ferro; minério friável cimentado por argilo-
minerais; minério compacto cimentado por tremolita, clo-
rita e, raramente, por ortopiroxênio e olivina.

O CMUB hospeda onze depósitos de cromita estrati-
forme com reservas superiores a 9 Mt de cromitito com 34% 
Cr, dos quais 2 Mt foram explotados entre 1989 e 1997.

1.1.2.2.2 Depósitos de manganês da Serra do Navio

Os depósitos de manganês da Serra do Navio, alongando-se 
por cerca de 10 km segundo a direção N30W, são asso-
ciados à seqüência vulcano-sedimentar (Fig. 6a) do Grupo 
Vila Nova, datada em 2,2Ga (Milési et al. 1995). Essa 
seqüência, intensamente dobrada (Fig. 10), cisalhada e 

   Fig. 10 –  Seção geológica esquemática do Depósito de Manganês da Serra do Navio (segundo 
Rodrigues et al., 1986).
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metamorfi zada na fácies anfi bolito, é constituída por um 
espesso pacote basal de metavulcânicas máfi cas (anfi boli-
tos), ao qual se sobrepõe uma unidade predominantemente 
xistosa (biotita xistos, grafi ta xistos, quartzo xistos) inter-
calada com níveis manganesíferos e quartzitos na porção 
superior (Rodrigues et al. 1986).

Os horizontes manganesíferos, que constituem o pro-
tominério de tipo queluzito, são intercalados nos xistos 
grafi tosos e compostos preferencialmente por rodocrosita 
na proporção de 50 a 90% da rocha. Nas zonas mais impu-
ras, os silicatos de manganês, como tefroíta, espessartita e 
rodonita, podem predominar até formar verdadeiros gondi-
tos. O teor de Mn do protominério varia entre 19 e 36%. 
Alguns sulfetos, como pirrotita, molibdenita, calcopirita e 
galena, encontram-se associados em pequenas proporções 
no protominério. Com o intemperismo equatorial, o perfi l 
da alteração laterítica pode atingir até 100 m de profundi-
dade, provocando a transformação dos carbonatos e silica-
tos de manganês em óxidos como criptomelana, pirolusita 
e manganita, e conduzindo à formação de um minério oxi-
dado mais rico em manganês: 30 a 56% Mn.

A mineração a céu aberto desenvolveu-se a partir de 
1956, sobre o minério oxidado que foi lavrado durante 
décadas (até 1997), à razão de 520 mil t/ano, totalizando 
uma produção global da ordem de 50 a 60 Mt MnO

2
. 

Durante os últimos anos de funcionamento, o protominé-
rio carbonático foi lavrado a razão de 150 mil t/ano, totali-
zando uma produção da ordem de 3 Mt com teor médio de 
35 a 38% Mn. Atualmente, a lavra encontra-se paralisada 
por exaustão do depósito.

1.1.2.2.3 Depósitos de ouro da Serra de Ipitinga

Na Serra de Ipitinga, parte do sul da Província Vila Nova, 
a Seqüência Vulcano-Sedimentar Vila Nova é formada 
essencialmente por metavulcânicas máfi cas basais, repre-
sentadas por actinolita xistos e anfi bolitos, sobrepostas por 
BIF e metassedimentos clásticos constituídos por quartzi-
tos, metapelitos e metagrauvacas. Os granitos intrusivos 
na seqüência são granitos s.s., granitos alasquíticos, gra-
nodioritos e leucogranitos subvulcânicos, com efeitos ter-
mais signifi cativos sobre as diferentes litologias compondo 
o Grupo Vila Nova. A esses granitos é atribuída a idade de 
2,08Ga, na Güiana Francesa (Milési et al. 1995). A seqüên-
cia vulcano-sedimentar foi datada em 2264 ± 34Ma por 
Sm-Nd (Faraco e Mc Reath, 1998).

Nos metabasaltos do Grupo Vila Nova, Faraco (1997) 
identifi cou quatro eventos metamórfi cos distintos: 

i) Metamorfi smo hidrotermal de fundo oceânico, de fácies 
xisto-verde, responsável pela geração dos quartzo-clo-
rita xistos e das mineralizações sulfetadas associadas, 
com temperaturas variando entre 273 e 320˚C; 

ii) Metamorfi smo regional progressivo de fácies anfi bolito 
induzindo a transformação dos quartzo-clorita xistos 
em rochas a cordierita-antofi lita, com temperaturas da 
ordem de 550˚C; 

iii)  Metamorfi smo associado a zona de cisalhamento dúctil-
rúptil com importante hidrotermalismo associado, a 
qual gera associações mineralógicas retrometamórfi cas 
com carbonato, sericita, muscovita, clorita, epidoto e tur-
malina, além de anfi bolitos epidotisados e epidositos; 

iv) Metamorfi smo de contato associado às intrusões graníticas.

O estudo petroquímico das rochas vulcânicas máfi -
cas do Grupo Vila Nova na área de Ipitinga (Faraco, 1997) 
permite classifi cá-las como basaltos subalcalinos de natu-
reza komatiítica, gerados em um ambiente geotectônico de 
bacia de back-arc (Fig. 11a e 11b).

Três tipos de mineralizações têm sido descritos na Serra 
do Ipitinga (Faraco, 1990, 1997): 
a) As mineralizações sulfetadas do tipo vulcanogênico 

hidrotermal (VMS), associadas a quartzo-clorita xistos 
no contato da suíte vulcânica com as formações ferrífe-
ras bandadas, são anteriores ao primeiro evento meta-
mórfi co regional e compostas por pirrotita, pirita, calco-
pirita e esfalerita em ordem de abundância decrescente, 
com Au e Ag associados. Os melhores teores encon-
trados atingem 1% Cu, 8,85 ppm Au e 49 ppm Ag. 
As razões Cu-Pb-Zn dos metais na mineralização são 
semelhantes às obtidas nas rochas vulcânicas hospedei-
ras, sugerindo que os metais foram derivados da lixivia-
ção das vulcânicas encaixantes. Os estudos de inclusões 
fl uidas relativos a essa fase de mineralização revelaram 
fl uidos carbônicos e aquocarbônicos com proporções 
variáveis de CH

4
, N

2
 e H

2
S, com CO

2
 subordinado, os 

quais permitiram a precipitação da mineralização sul-
fetada em temperaturas compreendidas entre 450˚ e 
250˚C, e pressões variando entre 0,9-2,3 kb e 0,7-1,6 
kb (Fig. 12).

b) As mineralizações hidrotermais do tipo lode, relacio-
nadas ao cisalhamento dúctil, são representadas essen-
cialmente por veios de quartzo auríferos com calcopi-
rita, pirita e covelita, junto com epidoto e turmalina. As 
inclusões fl uidas contidas no quartzo são geralmente 
aquosas, bifásicas, ricas em NaCl e CaCl

2
, apresen-

tando temperaturas de homogeneização compreendi-
das entre 100˚ e 150˚C (média 120˚C). Esse tipo de 
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mineralização ocorre tanto nas rochas vulcânicas como 
nas rochas metassedimentares, mas mostra-se especial-
mente bem desenvolvida nos BIFs da porção superior 
da seqüência.

c) As mineralizações supergênicas originadas pelo enri-
quecimento em ouro nos gossans e perfi s de alteração 
laterítica.
 

1.1.2.2.4 Depósito de Ouro de Amapari

O Depósito de Ouro de Amapari foi recentemente identifi -
cado a 12 km a leste da Serra do Navio, Amapá (Borges, 
1999). Esse depósito está incluído em seqüência vulcano-
sedimentar do Grupo Vila Nova, relacionando-se regional-

mente à zona de cisalhamento transcorrente com intensa 
alteração hidrotermal. Da base para o topo, foram iden-
tifi cadas as seguintes unidades: embasamento granito-
gnáissico; unidade vulcânica (metabásicas e anfi bolitos); 
unidade sedimentar química, composta de rochas carbo-
natadas, calcissilicáticas e BIFs nas fácies óxido, silicato 
e óxido-silicato; unidade sedimentar clástico-química, for-
mada de quartzo-anfi bólio xistos e anfi bólio xistos; uni-
dade sedimentar clástico-pelítica, composta de muscovita-
quartzitos e micaxistos.

Por toda a área ocorrem intrusões de pegmatitos na 
forma de corpos alongados, com espessuras variando de 
alguns metros a mais de cem. São sintectônicos e geral-
mente encaixados nas zonas de cisalhamento, tendo dire-
ção semelhante à das encaixantes. 

 Fig. 11a –  Diagrama Ti – V para rochas do Grupo Vila Nova (segundo Faraco, 1997). A = anfi bolitos; B = hornfels; 
C = metatufos com cpx

 Fig. 11b – Diagrama Zr-Ti para rochas do Grupo Vila Nova (segundo Faraco, 1997). A = anfi bolitos; B = hornfels; 
C = metatufos com cpx.
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O Depósito de Ouro de Amapari pode ser classifi cado 
como do tipo metassomatismo de contato ou do tipo 
skarn (Meinert, 1988 apud Borges, 1999) e do tipo hidro-
termal, controlado estruturalmente pela zona de cisalha-
mento transcorrente, sinistral, de alto ângulo e com direção 
geral NNW-SSE. Amapari representa um depósito de ouro 
resultante da combinação de fatores litológicos (rochas rea-
tivas) e de estruturas favoráveis (zonas de cisalhamento), 
tendo maior ligação com essas últimas. A interação entre 
rochas favoráveis e estruturas proporcionou a concentração 
de ouro, tanto através de metassomatose de contato como 
de soluções hidrotermais, que percolaram através da zona 
de cisalhamento e produziram intensa alteração hidroter-
mal (principalmente silicifi cação, sulfetação e carbonata-
ção) em rochas reativas como os BIFs, anfi bolitos, rochas 
carbonáticas e calcissilicáticas. Os maiores teores de ouro 
ocorrem preferencialmente nos BIFs (fácies óxido, óxido-

silicato e silicato) com intensa alteração hidrotermal repre-
sentada por silicifi cação e sulfetação (pirrotita, pirita). Tem 
aspecto brechado e intensa transposição gerada pela zona 
de cisalhamento. Ocorre também nas rochas carbonatadas 
(mármores calcíticos), anfi bolitos e calcissilicáticas. Essas 
rochas são bastante reativas na presença de fl uidos hidro-
termais mineralizantes e metassomáticos que percolaram 
através da zona de cisalhamento, e propiciaram a concentra-
ção do ouro em estruturas favoráveis nas hospedeiras. O ouro 
parece estar associado à estrutura dos sulfetos representa-
dos por pirrotita e pirita. Calcopirita, esfalerita, arsenopi-
rita, galena e marcassita ocorrem também em quantidades 
menores, mas não parecem ter relação direta com a mine-
ralização aurífera, à exceção da calcopirita.

A mineralização ocorre tanto na porção intemperi-
zada como na rocha sã (sulfetada), seguindo o plano 
de cisalhamento em profundidade. A mineralização pri-

   Fig. 12 – Diagrama P-T indicativo das condições mínimas e máximas prováveis da deposição 
dos sulfetos no primeiro evento hidrotermal atuante no Grupo Vila Nova, baseado 
nas isócoras de CH4 e nos limites termais estabelecidos para equilíbrio da assembléia 
das rochas encaixantes (segundo Faraco, 1997).



40       Metalogênese do Brasil       

mária se situa ao longo de uma faixa N-S com cerca de 7 km 
de extensão, relacionada a zonas de alteração hidrotermal 
associada a zonas de skarn dentro dessa faixa. O intempe-
rismo levou à decomposição das rochas até profundidades 
superiores a cem metros.

O enquadramento de parte desse depósito de ouro como 
do tipo skarn é baseado na mineralogia, no ambiente geo-
lógico e em sulfetos existentes que são, de certa forma, 
similares aos de outros depósitos de ouro em skarns conhe-
cidos no mundo. A mineralogia típica de skarn na área é 
representada por granada, piroxênios (diopsídio-hedenber-
gita), vesuvianita, apatita, titanita, actinolita, epidoto e hor-
nblenda. Há também piroxênios ricos em manganês. Os 
sulfetos são representados por pirita e pirrotita. Quanto à 
origem dos fl uidos, Borges (1999) levanta a hipótese de 
que o depósito seria resultado de fl uidos metassomáticos 
que carrearam o ouro e outros elementos canalizados atra-
vés do fraturamento provocado pelas intrusões pegmatíti-
cas. Como os pegmatitos são sintectônicos, é provável que 
os fl uidos mineralizantes também tenham sido canalizados 
através da zona de cisalhamento.

Todavia, a hipótese que, à luz dos fatos observados, 
permitiu a maior concentração de ouro para o depósito, 
refere-se às soluções hidrotermais associadas à zona de 
cisalhamento. 

As reservas lavráveis do material coluvial e do material 
oxidado, para cut-off 2,13 g/t, são de cerca de 30 t Au (≅ 1 
Moz/Au). Há grande potencial para ocorrências de minério 
primário de ouro (sulfetado), as quais estão ainda sendo ava-
liadas. Anomalias geoquímicas regionais indicam minera-
lizações de cobre, chumbo e zinco (Borges, 1999).

1.1.2.2.5 Depósito de Ouro do Vicente

O Depósito de Ouro do Vicente (Spier e Ferreira Filho, 
1999) está hospedado em veios de quartzo cortando metas-
sedimentos atribuídos ao Grupo Vila Nova, representados 
por muscovita quartzitos, granada-biotita-quartzo xistos e 
metacherts. Os veios de quartzo, orientados N10W/40-
70SW, e concordantes com a estrutura regional que se 
estende por mais de 10 km, apresentam uma mineralização 
aurífera associada a sulfetos na forma de pirita, calcopirita, 
pirrotita, arsenopirita e covelita. O ouro ocorre nas fraturas 
e incluso nos cristais de quartzo, pirita e arsenopirita. Uma 
parte do depósito foi explorada entre 1994 e 1997, com 
uma produção aproximada de 2,6 t ouro a partir de um 
minério com teor médio de 1,23 g/t Au (Spier e Ferreira 
Filho, 1999).

1.1.2.2.6 Depósito de Ouro de Santa Maria

O Depósito de Ouro de Santa Maria (Spier e Ferreira Filho, 
1999) está hospedado nos metassedimentos da “Seqüência 
Detrítica Superior” (Fig. 6b) que recobre parcialmente o 
CMUB e é constituída por metaconglomerados, quartzitos 
conglomeráticos, quartzo xistos, quartzitos e xistos ferru-
ginosos, itabiritos e metacherts, com algumas intercala-
ções de metavulcânicas associadas aos sedimentos clásti-
cos fi nos e aos sedimentos químicos.

O ouro encontra-se em concentrações mais elevadas na 
seqüência clástica inferior (Fig. 13) que é composta por: 
1) Um horizonte guia na base, constituído por um pacote 

de 5 a 15 m de espessura de quartzito xistoso microcon-
glomerático, com bandas, milimétricas a centimétricas, de 
turmalinito associado a veios de quartzo boudinados con-
cordantes com a foliação, onde se concentra o ouro;

2) Um metaconglomerado polimítico basal, sobreposto 
em discordância erosiva ao horizonte guia, com 
espessura compreendida entre 8 e 13 m, apresen-
tando seixos de diâmetro variáveis de 15 a 60 cm e 
compostos por micaxistos, quartzo, rochas máfi cas 
e ultramáfi cas, envoltos numa abundante matriz de 
quartzo, feldspato e sericita, cujos acessórios mais 
comuns são turmalina, fuchsita e cromita. As maio-
res concentrações de ouro são encontradas nesse 
metaconglomerado basal, onde os teores podem atin-
gir 19,2 g/t. Os metaconglomerados oligomíticos 
superiores também apresentam amplas anomalias de 
ouro, o que sugere uma origem detrítica para ele. As 
reservas de Santa Maria foram estimadas em 1,3 Mt 
de minério com 0,84 g/t Au. 

1.1.2.2.7 Depósitos de ferro: Bacabal, Leão, Santa 
Maria e Baixo Grande

As jazidas de ferro, denominadas Bacabal, Leão, Santa 
Maria e Baixo Grande (Spier e Ferreira Filho, 1999), 
pesquisadas pela Hanna Exploration Co., em 1947, per-
tencem à seqüência metassedimentar (Fig. 6b) que 
recobre em discordância o CMUB (Fig. 7). Os depó-
sitos apresentam-se na forma de camadas descontínuas 
de hematita compacta e especularita encaixadas em ita-
biritos, sericita xistos e quartzitos. As lentes de miné-
rio têm dimensões variáveis de 250 a 1.000 m de com-
primento, com 20 m de espessura média. As reservas 
totais foram estimadas em cerca de 12 Mt de minério 
com 61,35% Fe. 
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1.1.3 Distrito Estanífero de Pitinga

Em Pitinga, a nordeste de Manaus, importantes minera-
lizações de estanho (Sn), metais raros (Zr, Nb, Ta, Y e 
ETR) e criolita (Na

3
AlF

6
) são associadas aos maciços 

graníticos Água Boa e Madeira (Fig. 14). Esses maciços 
graníticos compostos, considerados como anorogênicos, 
intraplacas e posicionados em níveis crustais elevados, são 
intrusivos nas rochas vulcânicas Iricoumé do Supergrupo 
Uatumã, datadas em 1962 ± 42Ma por U-Pb sobre zircão 
(Schobbenhaus et al. 1994a), e pertencem à Suíte Intrusiva 
Mapuera. Essas intrusões graníticas foram guiadas por fra-
turas extensionais profundas preexistentes, orientadas por 
fracionamento magmático a partir de fontes distintas, 
com dois ou três estágios de cristalização decorrentes do 
fenômeno de descompressão durante a ascensão do magma 
(Lenharo, 1998).

1.1.3.1 Maciço Granítico Água Boa

Segundo Daoud (1988) e Lenharo (1998), o Granito Água 
Boa corresponde a uma intrusão polifásica constituída por 
três fácies distintas (Fig. 14):
i) Granito Rapakivi, precoce, médio a grosso, equigranu-

lar, metaluminoso, datado em 1798 ± 10Ma por U-Pb 
sobre zircão (Lenharo, 1998);

ii) Biotita granito, médio a grosso, equigranular, peralu-
minoso com veios de microgranito subordinados; 

iii) Topázio granito, fi no, porfi rítico, peraluminoso com veios de 
microgranito subordinado, evoluído do Maciço Água Boa, 
enriquecido em Rb, Ta, Sn, MgO, P

2
O

5
 e Nb, e empobrecido 

em TiO
2
, Al

2
O

3
, Ga, Hf, Zr, Y, U, Th, ETR, Na

2
O, Ba e Sr. 

A mineralização de Sn, nesse maciço, relaciona-se 
a processos pós-magmáticos de alteração hidrotermal e 

   Fig. 13 –  Distribuição do ouro no Depósito de Santa Maria (segundo Spier e Ferreira Filho, 1999).
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     Fig. 14 –   Mapa geológico do Distrito Estanífero de Pitinga (segundo Lenharo, 1998). 

ocorre como veios verticalizados (de 1 a 20 m de largura/ 
com mais de 100 m de comprimento) de mica-topázio-
quartzo greisen com cassiterita, opacos e turmalina, ao 
longo do sistema de falhas N50W que corta o biotita granito. 
Além dos veios de greisen, o sistema apresenta, também, 
pegmatitos, veios de feldspato, quartzo, quartzo-cassiterita 
e cassiterita maciça (Daoud, 1988). Segundo Borges et al. 
(1996), os granitos encaixantes dos veios de greisen sofre-
ram intensa albitização, considerada pré-greisenização, dos 
feldspatos alcalinos pertíticos primários, mostrando ainda 
hornblenda e biotita como máfi cos varietais, além de alla-
nita, opacos, zircão, apatita e fl uorita como acessórios. Os 
endogreisens foram divididos em três categorias:
a) Greisens G

1
, mais abundantes, compostos por quartzo, 

siderofi lita marrom-avermelhada e topázio, acompa-
nhados por proporções variáveis de esfalerita, pirita, 
calcopirita, cassiterita, zircão, fl uorita, siderita e anatásio;

b) Greisens G
2
, constituídos essencialmente por quartzo, 

muscovita fengítica e clorita, além de topázio, esfale-
rita, zircão, fl uorita, anatásio, pirita, cassiterita, siderita 
e berilo;

c) Greisens G
3
, em vênulas fi nas restritas, apresentando 

quartzo, siderofi lita verde-clara, muscovita fengítica, 
clorita e albita como minerais dominantes, e topázio, 
fl uorita, esfalerita, cassiterita, pirita, zircão, anatásio e 
siderita como fases minerais acessórias.

O fechamento do sistema de formação dos greisens foi 
datado por Ar-Ar em 1783 ± 5,2Ma (Lenharo, 1998).

Costi et al. (1996a, 1996b) descreveram ainda a pre-
sença de episienitos sódicos metassomáticos, mineraliza-
dos, na fácies de biotita granito do Maciço Água Boa, onde 
a dissolução de quartzo primário produz cavidades preen-
chidas por albita, siderofi lita, clorita, cassiterita e fl uorita.

A formação das fácies topázio-biotita granito e 
topázio granito, que apresentam trends contínuos decres-
centes e similares à fácies biotita granito, parece estar 
relacionada à fusão residual dessa fácies através de proces-
sos de fracionamento. Tais fácies formam, no diagrama dis-
criminante (Fig. 15), um grupo específi co, sugerindo uma 
origem vinculada a um protólito comum, com seqüência 
de fracionamento: 
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fusão da fácies biotita granito→biotita-topázio granito→topázio 
granito/mineralização

Essa seqüência de fracionamento não evidencia corre-
lação com a fácies de granito Rapakivi, o que signifi ca que 
o modelo de mineralização sugerido se encontra desvin-
culado dessa fácies e discordante do modelo proposto em 
geral para a maioria das mineralizações associadas espe-
cialmente a fácies de granitos Rapakivi.

1.1.3.2 Maciço Granítico Madeira

O Maciço Granítico Madeira, orientado NE-SW, e sepa-
rado do Maciço Água Boa por rochas vulcânicas, apre-
senta-se sob três fácies distintas (Fig. 14):
i) Granito Rapakivi Porfi rítico, precoce, fi no a grosso, 

equigranular, metaluminoso; 
ii) Biotita Granito, fi no a médio, equigranular, localmente 

porfi rítico, peraluminoso, com fase subordinada de 
veios de microgranito, datado em 1810 ± 6Ma;

iii) Albita Granito, fi no a grosso, geralmente porfi rítico, 
peralcalino ocupando a porção central (2,5 km2) do 
maciço, com uma auréola de contato (fácies de borda), 
datado em 1794 ± 19Ma (Lenharo, 1998). É composto 
por duas gerações de albita (15-65%), quartzo (20-30%) 
e feldspato potássico (ortoclásio e microclínio: 20 a 
50%), aos quais é associada uma ampla gama de mine-

rais acessórios representados por lepidolita, biotita, 
arfvedsonita, zircão, xenotima, fl uorita, criolita, cassi-
terita, berilo, galena, esfalerita, columbo-tantalita, piro-
cloro, torita, samarskita e magnetita. Peralcalino e mag-
netítico, é altamente enriquecido em Na

2
O, F, Rb, Zr, 

Sn, Nb, Ta, U, Th, Hf, Pb e ETRs pesadas, e refl ete um 
ambiente oxidante.

A importante mineralização de estanho associada é do 
tipo disseminado, sendo composta por cassiterita, zircão, 
columbo-tantalita, pirocloro, xenotima e criolita. A rocha 
fresca contém 0,176% Sn; 0,223% Nb

2
O

5
; 0,028% Ta

2
O

5
; 

0,030% U
3
O

8
; 0,80% ZrO

2
. No manto de alteração, com 

espessura média de 30 m, a mineralização disseminada 
apresenta-se enriquecida mas desprovida de criolita.

Na rocha fresca, distinguem-se:
a) Mineralização de criolita maciça, formando dois corpos situa-

dos a cerca de 150 m do topo de albita granito do núcleo;
b) Mineralização de criolita disseminada associada a mica 

litinífera, ambas restritas ao albita granito do núcleo;
c) Mineralização disseminada de cassiterita, xenotima, 

zircão e columbo-tantalita, tanto no albita granito do 
núcleo como no da borda. O fechamento do sistema 
Albita Granito foi datado por Ar-Ar em 1794 ± 19Ma 
(Lenharo, 1998).

Nos diagramas discriminantes (Fig. 15), o Albita Gra-
nito constitui um campo isolado sem correlação com as 

   Fig. 15 –  Diagrama de variação indicando a seqüência evolutiva das fácies dos maciços Água 
Boa e Madeira (segundo Lenharo,1998).



44       Metalogênese do Brasil       

outras fácies presentes nos maciços Água Boa e Madeira, 
refl etindo a fusão de um protólito distinto, talvez relacio-
nado com o Granito Peralcalino Europa, situado a cerca de 
15 km a NW.

Segundo Lenharo (1998), duas hipóteses podem ser 
consideradas:
 •  Fusão de um protólito originalmente enriquecido em pla-

gioclásio e em anfi bólio com menores quantidades de micas, 
assemelhando-se a um tonalito, em condições similares às 
consideradas para os maciços Água Boa e Madeira;

 • Fusão parcial de um protólito muito específi co como 
um granito metaluminoso especializado. A temperatura 
de cristalização inferior a 600˚C, o conteúdo muito ele-
vado de Na e F (9,2%), a coexistência de albita pura 
e de feldspato potássico, e a presença de dois corpos 
de criolita (Na

3
AlF

6
) sugerem a formação de líquidos 

residuais de fl uoretos imiscíveis durante a cristalização 
do Albita Granito.

Em 1997, a produção da mina foi de aproximadamente 
11.693 t Sn, a partir de um concentrado com 53,88% Sn 
contido. As perspectivas para os próximos quinze anos são 
as de se extrair, em rocha fresca, 13 Mt/ano de minério, o 
que corresponde a uma produção de 13 mil t Sn, além de 
800 t de concentrado de columbita com 35% Nb

2
O

5
 e 3,5% 

TaO
2
 (Fonte: DNPM).

1.1.4 Depósitos de diamante no Grupo 
Roraima

As unidades do Evento Uatumã são recobertas em discordân-
cia pelas rochas sedimentares continentais anquimetamórfi cas 
do Grupo Roraima, cortadas por diques, sills básicos e peque-
nos corpos intrusivos subordinados de toleiítos continentais 
(Suíte Avanavero). A idade mais precisa desse magmatismo 
toleiítico é de ≅1789Ma (U-Pb em baddeleyita) (Norcross, 
1998; apud Santos et al. 1999a). A cobertura de plataforma 
Roraima estende-se por grande parte da porção ocidental do 
escudo. Representa a unidade mais importante de rochas sedi-
mentares continentais do limite Paleoproterozóico/Meso-
proterozóico do Escudo das Güianas, tipicamente expostas 
em mesetas (tepuis). Sua maior exposição ocorre na Serra 
de Pakaraima, região de La Gran Sabana. Nessa região se 
localiza o Monte Roraima, divisa tríplice de Brasil-Güiana-
Venezuela, onde esse grupo alcança cerca de 2.500 m de 
altitude. Acredita-se que os conglomerados intercalados no 
Grupo Roraima sejam responsáveis pelas extensas minerali-
zações aluvionares e eluvionares de diamante existentes na 

região. A área diamantífera mais importante ocorre ao longo 
do Rio Caroni, na Venezuela, que drena boa parte das rochas 
do grupo. A área diamantífera mais importante relacionada 
ao Grupo Roraima é San Salvador de Paúl, na Venezuela. A 
produção histórica total excede a 2 M de quilates. A produção 
mensal é estimada em 2.000 quilates (Gray e Orris, 1993). 
Uma outra área importante de produção de diamantes é Ica-
barú, na fronteira da Venezuela com o Brasil (Brooks et 
al. 1995).

Os diamantes que apresentam alta porcentagem com 
qualidade gema, não são associados a minerais satélites de 
kimberlitos, o que sugere um transporte importante a partir 
de uma fonte longínqua ou através de mais de um ciclo sedi-
mentar (Gray e Orris, 1993). Essa última hipótese parece 
reforçada pelas observações de Fleischer (1998), que sugere 
uma relação indireta entre a deposição intraformacional e o 
vulcanismo subseqüente, indicando a ocorrência de riftea-
mento durante a sedimentação e salientando as semelhanças 
entre esses depósitos do Grupo Roraima e os depósitos 
da região de Diamantina, em Minas Gerais.

Com a notável exceção da região de Quebrada Grande, 
a maior parte dos placeres diamantíferos conhecidos 
no Escudo Güianense situa-se em áreas ocupadas pelos 
sedimentos do Grupo Roraima, que se sobrepõe às vulcâ-
nicas Surumu, datadas em 1,96Ga por Schobbenhaus et 
al. (1994). O Grupo Roraima, com espessura total da 
ordem de 2.000 m, é representado por uma seqüência 
sedimentar constituída pela alternância de ortoquartzi-
tos, conglomerados e arcósios com siltitos, folhelhos 
e tufos jasperóides, depositados em ambientes fl uvio-
deltáico e lacustrino (Fig. 16). Destacam-se, na porção 
superior, o horizonte de ignimbritos e tufos da Fm. 
Uailã, além de intrusões de sills e diques de diabásio 
(Reis e Fraga, 1996). Segundo Fleischer (1998), a pro-
dução de diamante da região de Roraima provém de 
placeres aluvionares recentes ao longo dos rios Maú, 
Cotingo, Quinô e Suapi, cuja fonte é relacionada a níveis 
de conglomerados intercalados no meio da seqüência 
sedimentar, e não aos conglomerados basais da Fm. 
Arai, como proposto inicialmente por Barbosa (1991). 
Esses conglomerados diamantíferos são clasto-suportados, 
tendo sido depositados por rios entrelaçados de alta energia, 
feições que contrastam com o caráter polimítico e matriz-
suportada dos conglomerados basais da Fm. Arai.

De maneira mais geral, a região ocupada pelo emba-
samento do Escudo das Güianas, estabilizado há mais de 
2,0Ga, e parcialmente coberto pelos sedimentos cratônicos 
do Grupo Roraima, constitui uma das áreas mais favorá-
veis à prospecção de kimberlitos diamantíferos.
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1.1.5 Distrito Estanífero de Surucucus

O mais jovem dos episódios graníticos mesoproterozóicos 
do Escudo da Güianas é tipifi cado pelo Batólito de Par-
guaza (1,55Ga), às margens do Rio Orinoco, na Venezuela 
(Fig. 5). A maioria dos granitos dessa série tem textura 
Rapakivi, caráter anorogênico e contém mineralizações esta-
níferas, como por exemplo o Granito de Surucucus, datado 
em 1551Ma por U-Pb (Santos et al. 1999a), na fronteira do 
Brasil com a Venezuela. Sobre o Batólito Parguaza desenvolve-
ram-se importantes concentrações supergênicas de bauxita. 

1.1.6 Província Alcalina Neoproterozóica

As atividades ígneas, do fi nal do Mesoproterozóico e início 
do Neoproterozóico, incluem a intrusão de complexos 
alcalinos e de vulcânicas máfi cas e félsicas. Basaltos alca-
linos Seringa, cobrindo o Grupo Urupi, nas cabeceiras do 
Rio Uatumã, foram datados em 1,15Ga. O Complexo Alca-
lino de Cerro Impacto, na Venezuela, tem possivelmente 
idade neoproterozóica. O Kimberlito de Quebrada Grande, 
também nesse país, foi datado em 710Ma. Na Güiana Fran-
cesa, diques básicos de direção nordeste e noroeste foram 

datados em 800Ma por K-Ar (Carte Geológique de la 
Guyane Française, 1:500.000, 2. ed. no prelo).

1.1.6.1 Carbonatitos de Seis Lagos/Cerro 
Impacto

O Carbonatito de Seis Lagos, cuja idade é ainda desco-
nhecida, é caracterizado por três pipes alcalino-carbonatí-
ticos mineralizados em nióbio. O intemperismo laterítico 
muito intenso provocou o desenvolvimento de um manto 
de alteração com espessura superior a 200 m e a destruição 
do pirocloro, cujo nióbio se encontra em rutilo e brookita 
niobíferos. As reservas de Seis Lagos foram estimadas em 
aproximadamente 2,898 bilhões t de minério com 2,81% 
Nb

2
O

5
 (Justo e Souza, 1986).

Cerro Impacto representa uma estrutura no Estado Bolí-
var, Venezuela, primeiramente detectada por imagens de 
radar. Estudos preliminares colocaram em evidência altos 
teores de nióbio, tório, bário e outros metais, além de ETR. 
Ainda que até o presente não se tenha encontrado rocha 
fresca, a mineralogia dos produtos de alteração e lixivia-
ção indica que a composição original do protominério é 
um carbonatito (gorceixita, goyasita, fl orencita, bastnae-

   Fig. 16 – Seção geológica esquemática da seqüência sedimentar do Grupo Roraima (segundo Fleischer, 1998).



46       Metalogênese do Brasil       

sita, monazita, etc.). O carbonatito é associado a uma estru-
tura anelar oval com mais ou menos 10 km de diâmetro. 
Uma espessa cobertura, que se estende a até pelo menos 200 m 
de profundidade, não guarda quaisquer traços da rocha ori-
ginal do carbonatito. A laterita é enriquecida em Fe, Mn, Al, Ba, 
Th, Nb, ETR (Ce, La, Nd), Ti, Zn, Pb e em outros elementos.

A colocação desse corpo deu-se próximo à interseção 
de grandes fraturas de direção NE e NW. As fraturas podem 
estar relacionadas com aquelas nas quais foi intrudido o 
Kimberlito de Quebrada Grande. A idade do carbonatito 
é desconhecida. Uma idade neoproterozóica é sugerida 
por seu possível relacionamento com o referido kimber-
lito datado em 710Ma (Bellizzia et al. 1971; Sidder, 1995; 
Sidder e Mendoza, 1995; Channer et al. 1998).

1.1.6.2 Kimberlito de Quebrada Grande e 
outras áreas diamantíferas 

O único kimberlito conhecido como portador de diamantes 
no Escudo das Güianas ocorre em Quebrada Grande, afl uente 
do Rio Guaniamo, Estado Bolívar, na Venezuela, e representa 
a área mais rica em diamantes nesse país. Depósitos de pla-
ceres de diamantes foram descobertos na área de Guaniamo, 
em 1968, e desde então cerca de 20-25 M quilates de diaman-
tes foram produzidos, incluindo-se aí pedras de 40 a 60 qui-
lates em peso. Em 1968, foram descobertos sills kimberlí-
ticos, fonte primária dos diamantes dessa área, datados em 
710Ma (Kaminsky et al. 1998; Channer et al. 1998). Esse 
kimberlito corta diques de lamprófi ros datados em 850Ma 
(Nixon et al. 1992). A produção prevista a partir de métodos 
formais é de 450 mil quilates por ano, enquanto a produção 
total do Escudo das Güianas é estimada em 250 mil quilates 
por ano (L. A. Bizzi, comunicação verbal).

1.2 O Escudo do Brasil-Central

Com a exceção da Faixa Maroni-Itacaiunas, que fi ca prati-
camente restrita ao Escudo das Güianas, o Escudo Brasil-
Central ilustra claramente a zonação geotectônica (Fig. 4) 
desenvolvida, de leste para oeste, em volta de um núcleo 
arqueano, pela acreção de arcos magmáticos sucessivos, 
entre 1,95 e 1,5Ga, os quais resultam na formação de uma 
vasta crosta continental juvenil. A partir de 1,5Ga, até 
1,0Ga, a evolução da porção sudoeste do escudo ocorreu 
em ambiente ensiálico (Tassinari e Macambira, 1999).

A distribuição e a natureza dos depósitos minerais 
encontrados no Escudo Brasil-Central refl etem essa evolu-

ção geotectônica, permitindo, assim, a individualização de 
várias províncias minerais defi nidas, da seguinte maneira:
 • Província Rio Maria, com os depósitos Au dos terrenos 

granito-greenstones;
 • Província Carajás, com os depósitos Fe, Mn, Au, Cu, 

Zn, Cr, Ni associados às seqüências vulcano-sedimen-
tares dos grupos Grão-Pará, Igarapé Bahia, Pojuca, Salobo 
e à seqüência sedimentar do Grupo Águas Claras;

 • Província Tapajós, com os depósitos Au e Sn associa-
dos principalmente à seqüência vulcano-sedimentar do 
Grupo Uatumã e aos granitos intrusivos;

 • Província Alta Floresta, com os depósitos Au e Cu-
Pb-Zn associados à Seqüência Vulcano-Sedimentar 
Roosevelt-Aripuanã, aos granitos intrusivos e aos sedi-
mentos do Grupo Benefi cente;

 • Distrito do Alto Jauru, com o Depósito Cu-Au de Caba-
çal associado a seqüência vulcano-sedimentar paleo/
mesoproterozóica do tipo greenstone belt;

 • Província do Alto Guaporé, com os depósitos Au desen-
volvidos durante a Orogênese Sunsás; 

 • Província Rondônia, com os depósitos de Sn associa-
dos aos granitos anorogênicos meso a neoproterozóicos.

1.2.1 Província Rio Maria

* Quadro geológico regional
Situando-se no sudeste do Pará, e ocupando a região mais 
antiga da porção sul do núcleo amazônico arqueano (Pro-
víncia Amazônia Central), a Província Mineral de Rio 
Maria (Fig. 17) é caracterizada pela presença do Complexo 
Granito-Greenstone Rio Maria, cuja evolução ocorreu num 
intervalo de tempo compreendido entre 3,0 e 2,81Ga.

As seqüências vulcano-sedimentares de tipo greens-
tone belt, datadas entre 2,98 e 2,90Ga (Macambira e 
Lancelot, 1992; Souza et al. 1990, 2000), desenvolvem 
uma série de faixas irregulares conhecidas como Sapu-
caia, Andorinhas, Gradaús, Identidade, Rio Novo, Pedra 
Preta e Seringa, agrupadas sob a denominação Super-
grupo Andorinhas (Huhn et al. 1988) e intrudidas por 
tonalitos tipo Arco Verde, em 2,96Ga; por trondjemitos 
tipo Mogno, em 2,96Ga; por granodioritos tipo Rio 
Maria, em 2,87Ga (Pimentel e Machado, 1994); por gra-
nitos tipo Cumaru, em 2,81Ga (Macambira e Lafon, 
1995); e por leucogranitos tipo Xinguara, Mata Surrão e 
Guarantã, em 2,52-2,54Ga. O embasamento dos greens-
tone belts é representado pelo Complexo Granulítico de 
Pium, formado em 3,05Ga (Macambira e Lafon, 1995; 
Souza et al. 1990, 2000).
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   Fig. 17 – Mapa geológico da porção oriental do Cráton Amazônico: Província Rio Maria  (segundo Schobbenhaus  
et al., 1981; Docegeo, 1988; Araújo et al., 1988; Souza, 1994).
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O Supergrupo Andorinhas foi dividido em dois grupos: 
o Grupo Babaçu, na base, composto pelas formações Iga-
rapé Encantado e Mamão, e o Grupo Lagoa Seca, no topo, 
constituído pelas formações Fazenda Quincas e Recanto 
Azul (Huhn, 1991, 1992; Souza et al. 1990; Silva e Cor-
deiro, 1988).

A Fm. Igarapé Encantado é representada por uma 
sucessão de derrames ultramáfi cos komatiíticos com tex-
tura spinifex, intercalados com BIFs-óxidos. A Fm. Mamão 
é composta por metabasaltos toleiíticos com estruturas 
em pillow e intercalações de metassedimentos químicos, 
metatufos e talcoxistos. A Fm. Fazenda Quincas comporta 
metagrauvacas com intercalações de metassiltitos, metas-
sedimentos químicos e metavulcânicas máfi cas e ultramá-
fi cas, sendo cortada por metavulcânicas intermediárias a 
ácidas (dacitos e riodacitos). A Fm. Recanto Azul consiste 
de metavulcânicas intermediárias a ácidas (andesitos, daci-
tos e riodacitos), intercaladas com metassedimentos clásti-
cos e raros níveis de metavulcânicas máfi cas/ultramáfi cas.

No extremo sul da Província Rio Maria ocorre uma 
faixa isolada de greenstone belt, a qual foi individualizada 
sob a denominação Supergrupo Inajá, subdividido nos 
grupos Santa Lúcia e Rio Preto.

A utilização de uma única denominação para todos os 
greenstone belts da porção norte da Província Rio Maria 
permite uma simplifi cação da nomenclatura. Entretanto, tal 
prática subentende uma contemporaneidade na individua-
lização dos diversos greenstone belts, a qual pode masca-
rar uma evolução geotectônica mais complexa. Os dados 
atuais sugerem uma acreção progressiva de sul para norte.

Segundo Costa et al. (1995), essas seqüências vulcano-
sedimentares se depositaram em uma série de bacias trans-
tensivas desenvolvidas durante a movimentação dextral de 
sistemas transcorrentes regionais orientados EW, NW-SE e 
NE-SW, os quais geraram uma foliação de alto ângulo.

Em 2,87Ga, a região foi afetada por um importante 
evento tectono-metamórfi co, tido como responsável pela 
formação do Complexo Granito-Gnáissico do Xingu (Pimen-
tel e Machado, 1994; Macambira e Lancelot, 1992), e denomi-
nado, aqui, pelos autores desta obra, como Evento Rio Maria.

Na transição Paleoproterozóico/Mesoproterozóico, isto 
é, em 1,88Ga, a região de Rio Maria foi afetada por uma 
série de intrusões de granitos anorogênicos conhecidos 
como: Gradaús, Seringa, Bannach, Musa, Jamon, São João, 
São José, Cachoeirinha, Velho Guilherme, Redenção e Mara-
joara (Machado et al. 1991; Dall’Agnol et al. 1994).

As principais mineralizações associadas à Província 
Rio Maria são depósitos de ouro, conhecidos nas regiões 
de Diadema, Babaçu, e Lagoa Seca; e de cobre-ouro, em 

Cumaru. Ocorrem ainda depósitos de tungstênio relaciona-
dos ao granito Musa.

Finalmente, a Província Rio Maria, estabilizada por 
volta de 2,8Ga, representa uma área das mais favoráveis à 
prospecção de kimberlitos diamantíferos. 

1.2.1.1 Depósitos auríferos do tipo Lode

Diversos pequenos depósitos e numerosos índices de ouro 
ocorrem em veios de quartzo ricos em pirita, envolvidos 
por intensa alteração hidrotermal, em associação a zonas 
de cisalhamento regionais que afetaram as seqüências vul-
cano-sedimentares. Os depósitos mais bem conhecidos são 
os de Diadema, no GB Sapucaia (Oliveira, 1993b; Oliveira 
e Leonardos, 1990), e os de Babaçu/Lagoa Seca, no GB 
Andorinhas (Huhn, 1991, 1992; Souza et al. 2000; Oliveira et 
al. 1995; Souza et al. 1990; Silva e Cordeiro, 1988).

1.2.1.1.1 Depósitos Au de Diadema 

O Greenstone Belt Sapucaia, ou Faixa Sapucaia (Hirata 
et al. 1982), representa um lineamento positivo com dire-
ção aproximada E-W (Serra de Diadema) entre a Serra 
dos Carajás, ao norte, e a Serra das Andorinhas, ao sul 
(Fig. 17). É caracterizado por extensas zonas de cisalha-
mento com orientação geral WNW-ESE, encurvadas na 
sua porção central por uma transtensão regional. A evo-
lução deformacional da Zona de Cisalhamento de Dia-
dema foi controlada por um movimento oblíquo dextral 
de alto ângulo, que originou repetidas fases de compres-
são e extensão, atuando como conduto para a percolação 
de fl uídos hidrotermais responsáveis pela mineralização 
aurífera (Oliveira, 1993b; Oliveira e Leonardos,1990; Oli-
veira et al. 1995).

O Greenstone Belt Sapucaia é constituído por três uni-
dades principais: 
 • Unidade Máfi ca-Ultramáfi ca diferenciada, com área 

restrita de ocorrência, representada por dunitos, peri-
dotitos, piroxenitos e gabros metamorfi zados; 

 • Unidade Vulcânica Intermediária a Máfi ca, com ampla 
distribuição, composta por basaltos e andesitos basálti-
cos intensamente transformados pelo metamorfi smo e 
pelo intemperismo; 

 • Unidade Vulcânica Ácida e Sedimentar, caracterizada 
por riolitos e dacitos profundamente deformados e 
metamorfi zados, associados a formações ferríferas ban-
dadas silicatadas (chamosita, almandina, grunerita, clo-
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ritóide, biotita), carbonatadas (siderita, ankerita) e oxida-
das (magnetita), e a metapelitos fi nos ricos em sericita, 
quartzo e turmalina.

As anomalias investigadas no bloco central do Greens-
tone Belt Sapucaia (Fig. 18) são:
a) Main Zone: a mineralização aurífera é representada por 

veios e boudins de quartzo com turmalina e ankerita, 
brechados, concordantes com a foliação milonítica e 
encaixados na seqüência metavulcânica ácida. O ouro 
ocupa uma posição intergranular entre os prismas de 
turmalina.

b) West Zone: a mineralização aurífera é constituída por 
rods achatados e alongados, com formas lenticulares, 
associados a metavulcânicas intermediárias a máfi cas, 

intensamente alteradas pelo hidrotermalismo na forma 
de quartzo, carbonatos, sericita e pirita junto com quan-
tidades menores de clorita, albita, rutilo, leucoxênio e 
turmalina. É acompanhada por enriquecimento em As, 
B, Ba e Sb.

c) Serra do Deoti: as ocorrências auríferas aparecem no 
contato entre as metavulcânicas, intermediárias a máfi -
cas, e as meta-ultramáfi cas intensamente deformadas e 
hidrotermalizadas. As hospedeiras são afetadas por um 
sistema irregular de veios de quartzo e carbonatos, e por 
vênulas de fuchsita. O conjunto é recortado por veios sig-
moidais de quartzo com fi no envelope de fuchsita. 

d) Muriçoca Norte: nessa anomalia a foliação milonítica 
desenvolvida sobre metavulcânicas ácidas e subvulcâ-
nicas porfi ríticas foi recortada por veios e vênulas ricas 

   Fig. 18 – Mapa geológico esquemático do bloco central do Greenstone Belt Sapucaia 
(segundo Oliveira et al., 1995) – Veja localização na Fig. 17.
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em pirita. O ouro encontra-se associado a fraturas exis-
tentes na pirita, calcopirita, bismutinita e bismuto. 

O hidrotermalismo, bem desenvolvido sobre as meta-
vulcânicas intermediárias e máfi cas, apresenta associações 
minerais que permitem distinguir três estágios de alteração 
hidrotermal:
i) Estágio inicial: clorita I (clinocloro)-carbonato; 

ii) Estágio intermediário: albita-carbonato e clorita II-sericita; 
iii) Estágio avançado: muscovita-carbonato e quartzo-pirita.

1.2.1.1.2 Depósitos Au de Babaçu-Lagoa Seca

Na região compreendida entre as cidades de Rio Maria e 
de Xinguara (Fig. 17), as rochas pertencentes ao Greens-
tone Belt Andorinhas foram afetadas por extensas zonas de 
cisalhamento denominadas: Zona de Cisalhamento Principal 
(ZCP); Zona de Cisalhamento Mamão (ZCM); Zona de Cisa-
lhamento da Viúva (ZCV), e Zona de Cisalhamento Basal 
(ZCB). Essas zonas de cisalhamento mostram, em geral, um 
caráter transcorrente sinistral acentuado, com movimentação 
reversa indicativa de um transporte regional para SSE.

1.2.1.1.2.1 Depósito Au de Babaçu
Segundo Huhn (1992), os corpos de minério, denominados 
Babaçu, Mamão, Lagoa Seca, Tatu-Frango, Peladinho e 
Serqueiro, situam-se no interior das zonas de cisalhamento 
Mamão e Viúva, sendo associados a veios de quartzo encai-
xados em diversas litologias (principalmente rochas máfi -
cas) hidrotermalmente alteradas. Os principais controles 
estruturais que governam a distribuição e a geometria dos 
corpos de minério são de dois tipos: 
i) Faixas transtensionais secundárias geradas em domí-

nios transcorrentes: esse tipo representa o caso mais 
freqüente, sendo ilustrado pelas ocorrências Babaçu, 
Lagoa Seca, Serrinha e Peladinha. Os veios de quartzo 
distribuem-se paralelamente à foliação mílonítica prin-
cipal, sendo acompanhadas por vênulas subordinadas 
preenchendo fraturas T, R e P. O controle principal dos 
corpos de minério é relacionado à lineação de estira-
mento com mergulho moderado a forte. 

ii) Interseção das zonas de cisalhamento que compõem o 
arranjo conjugado: esse tipo é mais raro, como no caso 
das ocorrências de Serqueira e Malvinas, onde os veios de 
quartzo formam um verdadeiro stockwork.

No Depósito Babaçu (Huhn, 1992), quatro zonas de 
alteração hidrotermal envolvem os corpos de minério, 

tendo sido desenvolvidas a partir das vulcânicas máfi cas 
encaixantes já metamorfi zadas:
 • Zona actinolítica, marginal da zona clorítica com a 

associação actinolita, quartzo, turmalina, carbonato, 
albita e epidoto;

 • Zona clorítica, com 150 m de espessura, envolvendo a 
zona carbonática, composta por clorita, carbonato, albita, 
quartzo, magnetita, pirita e epidoto. Nessa zona, a textura 
original das rochas encontra-se ainda preservada;

 • Zona carbonática, com 50 m de espessura, constituída 
por carbonato, albita e quartzo. Nessa zona, que possui 
um aspecto bandado característico, a textura original 
da rocha desaparece;

 •  Zona pirítica, com 50 cm a 1 m de espessura, apresenta 
pirita, quartzo, carbonato, muscovita/sericita, biotita e tur-
malina. Dois tipos de pirita estão presentes: pirita fi na 
(0,02 mm) intensamente corroída e cataclasada; pirita em 
grãos maiores com faces cristalinas preservadas. O ouro 
aparece também disseminado nos veios de quartzo. 

Três tipos de veios de quartzo foram registrados, os 
quais acompanham a evolução da zona de cisalhamento 
em função do tempo:  
i) Veios de quartzo cinza microssacaroidal, subparalelos 

à foliação milonítica, muito recristalizados, com pirita 
fi na associada;

ii) Veios de quartzo branco e cinza microssacaroidal, subpa-
ralelos à foliação milonítica com posicionamento sin a 
tarditectônico em relação à ZCM; 

iii) Veios de quartzo leitoso, discretos, com 1 a 3 cm de 
espessura, preenchidos por quartzo fi broso perpendicu-
lar às paredes.

O estudo das inclusões fl uidas presentes nas diferentes 
gerações de quartzo permitiu evidenciar quatro tipo de 
fl uidos (Fig. 19):
 • Tipos I e II, caracterizados pelo sistema CO

2
-N

2
-H

2
O-

NaCl, no qual as inclusões do tipo I se mostram mais 
densas, mais ricas em N

2
 e pobres em H

2
O, enquanto 

as inclusões do tipo II são mais ricas em CO
2
 e H

2
O, 

menos densas, com salinidade de 3 a 6% eq. peso NaCl. 
As temperaturas de homogeneização são mais altas, 
variando entre 450 e 200˚C. 

 • Tipos III e IV, caracterizadas pelo sistema H
2
O-NaCl-

KCl, onde as inclusões são francamente aquosas, com 
salinidade moderada no tipo III (16% eq. peso NaCl) 
e decrescente nas inclusões do tipo IV (2-4% eq. peso 
NaCl). As temperaturas de homogeneização são mais 
baixas, fi cando em torno de 150 a 120˚C.
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   Fig. 19 –  Diagrama THT x  %NaCl para as inclusões fl uidas II, III e IV de Babaçu 
(segundo Huhn, 1991). 

Huhn (1992) classifi ca o Depósito Babaçu como do 
tipo Lode arqueano, com os fl uidos hidrotermais perco-
lando a zona de cisalhamento após o pico do metamor-
fi smo, em função de reativações sucessivas no tempo e no 
espaço, induzindo o desenvolvimento da mineralização por 
processo de crack-seal, em três estágios principais:
a)  Estágio precoce: caracterizado pelos veios de quartzo 

cinza microssacaroidal com pirita fi na, encaixados na 
foliação milonítica, com teor de ouro da ordem de 1-3 g/t; 

b) Estágio intermediário: com nova geração de quartzo 
branco e cinza microssacaroidal, que constitui a gera-
ção mais importante da ZCM, à qual se associa intensa 
brechação hidráulica hidrotermal. Os fl uidos relacio-
nados a esse estágio pertencem ao sistema CO

2
-N

2
-

H
2
O-NaCl, com temperatura variando de 200 a 400˚C 

e pressões de 0,8 a 2,2 kb. A origem dos fl uidos é con-
siderada como provavelmente metamórfi ca;

c) Estágio tardio: caracterizado pelo fraturamento dos 
veios anteriores e pelo preenchimento das fraturas por 
quartzo leitoso, o ouro aparecendo livre nas microfi s-
surações. Os fl uidos associados a esse estágio de mine-
ralização são aquosos (H

2
O-NaCl), de baixa tempera-

tura (100-200˚C), provavelmente de origem meteórica e 
responsáveis por importante remobilização do ouro.

1.2.1.1.2.2 Depósito Au de Lagoa Seca
O Depósito Aurífero de Lagoa Seca, descrito por Souza 
(1999), singulariza-se em relação aos outros depósitos 
conhecidos nos greenstone belts da Província Rio Maria 
em função de sua localização na seqüência superior do GB 
Andorinhas e da ausência de veios de quartzo. Encaixado 
em metagrauvacas, intercaladas com metassiltitos e sills 
de metaultramáfi cas, e cortadas por diques de dacito, o 
depósito de ouro encontra-se associado à Zona de Cisa-
lhamento Lagoa Seca, transcorrente sinistral, de direção 
NE-SW, que provocou o metamorfi smo de fácies xisto-
verde (zona da clorita) nas rochas encaixantes da minerali-
zação. Os corpos de minério estão associados a zonas de 
dilatação (fraturas R e P) geradas durante a fase de defor-
mação tardia, sendo acompanhados por intensas alterações 
hidrotermais sem geração de quartzo. Os halos de altera-
ção apresentam duas fases de carbonatização/propilitização 
concomitantes e posteriores ao cisalhamento, o qual é 
caracterizado por silicifi cação, potassifi cação e sulfetação, 
sucessivamente. A mineralização aurífera acompanha a 
fase de sulfetação com pirita, pirrotita e calcopirita e enri-
quecimento em Au, Ag, Cu, Zn, As, Fe, Ni, Co, Ba. O ouro 
deposita-se junto aos sulfetos, principalmente junto à pirita, 
por reação dos fl uidos mineralizantes com a metagrauvaca 
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rica em magnetita, induzindo a instabilidade dos comple-
xos de enxofre responsáveis pelo seu transporte. As condi-
ções de P e T de precipitação do ouro determinadas a partir 
das paragêneses minerais e do geotermômetro da clorita 
foram, respectivamente, de 2 a 4 kb e entre 270 e 310˚C.

 O ouro, com alta razão Au/Ag (9:1), e com granulação 
fi na (3 a 20µ), ocorre em fraturas, na pirita, ou no centro 
de piritas zonadas, onde aparecem diversas inclusões de 
magnetita, pirrotita e calcopirita. O minério piritoso de alto 
teor (3 a 50 g/t) situa-se na interface da metaultramáfi ca 
com a metagrauvaca hidrotermalizada, enquanto o minério 
de baixo teor (0,5 a 3 g/t) se encontra no mesmo contato 
quando afetado pelos diques de dacito encaixados na zona 
de cisalhamento.

Segundo Souza (1999), em relação aos outros depó-
sitos de tipo Lode associados ao quartzo, o Depósito de 
Lagoa Seca se distingue pelos valores homogêneos de δC13

 

(entre -7,09 e -7,98‰), os quais sugerem, para o CO
2
, uma 

origem magmática/mantélica semelhante à observada para 
os depósitos Igarapé Bahia (δC13 entre -5,83 e -7,82‰) e 
Cumaru (-5 a -10‰), contrastando, assim, com a assina-
tura de δC13 (entre -2,03 e -3,59‰) dos depósitos de Dia-
dema (Fig. 20) relacionados a fl uidos de origem metamór-
fi ca (Oliveira, 1993b). 

1.2.1.2 Depósitos Au-Cu-Bi-Mo do tipo Lode 
Porfi rítico

Esse tipo de depósito, defi nido por Santos (1995), Santos 
e Leonardos (1995), Santos et al. (1998), Leonardos et 
al. (1991), é associado ao Granodiorito Cumaru (Macam-
bira et al. 1986) intrusivo no fl anco sul do Greenstone 
Belt Gradaús (Fig. 17), que é constituído por meta-
andesitos, metabasaltos, actinolita xistos, clorita-talco 
xistos, na base, passando para metadacitos/riodacitos, 
meta-andesitos, metatufos e meta-ignimbritos, interca-
lados com metapelitos e formações ferríferas bandadas, 
na sua porção superior. Esse conjunto metavulcânico-
sedimentar é afetado por deformação e metamorfi smo 
de fácies xisto-verde, provocados por intensas zonas 
de cisalhamento, as quais desenvolveram uma foliação 
milonítica que varia de NS a NE-SW, e mergulha for-
temente para W e NW. O Pluton Cumaru, datado em 
2,82Ga por U-Pb sobre zircão (Lafon e Scheller, 1994), 
é um pouco mais jovem que o Granodiorito Rio Maria, 
datado em 2,88Ga por Macambira e Lancelot (1992), 
e bem mais antigo que o Granito anorogênico de Gra-
daús datado em 1,88Ga (Dall’Agnol et al. 1994). É cons-
tituído predominantemente por um granodiorito cinza 

   Fig. 20 – Variação de isótopos de carbono e oxigênio para diferentes depó-
sitos auríferos na Província Mineral de Carajás. A linha tracejada 
indica o campo de variação de δ13C para o Depósito de Cumaru 
(segundo Souza, 1999).



                                                                                                                                     O Cráton Amazônico  53

e por porções restritas de monzogranito avermelhado 
tardio, que apresenta teores de ouro entre 1,0 e 10 ppb. 
A intrusão, precedida de intensa carbonatação hidroter-
mal ao longo das bandas de cisalhamento, provocou a 
formação de escarnitos bandados nos milonitos carbona-
tizados, cujas bandas são compostas pela alternância de 
quartzo sacaroidal e calcita + tremolita-actinolita + diop-
sídio-hedenbergita + epidoto-zoisita-wollastonita + gros-
sularita + titanita + apatita.

O depósito de ouro, situado na borda NW da intrusão 
(Fig. 21), foi descoberto por garimpeiros em 1980, e pes-
quisado pelas minerações Brumadinho e Gradaús até 1990. 
É constituído por um enxame de fi lões e fi lonetes de 
quartzo aurífero sulfetado com dimensões milimétricas a 
métricas, que formam um verdadeiro stockwork em volta 
de veios maiores, compostos por quartzo + pirita, com altos 
teores de ouro (10 ppm), e orientados N30-50E/40-60NW. 
São envolvidos por uma ganga hidrotermal apresentando 

teores de alguns ppm de ouro na forma de impregnações 
em microfi ssuras. Essa ganga hidrotermal é formada por 
intensa alteração fi lítica pervasiva, com aspecto brechóide, 
composta por sericita/muscovita + quartzo, a qual se sobre-
põe à uma alteração propilítica (calcita-clorita-albita-epi-
doto) e potássica (quartzo + K-feldspato + sulfetos). As 
zonas auríferas apresentam-se brechadas, sendo originadas 
por fraturamento hidráulico. Os fragmentos angulosos de 
quartzo e pirita precoce são cimentados por quartzo secun-
dário, sericita e calcita. A mineralização aurífera encon-
tra-se associada, dominantemente, à pirita, na forma de 
grãos diminutos (0,02 a 0,08 mm) e, subordinadamente, à 
calcopirita, bismutinita ou quartzo, e preenche microfi ssu-
ras entre os cristais de sulfetos. Agregados intersticiais tar-
dios de calcopirita, pirita e magnetita preenchem os espa-
ços entre os cristais maiores de pirita precoce. A mo libdenita 
é restrita a microfi ssuras precoces, e é interpretada como 
representante de uma paragênese anterior de temperatura 

   Fig. 21 – Mapa geológico do Depósito de Ouro de Cumaru (segundo Santos, 1995). 
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   Fig. 22 – Condições de temperatura e de pressão para o Depósito de Ouro de Cumaru 
(segundo Santos et al., 1998).

mais alta. Assim fi ca caracterizada a associação metálica 
Au-Cu-Bi-Mo.

As temperaturas calculadas para a cristalização da 
clorita hidrotermal de Cumaru variam de 300 a 350˚C, 
faixa intermediária entre os campos de estabilidade da illita 
e da biotita. Esses dados, combinados com a determinação 
das isócoras obtidas a partir das inclusões fl uidas, per-
mitem defi nir pressões de aprisionamento dos fl uidos e da 
formação do depósito como variando entre 1,3 e 3,8 kb 
(Fig. 22).

O estudo das inclusões fl uidas permite defi nir três tipos 
de fl uidos hidrotermais: o primeiro, H

2
O-CO

2
-NaCl/ CO

2
/ 

H
2
O-CO

2
-NaCl-NaCO

3
, é relacionado à evolução da Zona 

de Cisalhamento da Serra Ruim; o segundo é representado 
pelas salmouras do sistema H

2
O-NaCl-KCl-CaCl

2
 associa-

das à intrusão do Granodiorito Cumaru; o terceiro corres-
pondente às inclusões aquosas tardias interpretadas como 
de origem meteórica.

A interação desses fl uidos deve ter ocorrido, provo-
cando o aumento da salinidade do fl uido aquocarbônico e 
a precipitação do ouro (Fig. 23).

Os diagramas AFM e K-Na-Ca mostram, para o Grano-
diorito Cumaru, uma pronunciada tendência calcialcalina 
(Fig. 24a), enquanto os padrões de elementos traços imó-

veis (Rb, Nb, Y, Yb, Ta) (Fig. 24b), e as baixas razões iso-
tópicas Sr87/Sr86, em torno de 0,70311 (Lafon et al. 1990), 
são compatíveis com granitóides de arco vulcânico de tipo 
I (Santos e Leonardos, 1995).

O conjunto dos dados obtidos por Santos e Leonardos 
(1995), Santos et al. (1998) evidencia: 
i) O caráter calcialcalino do Granodiorito Cumaru, com-

patível com granitóide de arco vulcânico e a sua meta-
logenia Au-Cu-Bi-Mo, que constituem forte evidência 
em favor de um regime de tectônica de placas para a 
região dos greenstone belts de Rio Maria, no sul do Pará; 

ii) A infl uência de fl uidos aquocarbônicos circulando numa 
zona de cisalhamento.

Essas observações levaram esses pesquisadores a propor 
uma origem mista para o Depósito Au de Cumaru, e a clas-
sifi cá-lo como do tipo Lode Porfi rítico (Fig. 25).

1.2.2 Província Carajás 

Após a individualização e a deformação das seqüências 
greenstone belts, bem como do plutonismo associado na 
região de Rio Maria, considera-se a existência de uma crosta 
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   Fig. 23 – Evolução de fl uidos e modelo genético proposto para o Depósito 
Aurífero de Cumaru (segundo Santos et al., 1998).

   Fig. 24 – Distribuição do Granodiorito Cumaru e rochas vulcânicas 
associadas em: a) Diagrama AFM; b) Diagrama log Rb-log 
Y+Nb (segundo Santos et al., 1998). Campos, segundo Pearce 
et al. (1984): ORG – granitos de cadeias oceânicas; WPG – 
granitos  intraplacas, VAG – granitos de arcos vulcânicos; 
Syn-COLG – granitos sincolisionais;   Granodiorito Cumaru;     
 Granodiorito Rio Maria;  rochas vulcânicas félsicas;    
 rochas vulcânicas máfi cas. 
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siálica já consolidada, sobre a qual se depositará a seqüência 
vulcano-sedimentar do Grupo Grão-Pará, datada em 2,76Ga 
(Machado et al. 1991; Gibbs et al. 1986; Wirth et al. 
1986), e as seqüências correlatas dos grupos Igarapé Bahia, 
Pojuca e Salobo, às quais sucede a sedimentação do Grupo 
Águas Claras ainda no Arqueano (2,645Ga). Diversas gera-
ções de intrusões máfi cas e ultramáfi cas datadas em 2,76Ga 
(Machado et al. 1991) e 2,645Ga (Dias et al. 1996), e de 
corpos graníticos pertencentes às suítes Plaquê (2,74 Ga), 
Sossego/Cristalino (2,74 a 2,57 Ga) e Estrêla/Old Salobo (2,57 
Ga), são registradas na província. A deformação e o meta-
morfi smo regional associados à zonas de cisalhamento regio-
nais ocorreram de 2,7Ga (Pinheiro e Holdsworth, 1997) até 
2,5-2,58Ga (Machado et al. 1991), marcando, assim, a estabi-
lização fi nal da área, e caracterizando, para nós, autores desta 
obra, o Evento Carajás. Na transição Paleo/Mesoproterozóico 
(1,88 Ga), várias intrusões de granitos anorogênicos da Suíte 
Granito Central de Carajás/Young Salobo afetaram a região.

A esse conjunto são associados os depósitos Cr, Fe, 
Cu-Au, Mn, Au e W que caracterizam a Província Polime-
tálica de Carajás (Fig. 26) (Santos, 1983).

1.2.2.1 Depósitos de ferro da Serra dos 
Carajás

* Contexto geológico
Os enormes depósitos de ferro da Serra dos Carajás (Fig. 
26) são associados à seqüência vulcano-sedimentar do 
Grupo Grão-Pará descrita inicialmente por Tolbert et al. 
(1971) e por Beisiegel et al. (1973) como composta por 
três unidades principais: 
 •  Unidade vulcânica máfi ca inferior, denominada Fm. 

Parauapebas, constituída essencialmente por derrames 
maciços, porfi ríticos e amigdaloidais de basaltos e ande-
sitos basálticos associados com riolitos e aglomerados de 
brechas, além de níveis de tufos subordinados (Gibbs et 
al. 1986; Wirth et al. 1986; Meirelles, 1986; Meirelles e 
Dardenne, 1993; Dardenne et al. 1988; Teixeira, 1994).

 • Unidade de jaspilitos intermediária, denominada Fm. 
Carajás, composta por uma formação ferrífera ban-
dada, mostrando alternância de bandas de chert e de 
óxidos de ferro, com hematita preponderante e magne-
tita subordinada (Tolbert et al. 1971; Meirelles, 1986; 

   Fig. 25 – Diagrama T–fO2 mostrando o estado de oxir-
redução dos fl uidos  mineralizantes do Depósito de 
Ouro de Cumaru (campo preto) e suas relações com 
os tampões quartzo-fayalita-magnetita (Q–F–M) e 
hematita–magnetita (H–M). Também são mostra-
das os campos T–fO2 dos principais tipos de depó-
sitos de ouro apresentados por Huston & Large 
(1989) (segundo Santos et al., 1998).
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   Fig. 26 – Mapa geológico simplifi cado da Província Carajás (adaptado de Docegeo, 1988; Souza, 
1994;  Lindenmayer et al., 1998).
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Meirelles e Dardenne, 1993; Macambira e Silva, 1995). 
Tolbert et al. (1971) assinalam a presença de dolomita 
na base dos jaspilitos.

 • Unidade vulcânica máfi ca superior, representada também 
por derrames maciços porfi ríticos e amigdaloidais de 
basaltos e andesitos basálticos, semelhantes aos da 
unidade máfi ca inferior, intercalados com horizontes 
piroclásticos. Teixeira (1994) correlacionou essa uni-
dade máfi ca superior à seqüência vulcano-sedimentar 
do Grupo Igarapé Bahia, sem contudo apresentar argu-
mentos convincentes. Para os autores, esses dois grupos 
são contemporâneos e correlatos no seu conjunto (Dar-
denne et al. 1988; Meirelles, 1986; Ferreira Filho, 
1985; Ferreira Filho e Danni, 1985).

Sills e diques de rochas máfi cas a intermediárias, as 
quais apresentam texturas granulares, ofíticas e granofíricas, 
são intrusivos nas três unidades anteriormente defi nidas.

As rochas que compõem o Grupo Grão-Pará, e ocupam 
o vasto sinforma da Serra dos Carajás, orientado WNW-
ESE, não apresentam indício de metamorfi smo nas por-
ções central e norte. A deformação, crescente nas bordas 
da bacia, é limitada por zonas de cisalhamento regionais, 
as quais induzem uma deformação intensa e o desenvolvi-
mento de metamorfi smo xisto-verde a anfi bolito. Em con-
trapartida, as rochas vulcânicas máfi cas das unidades infe-
rior e superior foram afetadas por intensa espilitização que 
modifi cou profundamente a composição mineralógica ori-
ginal, provocando a aparição de uma paragênese secundária 
composta por clorita, actinolita, Na-plagioclásio, quartzo, 
calcita, titanita e K-feldspato. Entretanto, texturas originais 
(quench, intergranular, subofítica) e estruturas primárias 
(amigdaloidal e fl uidal) são ainda bem visíveis e preserva-
das localmente.

As análises geoquímicas das vulcânicas máfi cas com 
texturas preservadas, realizadas sucessivamente por Wirth 
et al. (1986), Gibbs et al. (1986), Ferreira Filho (1985), 
Meirelles (1986), Dardenne et al. (1988), Teixeira e Eggler 
(1994) e Teixeira (1994), forneceram resultados muito 
semelhantes, evidenciando um vulcanismo basáltico com 
médio a alto teor de K, Ba e Rb. As proporções relativas 
e absolutas dos elementos menos móveis (Zr, Ti, P, ETR, 
Nb, Hf, Th e Ta) registradas nas vulcânicas máfi cas são 
semelhantes às encontradas nos basaltos de arco magmá-
tico. Tal semelhança é grafi camente observada nos diagra-
mas Ti-Cr, Ti-Zr e Hf/3-Th-Ta (Fig. 27a e 27b) e no de 
terras raras (Fig. 28). Esses dados, junto com os baixos 
teores de Zr, Nb e Ti encontrados e as altas razões Sr85/Sr86 
(0,7057) assinaladas, levaram Meirelles (1986), Dardenne 

et al. (1988), Meirelles e Dardenne (1993) a considerar a a 
origem do rifteamento e do vulcanismo rico em potássio  do 
Grupo Grão-Pará como associada a um ambiente de arco 
vulcânico maduro e relacionada a um mecanismo de sub-
ducção. Essa interpretação, também defendida com modi-
fi cações por Teixeira e Eggler (1994) e Teixeira (1994), 
contrapõe-se às conclusões de Wirth et al. (1986), Gibbs 
et al. (1986) e Lindenmayer et al. (1995), os quais con-
sideram o vulcanismo Grão-Pará como toleiítico, origi-
nado num ambiente intraplaca semelhante ao vulcanismo 
da Bacia do Paraná, cuja composição original foi modifi -
cada por alteração hidrotermal.

* Mineralização
Ao longo da Serra dos Carajás, o Grupo Grão-Pará é divi-
dido em três segmentos: Serra Norte, Serra Leste e Serra 
Sul (Fig. 26), onde o grau de metamorfi smo varia sensivel-
mente, sendo nitidamente mais elevado na Serra Sul. Neste 
último segmento, a infl uência da zona de cisalhamento de 
alto ângulo provocou a completa recristalização dos jaspi-
litos, conduzindo à formação de verdadeiros itabiritos. 

O desenvolvimento atual da mineração a céu aberto do 
enorme Depósito de Ferro de Carajás interessa principal-
mente aos corpos N4 e N8, onde o metamorfi smo é ausente 
e limitado a zonas de cisalhamento locais. Nessas áreas, 
o protominério é constituído por uma camada de jaspili-
tos, com espessura variando entre 100 e 400 m, totalmente 
preservados, que foram descritos por Meirelles (1986) e 
Meirelles e Dardenne (1993). A característica mais mar-
cante desses jaspilitos é a presença de bandas alternadas 
de minerais de ferro (hematita e magnetita) e de jaspe 
(SiO

2
), as quais defi nem macroscopicamente mesobandas 

com espessuras respectivas de 2-30 mm e de 2-40 mm. 
Ao microscópio, observam-se microbandas com espessu-
ras inferiores a 1 mm. Esse bandamento, que predomina 
amplamente, evidencia uma precipitação ritmica em condi-
ções tranqüilas, refl etindo as fl utuações químicas das solu-
ções mineralizantes. Estruturas sinsedimentares do tipo 
scour and fi ll são comuns nos jaspilitos dos corpos N4 e 
N8, formando pequenas calhas ou canais de erosão pre-
enchidos por fragmentos de chert e/ou banda ferruginosa. 
Nota-se também a presença freqüente de esferulitos (Φ 
entre 0,01 e 0,05 mm) que mostram um núcleo arredon-
dado de hematita, o qual é circundado por uma auréola 
de sílica microcristalina. Tais estruturas, descritas ini-
cialmente por Meirelles (1986) e, posteriormente, por 
Macambira e Silva (1995), são interpretadas como possí-
veis relictos de microfósseis (bactérias) capazes de preci-
pitar a sílica biologicamente. Uma outra alternativa con-
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 Fig. 27a – Diagrama Hf/3-Th-Ta para as rochas basálticas do Grupo Grão-
Pará, segundo Wood et al. (1979), (segundo Gibbs et al., 1986; 
Teixeira, 1994).

 Fig. 27b – Diagrama Ti-Zr para as vulcânicas máfi cas dos grupos Igarapé 
Bahia e Grão-Pará (segundo Dardenne et al., 1988).
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   Fig. 28 – Curvas padrão de ETR normalizadas aos con-
dritos para as rochas basálticas dos grupos 
Grão-Pará e Igarapé Bahia: A – média de 15 
amostras; B – intervalo de variação para os 
basaltos do Grupo Igarapé Bahia; C – inter-
valo de variação para os basaltos do Grupo 
Grão-Pará  (segundo Dardenne et al., 1988).
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siste em microconcreções de origem puramente química. 
Nesses jaspilitos, destacam-se feições diagenéticas sin a pós-
deposicionais, anteriores à litifi cação completa do sedimento, 
como fenômenos de slumping com desenvolvimento de bre-
chas intraformacionais a partir de um material plástico, nódu-
los e vênulas de desidratação (quick-sand) sob efeito da pressão 
da sobrecarga sedimentar (Meirelles, 1986; Meirelles e Dar-
denne, 1993).

As mesobandas silicosas são compostas por sílica 
criptocristalina, ligeiramente recristalizada em calcedônia 
e quartzo, colorida em diversas tonalidades de vermelho 
em função da disseminação de uma fi na poeira de hema-
tita. As mesobandas hematíticas são constituídas essen-
cialmente por uma hematita muito fi na, com proporções 
subordinadas de sílica disseminada e de cristais euédricos 
maiores de magnetita. 

As mesobandas magnetíticas são geralmente lenticu-
lares, sendo compostas essencialmente por cristais octa-
édricos coalescidos de magnetita (textura glomeroporfi rí-
tica) com quantidade subordinada de sílica recristalizada. 
Localmente, observam-se inclusões de hematita nos cris-
tais de magnetita. Geralmente esses cristais de magnetita 
se encontram total ou parcialmente martitizados, e as lame-
las de substituição da hematita crescem a partir das bordas 
dos cristais de magnetita. Finos cristais subédricos de pirita 
ocorrem aleatoriamente dispersos tanto nas mesobandas 
silicosas como nas ferruginosas.

A presença de dolomita na base dos jaspilitos é assina-
lada por Tolbert et al. (1971), Teixeira (1994) e Macambira 
et al. (1999). Esse carbonato  apresenta feições caracterís-
ticas de substituição e deve pertencer a uma fase hidrotermal 
rica em CO2 posterior à formação dos jaspilitos, segundo os 
dados isotópicos do carbono e oxigênio (Fig. 20) obtidos 
por Sial et al. (1999).

O estudo geoquímico dos jaspilitos da Serra dos Cara-
jás (Meirelles, 1986; Meirelles e Dardenne, 1993) mostra:
 • teores muito baixos em alumínio, elementos alcalinos 

e alcalino-terrosos;
 • pequenas anomalias de V, Ti, Cu e Zn, com valores 

intermediários entre os registrados para os BIFs de tipo 
Lago Superior e de tipo Algoma;

 • uma ligeira anomalia positiva em európio;
 • um espectro de distribuição das terras raras muito seme-

lhante ao espectro observado para as vulcânicas máfi -
cas da unidade inferior (Fig. 30), notando-se um ligeiro 
enriquecimento em ETRs.

Em razão desses dados, a origem dos jaspilitos da Serra 
dos Carajás é relacionada à precipitação química de bandas 
silicosas e ferruginosas, a partir de fl uidos hidrotermais 
oriundos da lixiviação dos basaltos pelas circulações con-
vectivas da água do mar infi ltrada em profundidade nas fra-
turas geradas pelo rifteamento. Nesse sentido, o Depósito 
de Ferro de Carajás distingue-se nitidamente do tipo Lago 

   Fig. 29 –  Modelo geotectônico esquemático da Província Carajás (2,76Ga) (segundo Dardenne et al., 1988, modifi cado).
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Superior pelo seu acentuado caráter vulcanogênico. Entre-
tanto, ele não é considerado do tipo Algoma em função 
da natureza oxidada dos minerais de ferro, hematita e 
magnetita, bem como das características geoquímicas já 
relatadas. Conseqüentemente, o depósito de ferro é clas-
sifi cado como de tipo Carajás (Meirelles, 1986; Hoppe 
et al. 1987; Hoppe e Schobbenhaus, 1990; Meirelles e 
Dardenne, 1993). Internacionalmente, os depósitos que 
se assemelham mais ao tipo Carajás são os de Hamer-
sley, na Austrália (Trendall, 1983; Morris e Horwitz, 
1983; Harmsworth et al. 1990).

O minério de ferro atualmente explorado em Cara-
jás foi originado a partir da atuação dos mecanismos 
de alteração laterítica que provocaram essencialmente 
uma dessilicificação (lixiviação supergênica da sílica) 
dos jaspilitos e uma concentração residual da hema-
tita (Fig. 31). Na porção superior do perfil de altera-
ção, observa-se também a transformação da hematita 
e da magnetita originais em goethita pulverulenta, a 
qual é frequentemente contaminada pelo fósforo de 

origem orgânica. A espessura da zona de alteração varia 
entre 100 e 150 m.

A produção atual da jazida de Carajás é da ordem de 
54 Mt/ano de minério com teor médio de 60,9% Fe. 
As reservas totais foram estimadas como superiores a 18 
bilhões t de minério com teores entre 60 e 67% Fe. No 
depósito N4E, as reservas mineráveis foram calculadas em 
cerca de 1,251 bilhões t de minério com teor médio de 
60,9% Fe (Coelho, 1986). 

1.2.2.2 Depósito de Cromita de Luanga
 

Segundo Suita (1988, 1996), Suita e Nilson (1991), o Com-
plexo Máfi co-Ultramáfi co de Luanga (Fig. 26) representa 
um corpo diferenciado acamadado de fi liação toleiítica, intru-
sivo na porção basal do Greenstone Belt Rio Novo (Doce-
geo, 1988). Deformado e metamorfi zado nas fácies anfi bo-
lito e xisto-verde, o complexo, datado em 2,763 ± 6Ma, por 
Machado et al. (1991), corresponde a um conjunto de rochas 

   Fig. 30 – Curvas padrão de ETRs normalizadas aos condritos dos jas-
pilitos do Corpo N-4, Serra dos Carajás (segundo Meirelles, 
1986; Meirelles e Dardenne, 1993).
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cumuladas, de grão médio a grosso, iniciando-se com duni-
tos e peridotitos, na base, gradando para ortopiroxenitos com 
níveis de cromititos associados e transicionando para noritos 
e leuconoritos na porção superior. As rochas hospedeiras dos 
cromititos são ortopiroxenitos (bronzitito com cumulados de 
ortopiroxênio) e peridotitos (harzburgito com cumulados de 
olivina) na porção basal, e noritos (cumulados de plagioclásio) 
na porção superior. Essas observações comprovam o caráter 
ortomagmático estratiforme do depósito de cromita que se 
situa na porção central da área Luanga. Os corpos de cromi-
titos formam camadas onduladas, de 1,10 a 1,20 m de espes-
sura, orientadas segundo a direção geral N30-50E, com cerca 
de 1.300 m de comprimento e 240 m de largura aparente. 
Essas camadas encontram-se dobradas e rompidas por falhas 
sucessivas que mergulham para leste.

O minério apresenta-se na forma maciça e disseminada, 
sendo caracterizado como cromita alto Fe, com relação 
Cr/Fe ≅ 1,0; Fe

2
O

3
 = 13,9%; Cr

2
O

3
 = 33,1% e Al

2
O

3
 = 18,1%. 

Os grãos de cromita mostram uma zonação de origem 
metamórfi ca, com o núcleo rico em Cr e Al, e a borda 
rica em Fe3+. No diagrama Cr x Fe3+ x Al, as análises 
dos grãos de cromita evidenciam que, após a cristalização 
magmática, e durante o metamorfi smo, ocorreu a separa-
ção de duas fases de Cr-espinélio, as quais se posicionam 
no campo dos espinélios metamórfi cos.

Segundo Suita (1996), os cromititos maciços menos 
alterados do Complexo de Luanga são enriquecidos em 
EGP, com teores atingindo até 3,23 g/t de EGP + Au 
e 3,0 g/t de Pt + Pd. Esses cromititos são ricos em Pt, 
mostrando altas razões Pt/Pt + Pd, Pd/Ir e Pd/Ir (Pd = 
Rh + Pt + Pd; Ir = Os + Ir + Ru). Os minerais mais 
comuns são arsenietos (PtAs e PdAs

2
), ligas metálicas 

(Pt-Pd; Pt-Rh e Pt-Cu), metais nativos (Pt e Pd) e raros 
sulfetos.

Esses minerais, geralmente com formas anédricas a 
subédricas, ocorrem inclusos na cromita, englobados em 
silicatos serpentinizados, inclusos na cromita metamorfi -
zada, e disseminados na ganga silicática alterada em asso-
ciação com sulfetos (pirrotita, calcopirita, marcassita e 
pirita) e, mais raramente, com arsenietos de Ni.

1.2.2.3 Depósitos de cobre-ouro 

São agrupados sob essa denominação os depósitos de Iga-
rapé Bahia/Alemão, Pojuca e Salobo, além dos novos alvos 
atualmente em fase de avaliação econômica, como os depó-
sitos de Sossego, Cristalino, S

118
, dentre outros.

Todos esses depósitos mostram como principal carac-
terística a associação metálica Fe-Cu-Au-U-ETR.

   Fig. 31 – Mina de Ferro: Corpo N4-Carajás. a) Seção geológica da mina b) Perfi l de alteração dos jaspili-
tos (segundo Coelho, 1986).
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1.2.2.3.1 Depósitos Cu-Au de Igarapé Bahia e Alemão

* Quadro geológico regional
Os depósitos Cu-Au de Igarapé Bahia e Alemão são asso-
ciados à seqüência vulcano-sedimentar denominada Grupo 
Igarapé Bahia (Hirata et al. 1982; Docegeo, 1988). Essa 
seqüência, conhecida unicamente por sondagem, é aqui 
correlacionada ao Grupo Grão-Pará como um todo (Fer-
reira Filho, 1985; Ferreira Filho e Danni, 1985; Meirelles, 
1986; Dardenne et al. 1988). Outros autores consideram-na 
como uma seqüência sobreposta ao Grupo Grão-Pará (Tei-
xeira, 1994). O Grupo Igarapé Bahia é recoberto em discor-
dância pelos sedimentos do Grupo Águas Claras (Soares 
et al. 1999; Nogueira et al. 1995).

A seqüência vulcano-sedimentar é predominamente 
constituída por rochas vulcânicas e piroclásticas na sua 
porção basal (Fm. Groto do Vizinho), e por um conjunto de 
rochas piroclásticas e clásticas fi nas na sua porção superior 
(Fm. Sumidouro). As intrusões de sills e diques gabróicos são 
mais abundantes na base da seqüência. Os derrames maciços 
de basaltos, com texturas originais intergranulares a subofíti-
cas preservadas, sofreram intensa espilitização caracterizada 
pelo desenvolvimento de uma mineralogia secundária com-
posta por actinolita, clorita, quartzo, albita e epidoto, com 
os minerais primários, como o piroxênio e o Ca-plagioclásio 
sendo raramente preservados (Ferreira Filho, 1985). A espi-
litização provocou um enriquecimento em Na

2
O, K

2
O, H

2
O 

e CO
2
 na composição basáltica original, assim como um 

aumento nos teores de Rb, Ba e Cs. As rochas piroclásticas, 
intermediárias a ácidas, representam típicos fl uxos piroclásti-
cos, com uma unidade massiva mais grossa na base, sobre-
posta por uma unidade superior laminada mais fi na. Texturas 
piroclásticas primárias, como pumices e shards, são ampla-
mente preservadas e facilmente identifi cáveis.

Os sedimentos vulcanoclásticos e clásticos são inter-
calados com rochas vulcânicas e piroclásticas, e mostram 
variações desde rochas maciças e grossas até pelitos fi nos 
bem laminados.

Os estudos geoquímicos, desenvolvidos sobre as rochas 
vulcânicas máfi cas, por Ferreira Filho (1985), permitem clas-
sifi cá-las como basaltos andesíticos e andesitos basálticos 
subalcalinos, enquanto o enriquecimento em K, Rb e Ba, jun-
tamente com o conteúdo de Ti, Zr, P, as razões Ce/Yb (Fig. 
27), e as curvas padrões de ETR normalizadas aos condritos 
(Fig. 28), conduzem a considerar o vulcanismo do Grupo Iga-
rapé Bahia como muito semelhante ao padrão observado nos 
arcos vulcânicos calcialcalinos modernos (Fig. 29) (Ferreira 
Filho, 1985; Ferreira Filho e Danni, 1985; Dardenne et al. 
1988). Essas conclusões são muito diferentes das apresen-

tadas por Lindenmayer (1990) e Lindenmayer et al. (1995, 
1998), que consideram o vulcanismo máfi co como toleiítico e 
continental em ambiente intraplacas.

* Mineralização
Os depósitos Cu-Au Igarapé Bahia (Fig. 32) e Alemão (Fig. 
33) representam praticamente um único conjunto minerali-
zado. O Depósito Alemão é uma extensão não-afl orante do 
Depósito Igarapé Bahia, descoberta por geofísica (Soares 
et al. 1999; Barreira et al. 1999).

Nesse conjunto, três tipos de mineralizações são conhe-
cidos: vulcano-sedimentar, hidrotermal e supergênica.
a) Mineralização vulcano-sedimentar: conhecida por son-

dagem antes da descoberta dos outros tipos de minerali-
zações, ocorre na forma de calcopirita e pirita dissemi-
nadas, associadas à clorita, principalmente nas rochas 
sedimentares e ritmitos, bem como nas formações ferrí-
feras bandadas compostas por magnetita, fl uorita e cal-
copirita (Ferreira Filho, 1985; Ferreira Filho e Danni, 
1985). Até o presente momento, esse tipo de minera-
lização não apresenta interesse econômico. Almada e 
Villas (1999) estendem essa origem à mineralização 
hidrotermal, descrita a seguir, e classifi cam o Depósito 
de Igarapé Bahia como do tipo Beshi. 

b) Mineralização hidrotermal: investigada por sondagem, 
apresenta dois tipos de minério: venular e brechado. 
•    O minério venular ocorre na forma de pequenos 

veios (0,7 a 2,7 cm de espessura), os quais intercep-
tam as diversas litologias, sendo bordejados por um 
envelope de clorita e preenchidos pelas associações: 
calcita-quartzo-calcopirita; quartzo-magnetita-calcopi-
rita; quartzo-calcopirita (Ferreira Filho, 1985; Ferreira 
Filho e Danni, 1985; Lindenmayer et al. 1998; Althoff 
et al. 1994; Tallarico et al. 1998, 2000). Molibdenita 
e digenita (Althoff et al. 1994), assim como uraninita 
(Angélica et al. 1996) e fl uorita foram descritas.  

•    O minério brechado encontra-se associado a brechas 
hidráulicas situadas preferencialmente nos contatos 
verticalizados das intrusões dos sills de quartzo dio-
ritos granofíricos com as rochas sedimentares e 
rochas vulcânicas máfi cas. Essas brechas polimíti-
cas são constituídas por fragmentos angulares das 
rochas encaixantes e de formações ferríferas ricas 
em magnetita e quartzo. Em função da natureza do 
cimento hidrotermal, essas brechas são classifi ca-
das como clorita brechas, siderita brechas e mag-
netita brechas, mineralizadas predominantemente 
em calcopirita, pirita, calcosita e covelita (Barreira 
et al. 1999; Soares et al. 1999; Lindenmayer et al. 
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   Fig. 33 – Seção esquemática do Depósito Cu-Au Alemão (segundo Barreira et al., 1999; Soares et al., 1999).
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1998; Tallarico et al. 1998, 2000). Diversos tipos 
de veios cortam as brechas mineralizadas, os mais 
freqüentes sendo compostos por: calcita-calcopi-
rita-fl uorita-stilpnomelano; ankerita-calcopirita-ouro; 
side rita-calcita-quartzo-clorita-calcopirita; calcopi-
rita-biotita-K-feldspato-turmalina-ETR-minerais. 
A mineralização é acompanhada por intensa alteração 
hidrotermal representada pela assembléia clorita-
quartzo-albita-carbonato. O ouro aparece na forma 
de fi nas partículas (5 a 20 µm) inclusas nos mine-
rais da ganga (quartzo, siderita e clorita), na calco-
pirita e, às vezes, na magnetita (Tallarico et al. 2000). 
As brechas mineralizadas apresentam anomalias de 
Fe, Cu, U, Au, Ag, Be, F, P e ETR (La e Ce), além 
de Mn, Ca, Mo e Zn.

          Em Igarapé Bahia, a mineralização hipógena pri-
mária aparece abaixo de 200 m de profundidade, e as 
reservas desse minério foram estimadas em aproxima-
damente 219 Mt com 0,86 g/t Au e 1,4% Cu. No Depó-
sito Alemão, as reservas de minério foram calculadas 
em 170 Mt com 1,5% Cu e 0,82 g/t Au (ou em 113 Mt 
de minério com 1,98% Cu e 0,94 g/t Au).

c) Mineralização supergênica do Igarapé Bahia: a altera-
ção laterítica foi responsável pelo desenvolvimento de 
um espesso manto de alteração, e deu origem a um 
minério laterítico composto principalmente por hema-
tita, maghemita, goethita, com gibbsita, caulinita e 
quartzo subordinados, onde o ouro e o cobre foram lixi-
viados e reconcentrados (Zang e Fyfe, 1993; Costa et al. 
1996; Costa, 1997). A zona de oxidação, que se estende 
até 150 m de profundidade, possui uma reserva de ouro 
estimada, em 1999, em 18,5 Mt de minério com 1,97 g/t 
Au. A produção anual é da ordem de 10t de ouro. Até 
1999, cerca de 60 t Au foram extraídas (Tallarico et al. 
2000). Na zona de cimentação, entre 150 e 200 m, na 
qual as soluções supergênicas precipitam, foi defi nido um 
minério de cobre e ouro de origem secundária, cujas reser-
vas são de 9,5 Mt com teores de 3,83% Cu e 2,45 g/t Au.

Segundo Lindenmayer et al. (1998), os fl uidos res-
ponsáveis pelo processo de cloritização generalizada, pela 
mineralização primária, ricos em CO

2
, U, ETR, Cu, Ag, 

Mo, F e Cl e possuidores de salinidade elevada, são rela-
cionados a uma fonte magmática associada às intrusões 
dos granitos anorogênicos em 1,88Ga. Entretanto, outros 
pesquisadores, como Huhn e Nascimento (1997), Oliveira 
et al. (1998) e Tallarico et al. (2000b), associam a insta-
lação da suíte hidrotermal às intrusões datadas entre 2,74 

e 2,55Ga. A temperatura dos fl uidos mineralizantes, deter-
minada a partir da composição das cloritas hidrotermais, 
fi ca compreendida entre 300 e 370˚C (Tallarico et al. 
2000b). A composição isotópica dos carbonatos associa-
dos às mineralizações indica para δC13 uma fonte homo-
gênea magmática (Fig. 20), que sofre processo de mistura 
com soluções superfi ciais (Tallarico et al. 2000b).

O conjunto desses dados: alteração, mineralogia do 
minério e composição dos fl uidos, levou os autores supra-
citados a considerar os depósitos Cu-Au de Igarapé Bahia e 
Alemão como análogos aos depósitos hidrotermais do tipo 
Olympic Dam relacionados a intrusões graníticas, caracte-
rizadas pela associação Fe-óxidos-(Cu-Au-U-ETR), con-
forme defi nida por Hitzman et al. (1992). Entretanto, esses 
pesquisadores consideram plausível um modelo genético poli-
fásico, que envolve a superposição de processos vulcanogê-
nicos exalativos associados ao vulcanismo com os processos 
magmáticos relacionados às intrusões dioríticas, hipótese essa 
reforçada pelas datações Pb-Pb dos sulfetos, que fornece-
ram idades de 2,76Ga (Macambira, informação verbal). 

1.2.2.3.2 Depósito Cu-Zn-Au de Pojuca

Situada na borda norte da Serra dos Carajás, a Seqüência 
Vulcano-Sedimentar de Pojuca, que hospeda o Depósito 
Cu-Zn-Au, é constituída por um espesso pacote de orto-
anfi bolitos intercalados por um horizonte de BIF e sobre-
posto por uma unidade de metarenitos e metassiltitos, com 
o conjunto sendo cortado por sills e diques de metagabros e 
metadiabásios (Farias et al. 1984; Medeiros Neto e Villas, 
1985; Medeiros Neto, 1986). Essa seqüência vulcano-sedi-
mentar foi intrudida em 1,88Ga pelo Granito Anorogênico 
Pojuca. Segundo os pesquisadores antes citados, o depó-
sito apresenta dois tipos de mineralizações:
a) Mineralização associada à Formação Ferrífera: ocorre 

nas formas de sulfetos bandados e disseminados, de 
sulfetos maciços e de brechas silicosas. Embora tenha 
sido descrita como estratiforme de origem vulcano-
sedimentar (Medeiros Neto e Villas, 1985), a minera-
lização associada às brechas silicosas lembra muito à 
das brechas hidráulicas de origem hidrotermal descri-
tas no Igarapé Bahia.

b) Mineralização associada a veios hidrotermais de natu-
reza quartzo-feldspática: corta todas as litologias da 
seqüência vulcano-sedimentar e é acompanhada por 
alteração propilítica simétrica em relação ao eixo dos 
veios. Os principais minerais são: quartzo, ouro, fl uorita, 
calcita, turmalina, albita e microclínio juntos com calco-
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pirita, pirrotita, esfalerita e bornita, além de moli-
bdenita, ilmenita, pirita, marcassita, cobaltita, hema-
tita, mackinavita, cubanita e pentlandita. Esses veios 
quartzo-feldspáticos parecem corresponder às remobi-
lizações originadas pela intrusão do Granito Anorogê-
nico Pojuca, em 1,88Ga (Medeiros Neto, 1986). Nas 
imediações do Granito Pojuca, o mesmo tipo de mine-
ralização tem sido descrito e relacionado à intrusão do 
Granito Gameleira, datado em 1,88Ga (Pimentel e Lin-
denmayer, informação verbal).
 

1.2.2.3.3 Depósito Cu-Au de Salobo

Descoberto pela Docegeo em 1977, o Depósito Cu-Au de 
Salobo (Farias e Sauesserig, 1982), situado 30 km ao norte 
da Serra dos Carajás (Fig.26), está hospedado na seqüência 
vulcano-sedimentar homônima que se encontra verticali-
zada, a qual recobre discordantemente os gnaisses trondje-
míticos do embasamento (Fig.34a e 34b). É constituída por 
quartzitos, anfi bolitos, metagrauvacas e formações ferrífe-
ras ricas em magnetita, às quais está associada a minerali-
zação de cobre e ouro. É limitada por extensas zonas de 
cisalhamento orientadas WNW-ESE, e intrudida por dois 
granitóides distintos:
 • Um granito deformado, sintectônico, foliado e miloni-

tizado, datado em 2,57Ga (Machado et al. 1991), deno-
minado Old Salobo Granite (OSG); 

 • Um quartzo-sienito não deformado, intrusivo na forma 
de dique, datado em 1,88Ga, acompanhado por meta-
morfi smo de contato e intensa alteração hidrotermal, 
denominado Young Salobo Granite (YSG).

O minério de Salobo, estudado principalmente por Lin-
denmayer (1990,1998, 1999), Lindenmayer e Fyfe (1994), 
é constituído predominantemente por bornita e calcocita, 
disseminadas ou maciças, sempre associadas a lentes de 
magnetita. Os minerais de ganga consistem de fayalita, 
grunerita, Fe-biotita, greenalita, hastingsita, turmalina, 
quartzo, grafi ta e ilmenita. O minério está hospedado em 
formações ferríferas silicatadas com magnetita, fayalita e 
grunerita e em BIFs aluminosas com almandina, Fe-biotita, 
grunerita, e magnetita. As formações ferríferas e as lentes 
de magnetita-bornita-calcocita encontram-se tectonicamente 
foliadas e até milonitizadas, mostrando texturas de fl uxo plás-
tico, milonitização e brechação. Com a intrusão do quartzo-sienito 
porfi rítico (YSG), as formações ferríferas e a mineralização 
sofreram metamorfi smo de contato na fácies piroxênio horn-
fels (750˚C), ao qual sucede alteração potássica (650-550˚C; 

2,5 kb) com formação de biotita e percolação de fl uidos 
oxidantes ricos em sais (52-34% eq. peso NaCl), segundo 
Réquia et al. (1997), seguida por intensa propilitização carac-
terizada por uma cloritização generalizada provocada por fl ui-
dos menos salinos (21-1,2% eq. peso NaCl) e temperaturas 
mais baixas (350-270˚C) em condições dúctil-rúpteis. Os 
veios tardios mineralizados contêm calcopirita, molibde-
nita, uraninita, estilpnomelano, allanita, quartzo, epidoto, 
fl uorita, clorita, Co-pentlandita, covelita, digenita, hema-
tita, cobre nativo e ouro.

O modelo genético, proposto inicialmente por Hutchin-
son e adotado por Farias e Saueressig (1982) e Lindenmayer 
(1990), classifi ca o Depósito de Salobo como vulcanogênico 
de tipo VMS. Posteriormente, Lindenmayer e Fyfe (1994) e 
Althoff et al. (1994) propuseram uma origem mista: exalativa 
para o cobre e epigenética para Au-Mo-U, a partir do sistema 
hidrotermal instalado após a intrusão do YSG. Réquia et al. 
(1997) sugerem a associação da mineralização a um sistema 
metamórfi co-hidrotermal ou à colocação do OSG. Mais tarde, 
Lindenmayer (1998, 1999) considerou o Depósito de Salobo 
como do tipo Cu-pórfi ro. Atualmente, Lindenmayer inclui o 
Depósito de Salobo, assim como todos os depósitos Cu-Au 
da região, no modelo Fe-Cu-Au-U-ETR de Hitzman et al. 
(1992), cuja mineralização é relacionada às intrusões dos gra-
nitos anorogênicos, em 1,88Ga. Esse modelo Fe-Cu-Au-U-
ETR já tinha sido proposto, por Huhn e Nascimento (1997), 
para os depósitos Cu-Au da Província Carajás em relação 
com intrusões de granitos arqueanos. Um ponto fundamental 
para resolver as controvérsias consiste na observação de que 
os corpos maciços de magnetita-bornita-calcocita foram afeta-
dos pela deformação originada pelas zonas de cisalhamento, a 
qual foi datada entre 2,7 e 2,5Ga (Pinheiro e Holdsworth, 1997; 
Machado et al. 1991). Esses dados são concordantes com a data-
ção em 2,76Ga (Pb-Pb) da mineralização primária realizada 
sobre a calcosina e a magnetita, a qual foi seguida por metas-
somatismo envolvendo a percolação de fl uidos enriquecidos 
em B, U e Th, entre 2,6 e 2,5Ga (Mellito e Tassinari, 1998).

1.2.2.3.4 Depósitos Cu-Au de Sossego-Cristalino-S118

Os novos depósitos Cu-Au, denominados Sossego, Cristalino 
e S

118
, situam-se ao sul da Serra de Carajás (Fig. 26). Segundo 

Huhn et al. (1999), esses depósitos seriam associados a intru-
sões de dioritos e quartzo-dioritos, cuja idade fi ca entre 2,74 
e 2,57 Ga, na seqüência vulcânica do Grupo Grão-Pará, verti-
calizada e metamorfi zada nas fácies xisto-verde a anfi bolito. 
A mineralização é encontrada em zonas brechadas e hidro-
termalizadas, formando um tipo de stockwork, tanto nas vul-
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Fig. 34a, b –Mapa e seção geológicos esquemáticos do Depósito Cu-Au de Salobo (segundo Lindenmayer, 1990, 1999; 
modifi cado).
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cânicas encaixantes como nos corpos dioríticos (Fig. 35). A 
mineralização é acompanhada por um nítido enriquecimento 
em magnetita, apatita e allanita, além de alterações hidroter-
mais das mais variadas, incluindo microclinização e biotitização 
(alterações potássicas), albitização e escapolitização (alterações 
sódicas), cloritização, carbonatação, silicifi cação e turmaliniza-
ção. A mineralogia do minério é constituída por calcopirita, pirita, 
magnetita, bravoíta, willerita, cobaltita, vesita e ouro. Os primei-
ros furos realizados indicaram teores de 1,4% Cu e 0,25 g/t 
Au, cujo potencial foi estimado como superior a 200 Mt de 
minério de cobre. A localização dos corpos intrusivos ao sul da 
Serra de Carajás, a afi nidade alcalina e a abundância de esca-
polita e fl uorita sugerem um posicionamento pós-tectônico e 
intraplaca para o magmatismo responsável pelas mineralizações. 
Huhn et al. (1999) consideram que esses novos depósitos 
mostram feições comuns com os depósitos Cu-Au de Alemão, 
Igarapé Bahia, Pojuca e Salobo, o que torna provável o enqua-
dramento desses depósitos no modelo Fe-Cu-Au-U-ETR de 
Hitzman et al. (1992), conforme inicialmente proposto por 
Huhn e Nascimento (1997).

1.2.2.4 Depósitos de manganês

O Grupo Águas Claras (Nogueira et al. 1995), original-
mente descrito sob a denominação regionalmente mais 
abrangente de Grupo Rio Fresco (Barbosa et al. 1966), que 

fi cou restrita à seqüência vulcano-sedimentar paleoprote-
rozóica ocorrendo ao sul e a sudoeste das províncias Rio 
Maria e Carajás, consiste em uma megaseqüência sedimen-
tar arqueana, cuja distribuição é limitada à Serra dos Cara-
jás e a pequenas manchas isoladas sobrepostas aos greens-
tone belts. Essa seqüência foi dividida em dois membros: 
 • Mb. Inferior, composto por argilitos e siltitos, com are-

nitos subordinados, relacionados a um ambiente mari-
nho profundo; 

 • Mb. Superior, representado principalmente por arenitos 
e conglomerados depositados em ambiente litorâneo a 
fl uvial entrelaçado. 

Nas bordas da sinforma de Carajás, o Grupo Águas 
Claras se sobrepõe em discordância angular às seqüências 
vulcano-sedimentares Igarapé Bahia e Pojuca, o que traduz 
a existência de um evento tectônico, provavelmente rela-
cionado à reativação das zonas de cisalhamento que limi-
tam a Serra dos Carajás, anterior à deposição desse grupo 
e síncrono às intrusões granitóides datadas em 2,74Ga.

Ao Grupo Águas Claras são diretamente associados os 
depósitos de manganês do Azul e do Sereno, aos quais é 
correlacionado o Depósito de Buritirama.

Hospedados nos sedimentos do Grupo Águas Claras, 
encontram-se os depósitos de Ouro de Serra Pelada e 
cobre-ouro de Águas Claras, encaixados em fraturas que 
afetaram a cobertura sedimentar em épocas distintas.

   Fig. 35 – Seção geológica esquemática do Depósito Cu-Au de Cristalino (segundo Docegeo, 2000; inédito). Ver locali-
zação na Fig. 26.



                                                                                                                                     O Cráton Amazônico  71

   Fig. 36 – Seção geológica do Depósito Mn de Azul, Carajás (segundo Bernardelli, 1982; Costa, 1997). Ver 
localização na Fig. 26.

1.2.2.4.1 Depósitos Mn de Azul/Sereno

A Jazida de Manganês do Azul, situada 10 km ao sul do 
depósito de ferro Serra Norte (N4), da Serra de Carajás, 
foi descoberta no fi nal de 1971, e as investigações relativas 
à economicidade do depósito foram concluídas no início 
de 1977 (Anderson et al. 1974; Beisiegel et al. 1973; Ber-
nadelli e Beisiegel, 1978; Bernadelli, 1982).

O depósito, orientado E-W, ocorre numa área de aproxi-
madamente 5 x 1 km, associado aos sedimentos pelíticos da 
Fm. Azul do Grupo Águas Claras (anteriormente denominado 
Rio Fresco). Tal seqüência sedimentar ocupa a parte central 
do sinclinal da Serra dos Carajás, cujo eixo se estende na dire-
ção noroeste (Fig. 26). Os sedimentos são representados por 
conglomerados, os quais contêm seixos de jaspilitos, por are-
nitos brancos, siltitos e folhelhos pretos ricos em matéria orgâ-
nica e depositados numa plataforma marinha cujo ambiente 
evolui lateralmente de litorâneo a bacinal profundo.

A mineralização primária ou protominério de manga-
nês (Bernadelli e Beisiegel, 1978; Valarelli et al. 1978) 
é associada a seqüência pelítica na forma de duas unida-
des manganesíferas que afl oram no núcleo de um anticli-
nal assimétrico com eixo E-W, mergulhando para oeste 
na região da mina (Fig. 36). É composta essencialmente 

por rodocrosita (30-50%), quartzo (15-30%), fi lossilicatos 
(15-25%), feldspato (0-10%) e matéria orgânica.

A mineralização secundária, de origem laterítica, desen-
volveu-se a partir da alteração e do enriquecimento supergênico 
da Unidade Manganesífera Inferior, constituindo o essencial 
do minério explorado, o qual é classifi cado em duas categorias:
a) Depósitos subsuperfi ciais, representados por pelitos manga-

nesíferos (20-30% Mn), com camadas cuja espessura varia 
de 20 a 60 m, e por bióxidos de manganês (teor médio 46% 
Mn), com espessura média de 15 m, na forma de nsutita.

b) Depósitos superfi ciais, constituídos por pisólitos, blocos, 
plaquetas e brechas manganesíferas. O material pisolí-
tico pode atingir até 20 m de espessura. Após deslama-
gem, o conteúdo de manganês do material pisolítico 
varia de 14 a 18%. Blocos e plaquetas (material detrí-
tico) ocorrem associados, representando o minério mais 
rico da Mina de Manganês do Azul, com teor médio de 
45% Mn, com a criptomelana como principal mineral.

Em fevereiro de 1996, as reservas constavam de 13,4 Mt 
de material detrítico, 31,06 Mt de material pelítico e 9,9 Mt 
de bióxido de manganês totalizando 54,36Mt. Em 1995, a 
produção de minério metalúrgico foi de 1.183.578 t, e a de 
bióxido de manganês de 70.381 t.
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* Modelo genético 
 Apesar de alguns autores proporem um modelo vulcano-
sedimentar para o Depósito de Manganês do Azul, não foi 
comprovada até agora a associação da mineralização com 
o vulcanismo Grão-Pará ou Igarapé Bahia. Na realidade, 
trata-se de um depósito de manganês ímpar na literatura 
geológica internacional, tanto por sua idade neoarqueana 
superior, como por sua natureza sedimentar e por sua situação 
paleogeográfi ca na bacia.

A Jazida de Manganês do Azul pertence à categoria 
dos depósitos marinhos singenéticos, na margem de bacias 
anóxicas (Force e Cannon, 1986; Force e Maynard, 1991), 
que são responsáveis pela maior parte da produção e das 
reservas mundiais desse elemento: Nikopol-Chiatura, no 
Oligoceno da Ucrânia; Molango, no Cretáceo do México; 
Groote Eylandt, no Cretáceo Médio da Austrália. Todos 
eles tomam por modelo o exemplo atual e recente da sedi-
mentação do Mar Negro (Degens e Ross, 1974; Degens 
e Stoffers, 1976), onde o manganês precipita na forma de 
óxidos e/ou carbonatos na passagem de um ambiente pro-
fundo anóxico para um ambiente de águas rasas oxigenadas 
numa bacia estratifi cada (Fig. 37). Os óxidos de manganês 
são bem variados, os mais comuns são nsutita, psilome-
lana, criptomelana e pirolusita. Esses óxidos podem ocor-
rer numa forma pulverulenta ou como oóides (oólitos e 

pisólitos), cuja precipitação é de natureza bioquímica. Os 
carbonatos de manganês são essencialmente rodocrosita e 
manganita. Esses carbonatos podem ser precipitados dire-
tamente a partir da água do mar ou representar o produto de 
substituição, durante a diagênese precoce, dos óxidos forma-
dos anteriormente. É freqüente a presença de microesfe-
ras nesses carbonatos.

Nas bacias estratifi cadas, as zonas mais profundas cons-
tituem o sítio de deposição de folhelhos pretos ricos em 
matéria orgânica, representando assim o equivalente lateral 
dos depósitos de manganês que ocorrem associados a seqüên-
cias sedimentares condensadas, avançando em transgres-
são sobre a plataforma cratônica. Esse tipo de sedimen-
tação é característico de bacias cratônicas desenvolvidas 
com nível de mar alto.

No caso do Depósito de Manganês do Azul, a minera-
lização original de rodocrosita deve ter se desenvolvido na 
zona do talude, entre a plataforma e a bacia profunda, com 
a rodocrosita como um produto diagenético precoce for-
mado a partir de matéria orgânica, talvez com atuação de 
bactérias, conforme identifi cação feita por Lindenmayer 
et al. (1993).

Tendo em vista a ausência de afl oramentos que permitissem 
observar a transição para a plataforma oxidante, é possível aven-
tar a possibilidade da existência de um depósito oxidado de 

   Fig. 37 – Modelo deposicional simplifi cado para o manganês na 
margem de bacias estratifi cadas. A) distribuição das fácies 
na bacia; B) zonação mineralógica do manganês (segundo 
Force e Cannon, 1986; Force e Maynard, 1991).
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manganês de grande porte, estendendo-se paralelamente à 
borda da bacia, situada a leste e orientada NW-SE, em posição 
semelhante à daquela que é ocupada pelo Depósito do Sereno 
nas proximidades da Serra Pelada (Fig. 26), onde diversos 
corpos de minério foram identifi cados (Vieira e Brauer, 1996).

1.2.2.4.2 Depósito Mn de Buritirama 

No norte da Província Mineral de Carajás, a Serra de Buri-
tirama é constituída por metassedimentos agrupados sob a 
denominação Grupo Buritirama, que se sobrepõe em dis-
cordância ao embasamento granito-gnáissico (Anderson 
et al. 1974; Beisiegel et al. 1973). A seqüência metasse-
dimentar (Fig. 38) é representada, da base para o topo, 
por quartzitos micáceos, micaxistos com intercalações e 
lentes de mármores, rochas calcissilicatadas manganesífe-
ras, quartzitos bandados, micaxistos variados. Os protomi-
nérios de manganês (Andrade et al. 1986) são compostos 
por braunita, haussmanita, Mn-calcita, Mn-Kutnahorita, 
piroxmanguita, rodonita, tefróita, espessartita, anfi bólio 
manganesífero e pirofanita. Esses protominérios foram 
classifi cados como mármores calcissilicáticos, piroxman-
guita-mármores, braunita-mármores, tefróita-alabandita-már-
mores e xistos calcissilicatados. O estudo das paragêneses e 
das inclusões fl uidas permitiu estabelecer, para os metas-
sedimentos e os protominérios, um metamorfi smo de fácies 
anfi bolito, com temperaturas da ordem de 550˚C, e pressões 
vizinhas de 1,5 kb (Bello et al. 1978; Valarelli et al. 1978).

A jazida é resultado do intemperismo laterítico que 
afetou os diversos tipos de minério, com o minério de man-
ganês ocorrendo na forma de blocos, plaquetas, pisólitos 
e laterita manganesífera terrosa e sendo constituído essen-
cialmente por criptomelana, nsutita e litiofi orita.

Descoberto em 1967 pela Companhia Meridional de 
Mineração, o depósito foi estudado, sucessivamente, pela 
Amazônia Mineração S.A. e pela Mineração Colorado Ltda. 
até 1984, quando então as reservas de manganês foram estima-
das em 18,5 Mt de minério com teores variando entre 40,6 
e 54,29% Mn.

Há muitas dúvidas em relação ao posicionamento 
estratigráfi co do Grupo Buritirama, em função do meta-
morfi smo na fácies anfi bolito que afetou a seqüência 
sedimentar. As paragêneses dos protominérios apresen-
tam muitas afi nidades com as encontradas na Serra do 
Navio (Amapá) ou na Jazida de Lafaiete (Minas Gerais), 
as quais estão inseridas num contexto relacionado a greens-
tone belt. Entretanto, a ausência até agora, de rochas vul-
cânicas associadas, pode sugerir uma correlação desse 
grupo com o Grupo Águas Claras, o que signifi caria 
admitir o envolvimento dessa seqüência em metamor-
fi smo de grau mais elevado.      

1.2.2.5 Depósitos Au de Serra Pelada/Serra Leste

O Depósito de Ouro de Serra Pelada/ Serra Leste, desco-
berto em 1970 e famoso pelo elevado número de garim-
peiros (40 mil) que trabalhou na sua exploração arte-
sanal, encontra-se hospedado nos sedimentos do Grupo 
Águas Claras, na porção leste da Província Carajás. Na 
área, o embasamento da seqüência sedimentar é consti-
tuído por gnaisses e migmatitos do Complexo Xingu, 
pela Seqüência Vulcano-Sedimentar (greenstone belt) 
Rio Novo, a qual é intrudida pelo Complexo Máfi co-
Ultramáfi co diferenciado Luanga e por diversas unida-
des do Grupo Grão-Pará. A seqüência sedimentar do 
Grupo Águas Claras, constituída por conglomerados, are-

   Fig. 38 – Seção geológica esquemática do Depósito Mn de Buritirama (segundo Andrade et al., 1986). Ver localização na Fig. 26.
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nitos, dolomitos/calcários e siltitos cinza, vermelhos e 
carbonosos, apresenta uma estrutura sinclinal recum-
bente, cujo eixo mergulha 15-25˚ para SW (Meireles 
et al. 1982; Meireles e Silva, 1988). Corpos maciços 
e diques de dioritos, de provável idade arqueana, são 
intrusivos na área, assim como o Granito Anorogênico 
Cigano, datado em 1,88Ga (Machado et al. 1991).

A mineralização Au-(Pd-Pt), situada no fl anco do sincli-
nal recumbente (Meireles et al. 1982; Meireles e Silva, 1988), 
segue grosseiramente o contato entre os dolomitos e os sil-
titos carbonosos que parecem ter controlado a descarga de 
fl uidos. Os corpos mineralizados, freqüentemente associados 
a brechas com fragmentos de siltitos carbonosos, dolomitos 
e elementos silicifi cados, são envolvidos por uma auréola de 
silicifi cação que atinge de 5 a 50 m de espessura. Toda a 
mineralização conhecida encontra-se no domínio de intensa 
oxidação supergênica, a qual se estende até 300 m de profun-
didade, onde um contato brusco com os dolomitos frescos é 
observado. Segundo Tallarico et al. (2000), a mineralogia domi-
nante é composta por carbono amorfo, quartzo, sericita, cauli-
nita, hematita, goethita, óxidos de manganês, traços de turma-
lina, carbonatos, clorita e magnetita. Raras e minúsculas relíquias 
de sulfetos primários foram identifi cadas por microscopia eletrô-
nica, tais como: pirita, calcopirita, arsenopirita, covelita, bornita 
e galena, além de sulfetos de níquel (milerita/pentlandita) e de 
níquel-cobalto-cobre (carrolita e siegenita), que são responsáveis 
pela assinatura geoquímica anômala do minério: até 200 ppm 
Co, 1.000 ppm Ni e 4.000 ppm Cu. O ouro é livre e rico em 

paládio (1 a 8% Pd), contendo ainda prata (c. 0,5% Ag), ferro 
(0,5 a 1% Fe) e cobre (c. 0,5% Cu). As partículas de ouro nativo 
mostram uma granulometria compreendida entre 4 e 60 µm. Os 
mecanismos de oxidação têm um papel fundamental na mine-
ralização de ouro, provocando um aumento signifi cativo da 
pureza e do teor, assim como o desenvolvimento de grandes 
pepitas de ouro maciço (pesando até 6 kg) e de enormes agre-
gados dendríticos e esqueletais de ouro (os quais chegam a 
pesar de 26 a 62 kg), e foram intensamente procurados pelos 
garimpeiros na época de exploração do Garimpo de Serra 
Pelada que, entre 1980 e 1984, produziu cerca de 32,6 t Au.

Tallarico et al. (2000a) descrevem metamorfi smo de 
contato, evidenciado pela presença de actinolita; e hidro-
termalismo, acompanhado por cloritização generalizada e 
relacionado a mineralização. Os dois eventos são atribuí-
dos às intrusões dioríticas. De acordo com esses autores, a 
paragênese pirrotita-pirita-magnetita, em presença de cal-
copirita, teria precipitado a partir de fl uidos com tempera-
tura da ordem de 300˚C, com alta fO

2
 e moderado conteúdo 

em enxofre, evoluindo em função da formação de hematita e 
bornita para uma fO

2
 mais elevada, e uma atividade do enxo-

fre menor, o transporte de Au, Cu, Ag, Hg e EGP sendo rea-
lizado, em condições ácidas, por complexos de cloro.

Entretanto, é importante sublinhar a importância do 
controle estrutural da mineralização (Fig. 39a, 39b e 39c), 
que é associada a um sistema transtensivo dextral, orien-
tado NNE-SSW, desenvolvido entre duas zonas de cisa-
lhamento regional de direção ENE-WNW (Freitas-Silva, 

 Fig. 39a – Estruturação do Sistema Transcorrente Sereno: Aec = Enderbito Cajazeiras; 
Acx = Complexo Xingu; Ata = Grupo Tapirapé; Agp = Grupo Grão-Pará; Arf = 
Grupo Rio Fresco; Ppa = Grupo Paredão; PMgc = Granito Cigano; Mdc = Dia-
básio Cururu (segundo Oliveira et al., 1994).
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 Fig. 39b – Bloco diagrama esquemático com a articulação de blocos na região do Depósito Au de Serra Pelada (segundo 
Freitas-Silva, 1999).

 Fig. 39c – Representação esquemática do condicionamento em uma estrutura de terceira ordem do tipo R’ do Depósito 
Au de Serra Pelada (segundo Freitas-Silva, 1999).
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1999). Essa observação pode signifi car que o hidroterma-
lismo mineralizante não é obrigatoriamente associado às 
intrusões dioríticas que são afetadas pelo cisalhamento, e 
pode ser relacionado à movimentação das zonas de cisalha-
mento regionais atuantes de 2,7Ga (Pinheiro e Holdsworth, 
1997) a 2,5Ga (Machado et al. 1991). Estudos prelimina-
res de inclusões fl uidas (Freitas-Silva, informação verbal) 
mostram inclusões primárias no quartzo: H

2
O bifásicas; 

CO
2
 monofásicas e bifásicas; H

2
O-CO

2
 bifásicas e trifási-

cas, com salinidade moderada a baixa e temperaturas entre 
150 e 200˚C. Esses dados sugerem uma origem tectônica 
para os fl uidos hidrotermais, o que abre novas perspecti-
vas para a prospecção de jazidas semelhantes na área, em 
estruturas transtensivas paralelas, orientadas segundo uma 
direção vizinha de NS. 

1.2.2.6 Depósitos de níquel laterítico associados 
aos complexos máfi co-ultramáfi cos

Na área do Grande Carajás, uma série de intrusões de comple-
xos máfi co-ultramáfi cos diferenciados, conhecidos como Verme-
lho, Onça, Jacaré-Jacarezinho, balizam o fi nal do Arqueano na 
região, tendo sido datados desde 2,65Ga (Dias et al. 1996) até 
2,3Ga (Macambira, informação verbal). Esses complexos, que 
estão sendo investigados para mineralizações sulfetadas de Ni e 
EGP, apresentam importantes depósitos de Ni laterítico, os quais 
serão tratados mais adiante, no capítulo relativo ao Cenozóico. 

 

1.2.2.7 Depósitos minerais associados aos 
granitos anorogênicos paleoproterozóicos das 
províncias Rio Maria e Carajás

Os granitos paleoproterozóicos das províncias Rio Maria 
e Carajás (Fig. 17 e 26) possuem idade aproximada de 
1,88Ga (Dall’Agnol et al. 1994). Formam diversos bató-
litos e stocks graníticos intrusivos, tanto no conjunto gra-
nito-greenstone de Rio Maria como nas diversas seqüên-
cias vulcano-sedimentares e sedimentares de Carajás. São 
granitos não-foliados, posicionados em nível crustal ele-
vado, intrusivos numa crosta rígida, e cortam indistinta-
mente as rochas encaixantes. Xenólitos são comumente 
encontrados, e o metamorfi smo de contato atinge a fácies 
hornblenda-hornfels (Dall’Agnol et al. 1987). Em geral, são 
biotita monzonitos e sienogranitos com texturas Rapakivi 
freqüentes, principalmente nos granitos da Serra dos Cara-
jás e Redenção. Têm caráter metaluminoso, altas razões 
K

2
O/MgO, são enriquecidos em Rb e ETR pesados, e pos-

suem baixo conteúdo de Sr e Ba. Esses granitos situam-se 
no campo dos granitos intraplacas no diagrama de Pearce 
et al. (1984), mostrando afi nidades com os granitos anoro-
gênicos, a sua origem sendo relacionada à fusão parcial 
da crosta inferior. Esses granitos foram subdivididos em 
três grupos, por Dall’Agnol et al. (1994), em função da 
susceptibilidade magnética (SM): 
 •  Granitos com alta SM, que contêm magnetita, tipo Jamon 

e Musa, às vezes com mineralizações de tungstênio 
associadas; 

 • Granitos com SM moderada, tipo Carajás, Cigano e 
Pojuca, às vezes com mineralizações Cu-Mo; 

 • Granitos com baixa SM, tipo Antônio Vicente, Velho 
Guilherme, Mocambo e Benedita, freqüentemente mine-
ralizados em estanho. 

1.2.2.7.1 Depósito Cu-Au de Águas Claras

O Depósito Cu-Au de Águas Claras (Fig. 40) encon-
tra-se associado a zonas de cisalhamento e a falhas gra-
vitacionais orientadas N20 a N40E/70NW, que afetam 
os sedimentos do Grupo Águas Claras, os quais são 
representados por siltitos e arenitos intrudidos por sills 
e diques de diabásio. Segundo Cordeiro e Silva (1986), 
Soares et al. (1994) e Silva e Villas (1998), a mineraliza-
ção primária é de origem hidrotermal e caracteriza-se, na 
primeira fase, por veios de quartzo maciço com cassiterita 
e wolframita, acompanhados por silicifi cação das rochas 
máfi cas e turmalinização dos sedimentos. A segunda fase 
da mineralização hidrotermal é marcada por cloritização e 
sericitização, intensa brechação dos veios de quartzo e 
precipitação de sulfetos, como calcopirita, pirita e arse-
nopirita dominantes, com pirrotita, esfalerita, estanita, 
cobaltita, bismutinita e galena subordinadas, além de 
magnetita. O ouro, rico em prata (25%), aparece em grãos 
irregulares (0,01 a 0,26 mm) nos contatos entre os cristais 
de pirita e calcopirita, inclusos na arsenopirita e isolados 
na massa de calcopirita. A origem da mineralização Au-
Cu-Sn-W pode ser relacionada à intrusão do Granito Cen-
tral de Carajás, datada em 1,88 Ga. As reservas do depósito 
têm sido estimadas em 9,5 Mt de minério, com 2,43 g/t Au 
(Silva e Villas, 1998).

O intemperismo laterítico provocou a formação de 
gossan, em superfície, e de mineralização secundária cons-
tituída por ouro, na forma de pepitas, associado à goethita, 
limonita, hematita e martita, além de quartzo, caulinita e 
turmalina. Esse manto de alteração é explorado em apoio à 
Mina de Igarapé Bahia. 



                                                                                                                                     O Cráton Amazônico  77

 Fig. 40 – Depósito Au de Águas Claras, região de Carajás (segundo Silva e Villas, 1998) A. – Mapa geológico; 
B. – Seção esquemática NW-SE do sistema de veios Águas Claras. Ver localização na Fig. 26.   

1.2.2.7.2 Depósito W da Pedra Preta

O Depósito de Wolframita da Pedra Preta (Cordeiro e Silva, 
1986; Rios et al. 1998) é associado à intrusão do Granito Anoro-
gênico Musa. A mineralização está contida em veios de quartzo 
de direção geral N80W, subverticais, que cortam a seqüência 
vulcano-sedimentar (Fig. 41). Junto com o quartzo ocorrem, 
além da wolframita, topázio, muscovita, turmalina, pirita, pir-
rotita e calcopirita. No contato com os veios mais possantes, 
a wolframita encontra-se também disseminada nas rochas encai-
xantes intensamente silicifi cadas. As reservas de minério foram 
estimadas em torno de 320 mil t com teor médio de 1,03% WO

3
. 

1.2.2.7.3 Mineralizações associadas ao Granito Central 
da Serra dos Carajás

No Granito Central, duas fácies principais, com texturas 
Rapakivi, são encontradas: (a) anfibólio-biotita sienogra-
nito com granulação grossa e textura hipidiomórfica gra-
nular; (b) anfibólio-biotita sienogranito com textura por-
firítica e fenocristais imersos numa matriz fina de mesma 

composição. Os minerais acessórios mais comuns 
são allanita, ilmenita, magnetita, zircão e apatita. 
Observa-se, ainda, diques de microgranito e bol-
sões pegmatíticos.

Na evolução desse granito, identifi ca-se um está-
gio hidrotermal responsável pela alteração observada 
e pela formação de veios mineralizados preenchendo 
planos de fraturas verticalizados (Dall’Agnol et al. 
1997). Segundo Rios et al. (1995a, 1995b), três tipos de 
veios foram identifi cados: 
i) Veios com calcita e sulfetos (calcopirita e pirita);

ii) Veios com quartzo, turmalina, clorita, epidoto, 
albita, calcita, fl uorita e sulfetos tardios (calcopi-
rita, pirita e molibdenita);

iii) Veios de sulfetos com calcopirita, pirita, molibde-
nita, bornita e covelita.

As temperaturas de homogeneização das inclusões 
fl uidas contidas no quartzo variam entre 550 e 190˚C. 
Uma relação do Depósito Cu-Au de Águas Claras com 
esse evento hidrotermal do Granito Central foi ante-
riormente sugerida.
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1.2.2.7.4 Depósito Cu-Au do Granito Pojuca/
Gameleira

O Granito Anorogênico de Pojuca, intrusivo no grupo 
homônimo, apresenta-se sob as fácies leucocrática e holo-
leucocrática (Villas, 1999), compostas por K-felds pato/
albita, biotita, allanita e hornblenda, além de zircão, 
titanita, apatita, torita, uranotorita, policrásio e microlita 
como minerais acessórios. Apresenta importante altera-
ção hidrotermal caracterizada pela presença de clorita, 
epidoto, fl uorita, fengita, topázio, stilpnomelano, turma-
lina e minerais ricos em Ca, Y e ETR. A essa fase pneu-
matolítica/hidrotermal são associados sulfetos tais como: 
pirita, calcopirita e esfalerita, geralmente concentrados em 
veios que preenchem fraturas. 

1.2.3 Província Tapajós

Tapajós, a maior província aurífera do Brasil, situa-se na 
parte central do Escudo Brasil-Central, entre o Rio Tapajós, as 
cabeceiras dos rios Crepori e Jamanxim, a Serra do Cachimbo 
e o Rio Iriri (Fig. 42). O embasamento dessa província con-

siste de duas unidades principais: a Suíte Metamórfi ca 
Cuiú-Cuiú, de idade paleoproterozóica (2,0-2,4Ga), e a 
Suíte Metamórfi ca Jacareacanga, possivelmente também 
paleoproterozóica (>2,1Ga). A unidade Cuiú-Cuiú com-
preende gnaisses, migmatitos, granitóides e anfi bolitos; e 
a unidade Jacareacanga representa uma seqüência supra-
crustal vulcano-sedimentar deformada e metamorfi zada em 
grau xisto-verde. As relações dessa unidade com a Cuiú-
Cuiú são desconhecidas. Ambas as suítes foram intrudidas 
por plutões e batólitos granodioríticos e monzodioríticos da 
Suíte Intrusiva Parauari, sin a tarditectônica (1,9-2,0Ga). 
Os granitóides Parauari são calcialcalinos e freqüente-
mente têm textura Rapakivi. Todas essas unidades formam 
o embasamento de uma extensa cobertura de rochas vul-
cânicas subaéreas ácidas a intermediárias, referidas como 
Grupo Iriri (1,87-1,89Ga), bem como de uma suíte intru-
siva co-magmática, anorogênica, denominada Maloquinha 
(1,80-1,87Ga). O magmatismo Iriri-Maloquinha foi for-
mado durante regime dominantemente extensional. As 
rochas vulcânicas e seus plutões subvulcânicos não estão 
deformados penetrativamente. As rochas vulcânicas, com 
piroclásticas e sedimentos subordinados, possuem mergu-
lhos fracos, exceto nas proximidades das falhas. Rochas 

   Fig. 41 – Seção SW-NE da Jazida de Wolframita da Pedra Preta (segundo 
Santos, 1987; Rios et al., 1998).
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   Fig. 42 – Mapa geológico simplifi cado da Província Tapajós, ilustrativo da distribuição das principais ocorrên-
cias de ouro primário (Schobbenhaus et al., 1981; Faraco e Carvalho, 1994a; Robert, 1996; e outros 
referidos no texto). J. = Jacareacanga; M. A. = Morais Almeida; N. P. = Novo Progresso; V. R. = Vila 
Riozinho; C.= Creporizão.
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sedimentares clásticas da Formação Castelo dos Sonhos, 
de origem fl uvial, estão sotopostas ao Grupo Iriri. Geral-
mente formam cristas quartzíticas alongadas. Uma intru-
são gabróica denominada de Ingarana (1,89-1,90Ga) 
corta a Suíte Intrusiva Parauari e o embasamento Cuiú-
Cuiú. Todas essas unidades são sobrepostas discordan-
temente pela cobertura sedimentar, localmente vulcâ-
nica, de caráter tafrogênico, do Grupo Benefi cente. Sills 
e diques básicos Crepori intrudiram essa unidade em 
cerca de 1,69Ga, e também rochas máfi co-ultramáfi cas 
de Cachoeira Seca, datadas entre 1,2 e 1,1Ga.

Os Granitóides Maloquinha, com quimismo alcalino 
a subalcalino, intrudem o Parauari e as vulcânicas Iriri. 
Esses granitóides mais jovens são mais fracionados que os 
Granitóides Parauari, tendo Rb/Sr >1, e altas razões Nb/Zr 
e Gd/Yb. As Intrusivas Maloquinha têm uma colocação 
muito rasa, apresentam textura porfi rítica e são freqüente-
mente avermelhadas. Além disso, possuem anomalias de F, 
Zr, ETR, Y, Sn, Au e Cu.

Ocorrências primárias de ouro se localizam principal-
mente no domínio ocidental da província, em rochas de 
unidades do embasamento e em intrusões Maloquinha, 
com relativamente poucas ocorrências na cobertura vul-
cânica Iriri. Essa distribuição dos depósitos de ouro pode 
refl etir a infl uência da profundidade do nível de erosão 
em expor certos estilos de mineralização de ouro (Fig. 43) 
(Robert, 1996; Coutinho et al. 1998a; Jacobi, 1999).

Dentre as diversas ocorrências de ouro primário (Robert, 
1996; Coutinho et al. 1998a), dois estilos principais de 
mineralização estão presentes: 1) veios de quartzo e 2) 
mineralização disseminada/zonas de stockwork. Veios de 
quartzo são o estilo de mineralização mais comum e foram 
observados, por exemplo, nas localidades de Abacaxis, 
Bom Jesus, Goiano, São José, Daví, Batalha, Chico Torres, 
Mamoal, Cuiú-Cuiú e Nossa Senhora da Conceição. Em 
geral são estreitos e descontínuos. Muitas vezes o ouro é 
visível e ocorre em manchas ricas. Os teores podem ser 
muito altos. A alteração hidrotermal é restrita aos veios 
e nunca é pervasiva. A mineralização disseminada e sto-
ckwork foi observada em Jutaí e em Abacaxis.

As principais características dos veios de quartzo podem 
ser assim sumarizadas:
a) Os veios são polimetálicos com a presença comum de 

pirita e possuem proporções variáveis de calcopirita, 
galena, esfalerita, pirrotita e molibdenita. Alguns veios 
contêm feldspato alcalino, ametista e fl uorita; carbona-
tos são comuns;

b) Nas ocorrências predominam desde o quartzo maciço 
até estruturas bandadas de quartzo; contudo, estruturas 

de quartzo em pente e estruturas de open-space fi lling 
também são comuns;

c) A alteração associada consiste de sericita-pirita proxi-
mal (Bom Jesus), ou de K-fedspato (Batalha), ou de 
assembléias minerais periféricas de clorita-epidoto-cal-
cita (Bom Jesus, Daví), ou de clorita/sericita-sulfeto-
carbonato (Ouro Roxo);

d) Os veios são associados espacialmente com falhas rúp-
teis, e há pelo menos evidência local de veios sendo 
diretamente colocados em falhas rúpteis ativas (Bom 
Jesus, Goiano). Essas características são típicas de 
veios formados em níveis relativamente rasos na crosta, 
e indicam uma afi nidade epitermal para os veios da 
Província Tapajós;

e) Veios de quartzo ocorrem em várias rochas hospedeiras: 
embasamento granítico (Goiano), granito Maloquinha (Bom 
Jesus), e arenito fedspático não-metamórfi co (Abacaxis);

f) A ausência de deformações penetrativas e de metamor-
fi smo signifi cante nas intrusivas Maloquinha, assim 
como nos arenitos em Abacaxis, pode signifi car que os 
veios tenham sido formados em níveis crustais rasos, 
o que é coerente com o ambiente inferido para os pró-
prios veios;

g) A similaridade das características dos veios, apesar da 
diversidade dos tipos de rochas hospedeiras e das ida-
des, sugere que os veios de quartzo tenham idade simi-
lar. Portanto, os veios são contemporâneos ou mais 
jovens que as intrusões Maloquinha (Robert, 1996).

A ausência de ocorrências de ouro primário no Grupo 
Benefi cente sugere que os veios sejam mais antigos que 
este. Ainda segundo Robert (1996), a melhor interpreta-
ção, considerando-se os dados disponiveis, é a de que os 
veios de quartzo foram formados durante o evento gera-
dor do magmatismo Maloquinha, e são datados do fi nal do 
Paleoproterozóico (1,80-1,87Ga). Uma possível exceção 
é representada pelos veios na ocorrência São José, onde 
eles são paralelos à foliação penetrativa em granitóides do 
embasamento, e foram boudinados ao longo dos planos 
de foliação. A implicação dessa boudinage é a de que os 
veios experimentam parte da deformação do embasamento 
e, portanto, são mais antigos (2,0-2,4Ga), ou seja, da base 
do Paleoproterozóico. Esse fato, segundo Robert (1996), 
levanta a importante possibilidade da existência de dois 
eventos geradores de veios de quartzo auríferos na Pro-
víncia Tapajós: veios mesotermais no embasamento, no 
Paleoproterozóico antigo; e veios epitermais, no Paleopro-
terozóico jovem. Trabalhos adicionais deverão testar essa 
possibilidade. Finalmente, é importante observar que, se 
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   Fig. 43 – Modelo geológico esquemático de um sistema hidrotermal aurífero centrado sobre uma 
intrusão granítica do tipo Maloquinha (segundo Robert, 1996).

os veios de quartzo são relacionados ao evento magmático 
Iriri-Maloquinha, eles não são abundantes na cobertura 
vulcânica Iriri. A tendência é a de que ocorram nas uni-
dades litológicas, abaixo dessa cobertura e dentro das 
intrusões Maloquinha.  

A presença de zonas de sulfetos auríferos dissemina-
dos no granodiorito de Abacaxis, e de stockwork fracos e 
moderados em Jutaí e em São Jorge, é altamente signifi ca-
tiva. Mostra que a mineralização disseminada, e na forma 
de stockwork, geralmente associada com ambiente “pór-
fi ro” (Sillitoe, 1991 apud Robert, 1996), pode representar 
um alvo de exploração válido para a Província Tapajós. 
Em Abacaxis, o granodiorito hospedeiro da mineralização 
sulfetada disseminada é intrusivo nos arenitos e nos siltitos 
não-metamórfi cos, os quais são considerados como equi-
valentes laterais das vulcânicas Iriri. Isso implicaria que o 
granodiorito pertence à Suíte Intrusiva Maloquinha, e que 
a mineralização disseminada pode ter a mesma idade dos 
veios de quartzo.

Como anteriormente referido, os veios de quartzo 
têm afi nidades epitermais. Mais especifi camente, eles têm 
várias características comuns aos depósitos epitermais do 
tipo adulária-sericita (Heald et al. 1987 apud Robert, 1996). 

Esses incluem alteração de K-feldspato/sericita/clorita; 
fraca sulfetação nos veios (esfalerita, calcopirita, galena); 
presença de hematita e adulária (Jacobi, 1999; Dreher et 
al. 1998) em alguns veios; falta de alunita hipógena, enar-
gita-tenantita e argilização avançada. No entanto, os veios 
de Tapajós têm alguns poucos pontos que os afastam do 
clássico modelo do tipo adulária-sericita: os veios ocor-
rem predominantemente no embasamento em relação à 
cobertura vulcânica; muitos são polimetálicos e não mos-
tram uma separação vertical de metais básicos e precio-
sos, como enfatizado por Buchanan (1981 apud Robert, 
1996). Os veios têm alguma similaridade com o que Silli-
toe (1991 apud Robert, 1996) denominou de veios relacio-
nados a plutões, que são transicionais, em caráter, entre os 
veios epitermais com adulária-sericita e os veios mesoter-
mais, e ocorrem em profundidade um pouco maior que a 
dos veios epitermais. Jacobi (1999) assinala uma série de 
ocorrências Au-Cu-Mo-Ag com características de depósi-
tos epitermais, onde a mineralização (anomalia V3) é asso-
ciada a brechas silicifi cadas ricas em pirofi lita e em hema-
tita, e a brechas silicifi cadas ricas em pirofi lita e em sulfetos 
disseminados, com pirita predominante. Segundo o refe-
rido autor, a mineralização principal (Au) encontra-se nas 
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fácies ricas em hematita, com reservas estimadas superio-
res a 100 Mt de minério com baixo teor Au. Essas fácies 
mineralizadas são encaixadas nas vulcânicas e nos sedi-
mentos que preenchem a estrutura em colapso de uma cal-
deira centrada sobre uma intrusão de granito com tendên-
cia alcalina tipo Maloquinha (Fig. 44).

Em contraposição, Delgado et al. (2000) observaram 
que existe um estreito relacionamento espacial entre os 
campos auríferos, as fácies graníticas e granodioríticas da 
Suíte Parauari e as rochas gabróicas da Suíte Ingarana. As 
mineralizações de ouro estão hospedadas, tanto nas rochas 
granitóides e gabróicas, como em rochas metamórfi cas 
mais antigas, na periferia dessas intrusões. Os veios de 
quartzo-sulfetos portadores de ouro, colocados em regime 
rúptil-dúctil, estão relacionados às intrusões granodioríti-
cas (Chico Torres, Pacuí, Marupá), enquanto os depósitos 
de regime rúptil do tipo Veio e Stockwork estão, em sua 
maioria, associados a intrusões graníticas (Batalha, Arroz 
Branco, Serra do Bico), ou a rochas vulcânicas ou subvulcâ-
nicas correlatas (Fazenda Pison, 12 de Outubro, São Felix, 
Coatá), ou a rochas gabróicas (Jutaí, Davi). Os depósitos 
do tipo Stockwork de Jutaí (em gabros), Nova Chico Torres 
(em granodioritos), Fazenda Pison, São Felix e Coatá (em 
andesitos e tufos), independentemente da rocha hospedeira 

são distribuídos geometricamente em volta de batólitos da 
Suíte Parauari. Esses autores ainda destacam o controle das 
mineralizações de ouro associado a um metalotecto estru-
tural – o sistema de falhas Tapajós do tipo strike-slip, de 
direções NW-SE e NNW-SSE. 

Por outro lado, Delgado et al. (2000) consideram que 
existem poucos veios de quartzo auríferos nos granitóides 
da Suíte Maloquinha (Batalha, Penedo, Mamoal), os quais 
são extensionais, maciços ou com estrutura comb. Alguns 
poucos corpos dessa suíte têm relação proximal com peque-
nos campos de mineração de ouro, onde as mineralizações 
estão hospedadas em litologias da Suíte Parauari (Serra do 
Bicó; extremo norte do Distrito Pacú). Em conclusão, os 
referidos autores salientam a ausência de uma relação con-
sistente entre os principais campos mineralizados e a Suíte 
Maloquinha, sugerindo que a sua infl uência na concentra-
ção de ouro na Província Tapajós é muito restrita. 

Mais de 90% do ouro produzido na Província Tapajós 
foram extraídos de milhares de placeres que geraram cerca 
de 159 t de ouro entre 1959 e 1996. Garimpos do tipo 
Cuiu-Cuiú, Canta Galo, Abacaxis e Patrocínio são exem-
plos clássicos desses grandes sistemas de placeres auríferos 
recentes. O ouro é encontrado também em paleoplaceres 
(terciários) extremamente ricos, 10-20 m abaixo da super-

   Fig. 44 – Seção esquemática do depósito epitermal V3 (segundo Jacobi, 1999).
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fície recente (Nova Brasília), ou em paleoterraços acima 
da superfície atual (Sumaúma) (Robert, 1996; Dreher et al. 
1999; Martini, 1998; Costa e Carvalho, 1999; Coutinho et 
al. 1998a; Jacobi, 1999). 

1.2.4 Província Alta Floresta

Essa província, também essencialmente aurífera como a ante-
rior, situa-se entre a Serra do Cachimbo, ao norte; a Serra 
dos Caiabís e a Chapada dos Dardanelos, ao sul; a região 
de Peixoto de Azevedo/Matupá, a leste, e o Rio Aripuanã, 
a oeste (Fig. 45).

O nível do conhecimento regional da geologia dessa 
província restringe-se, de forma geral, à escala de 
1:1.000.000. Atualmente, encontra-se em execução o 
mapeamento geológico na escala de 1:250.000, pelo 
Serviço Geológico do Brasil. De acordo com Tassinari 
(1996), a região aqui enfocada corresponde ao limite das 
províncias geocronológicas ou faixas tectônicas: Ventu-
ari-Tapajós (1,9-1,8Ga), ao norte, e Rio Negro-Juruena 
(1,8-1,55Ga), ao sul, defi nidas por esse autor essen-
cialmente com base em datações geocronológicas e em 
dados disponíveis sobre a geologia. Esse limite passa, 
aproximadamente, ao longo das cidades de Matupá-Alta 
Floresta-Paranaíta-Apiacás. Essas duas províncias geo-
cronológicas, ou faixas tectônicas, são interpretadas por 
Tassinari (1996) e Teixeira et al. (1989) como desenvol-
vidas em arcos magmáticos originados de colisões diri-
gidas contra bloco continental situado a leste (Província 
Amazônia Central) (Fig. 46). 

O embasamento da Província Alta Floresta consiste 
essencialmente de granitóides de composição granítica 
a monzogranítica, e de gnaisses graníticos a tonalíticos. 
Ocorrem ainda xistos, rochas máfi cas e ultramáfi cas, BIFs, 
migmatitos e outras rochas. No embasamento da Provín-
cia Alta Floresta ocorrem grandes batólitos (granitóides 
tipo Juruena) isotrópicos a foliados, bandados, de compo-
sição monzogranítica a granodiorítica. Os batólitos do tipo 
Juruena ainda não foram, porém, devidamente cartografa-
dos. Datações U-Pb recentes de diversas amostras de gra-
nitóides do embasamento, coletadas entre Apiacás e Pei-
xoto de Azevedo, indicam um intervalo de idades entre 
1,9 e 1,8Ga para essas intrusivas (Jica/MMAJ, 2000). Por 
outro lado, uma dezena de datações K-Ar obtidas em gra-
nitos das áreas de Apiacás e Paranaíta, mostram que essas 
rochas sofreram retrabalhamento isotópico entre, aproxi-
madamente, 1350 e 1100Ma (Jica/MMAJ, 1999) (Evento 
Jarí-Falsino ou K’Mudku). 

Superpostas ao embasamento antes referido ocorrem 
rochas vulcânicas ácidas a intermediárias, de tendência 
calcialcalina, incluindo-se aí também rochas piroclásticas 
(Grupo Teles Pires). Existem poucas datações seguras dis-
poníveis para esse vulcanismo correlacionado por diversos 
autores ao Grupo Iriri. Datações U-Pb de vulcânicas Teles 
Pires, próximo a NW de Apiacás, e ao norte de Matupá, 
indicam idades magmáticas de 1,78Ga (Jica/MMAJ, 2000) 
e ≅1,8Ga (C. Schobbenhaus, informação verbal), ou seja, 
aproximadamente 70 a 100Ma mais jovens que as vulcâni-
cas Iriri afl orantes na Província Tapajós, datadas entre 1,87 
e 1,89Ga. As vulcânicas Teles Pires são cortadas por intru-
sões graníticas (granitos Teles Pires) de morfologia comu-
mente circular, à semelhança da Suíte Intrusiva Maloqui-
nha, que ocorrem associadas a rochas subvulcânicas de 
tendência alasquítica. Datação U-Pb desse granito forneceu 
idade de ≅1,76Ga (J. Orestes Santos, informação escrita).

As vulcânicas e os granitos Teles Pires são recobertos 
por sedimentos plataformais mesoproterozóicos do Grupo 
Benefi cente, com espessura superior a 1000 metros. Esse 
grupo foi depositado provavelmente entre 1,8 e 1,5Ga em 
um rifte continental de direção SE-NW. Morfologicamente, 
é representado por um extenso plateau, a Chapada ou Serra 
do Cachimbo. O Grupo Benefi cente é constituído por sedi-
mentos continentais e marinhos rasos, clásticos e carboná-
ticos. Também registram-se intercalações de rochas piro-
clásticas. Datação Rb-Sr em rocha desse grupo forneceu 
idade de 1,4Ga, interpretada como de diagênese dos sedi-
mentos (Tassinari et al. 1978). Na região de Aripuanã ocor-
rem rochas sedimentares e vulcânicas associadas, de baixo 
grau metamórfi co, pertencentes à seqüência vulcano-sedi-
mentar Aripuanã-Roosevelt (1,77 - 1,76Ga). Idades K-Ar e 
Rb-Sr de ≅1,5Ga e ≅1,45Ga obtidas, respectivamente, em 
diabásios e rochas alcalinas que cortam esse grupo, repre-
sentam idades mínimas para sua sedimentação (Bezerra 
et al. 1990; Iwanuch, 1999). O limite sul da Província 
Alta Floresta é representado por dois importantes acidentes 
fi siográfi cos: a Serra dos Caiabís e a Chapada dos Darda-
nelos que sustentam uma seqüência sedimentar continen-
tal: a Formação Dardanelos. Esta formação está super-
posta às vulcânicas Teles Pires, ao Grupo Benefi cente e ao 
embasamento. Basaltos alcalinos intercalados nessa uni-
dade forneceram idade K-Ar entre 1,4 - 1,2Ga. À noroeste 
da província, na região do domo do Sucunduri, o Grupo 
Benefi cente é recoberto por sedimentos continentais da 
Formação Prosperança, talvez de idade neoproterozóica.

O ouro representa a mineralização mais importante 
relacionada a esta província. Secundariamente, são referi-
das mineralizações de metais básicos. Mineralizações de 



84       Metalogênese do Brasil       

   
F

ig
. 4

5 
– 

M
ap

a 
ge

ol
óg

ic
o 

si
m

pl
ifi 

ca
do

 d
a 

Pr
ov

ín
ci

a 
A

lta
 F

lo
re

st
a 

no
 E

sc
ud

o 
B

ra
si

l-
C

en
tr

al
 (

se
gu

nd
o 

 S
ch

ob
be

nh
au

s 
et

 a
l.,

 1
98

1;
 J

ic
a-

M
M

A
J,

 1
99

9;
 

C
ar

va
lh

o 
e 

Fi
gu

ei
re

do
, 1

98
2;

  P
ae

s 
de

 B
ar

ro
s 

et
 a

l.,
 1

99
9)

.



                                                                                                                                     O Cráton Amazônico  85

   Fig. 46 –  Modelo tectônico para o desenvolvimento da Orogênese Rio Negro-
Juruena, Cráton Amazônico (segundo Tassinari et al., 1996)

ouro, tanto aluvionares quanto primárias, são amplamente 
distribuídas na província, por mais de 500 km, em especial 
ao longo da borda sul do Gráben do Cachimbo, com dire-
ção WNW. A maioria dessas mineralizações é ainda pouco 
estudada. A explotação iniciou-se em 1966, com a desco-
berta de ouro, por garimpeiros, no Rio Juruena. As produ-
ções ofi cial e estimada de garimpos em depósitos aluvio-
nares, entre 1982 e 1995 (DNPM), foram de 112 t e 148 t de 
ouro, respectivamente (áreas de Peixoto de Azevedo, Coli-
der, Matupá, Terra Nova do Norte, Guarantã do Norte, Alta 
Floresta, Apiacás, Paranaíta e Aripuanã). 

Paes de Barros et al. (1999) dividiram as ocorrências 
de mineralizações de ouro em quatro diferentes distritos: 
Peixoto de Azevedo, Teles Pires, Cabeça e Aripuanã.

Segundo esses autores, na área de Peixoto de Azevedo, 
que se estende da região do entorno dessa cidade até a 
região de Alta Floresta, importantes mineralizações de ouro 
estão alojadas em bandas de cisalhamento e em estruturas 
extensionais de direção NNW e WNW. As zonas de cisa-
lhamento dúcteis podem ser caracterizadas como persis-
tentes lineamentos sustentados principalmente por quartzo-
milonitos com desenvolvimento de ampla alteração pervasiva 
do tipo silicifi cação, cloritização, sericitização, epidotização e 
propilitização. Dezenas de mineralizações estão alojadas em 
fraturas de cisalhamento, como nas ocorrências de Paraíba, 
Cubu, Pezão, Edu, Edson Goiano, Mineiro e outros. Na ocor-

rência de Serrinha do Guarantã há mineralizações em forma 
de veios encaixadas em talco-clorita-xistos que constituem 
megaenclaves de natureza ultramáfi ca.

Depósitos vinculados a apófi ses e stocks graníticos, fre-
qüentemente relacionados ao magmatismo Teles Pires, ocor-
rem como veios, venulações e stockworks, como nos garim-
pos de Pé Quente, Trairão, Aluizio, Naiuram, dentre outros. 
A área de Teles Pires (Paes de Barros et al. 1999) distribui-se 
em uma faixa de direção EW a NW-SE desde Paranaita, pas-
sando por Apiacás, até o Rio Juruena, por mais de 200 km 
de extensão. De forma geral, as mineralizações nessa região 
relacionam-se a uma assembléia granítica pré-magmatismo 
Teles Pires, confi gurando corpos batolíticos representados por 
biotita monzogranitos equigranulares cinza-claros. Nas pro-
ximidades das zonas mineralizadas ocorrem, nas fácies mais 
alteradas, grandes cristais de quartzo azulado associado a uma 
paragênese de epidoto, clorita e pirita. As mineralizações aurí-
feras conhecidas aparecem na forma de veios de quartzo sul-
fetados e de disseminações alojadas em bandas de cisalha-
mento múltiplas e pouco espaçadas. Um outro contexto das 
mineralizações ocorre na região garimpeira do Planeta, onde 
as mineralizações de ouro estão posicionadas na zona de con-
tato de biotita granito Teles Pires com granitos do embasa-
mento. Constatou-se também mineralização associada a sub-
vulcânicas ácidas com bolsões e disseminações de pirita com 
teores superiores a 10 g/t. 
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Na região do Cabeça, as mineralizações auríferas ocor-
rem em ambiente de uma provável seqüência vulcano-sedi-
mentar em variados estágios de cataclase, localmente intru-
dida por granitóides pré-Teles Pires. Essa seqüência está 
condicionada a uma zona de cisalhamento dúctil N70-80W. 
Corpos fi loneanos auríferos de pequena largura e alto teor 
estão alojados ao longo das direções N20-30E e N5-15W. 

A mineralização primária de ouro na Província Alta 
Floresta pode ser dividida em três tipos: (1) veios de 
quartzo hospedados em zonas de cisalhamento, (2) tipo 
pórfi ro ou disseminado e (3) stockwork. Esses tipos são 
exemplifi cados nas ocorrências do Paraíba, Matupá e Novo 
Planeta, respectivamente. Mineralizações de ouro e metais 
básicos são descritas na região de Aripuanã, Moreru e 
Pedra Preta (Fig. 45).

1.2.4.1 Mineralização Au do tipo Veio de Quartzo 
hospedado em zona de cisalhamento

É relacionada a uma zona de cisalhamento dúctil de dire-
ção regional NW-SE que corta toda a província. Essa zona 
de cisalhamento tem largura de vários quilômetros, envol-
vendo algumas dezenas de fi lões importantes de ouro e 
centenas de veios menores. Esse tipo de mineralização é 
exemplifi cado na mina subterrânea do Paraíba, que tem 
sido considerada a mais importante área de veios hospeda-
dos em zona de cisalhamento, com reserva de ≅ 4,3 t de 
ouro (Paes de Barros, 1994). As zonas de fi lões e vênulas 
de quartzo têm direções preferenciais de N20-60E, NNE, 
N30-60W e E-W. O fi lão (lode) Paraíba apresenta uma 
rede de veios de quartzo portadores de ouro e cobre, os 
quais exibem bandas paralelas com diferentes quantidades 
de sulfetos (Jica/MMAJ, 1999).

1.2.4.2 Mineralização Au do tipo Pórfi ro 
(disseminado)

O Depósito de Ouro de Serrinha encontra-se associado ao 
Granito Serrinha do Matupá, situado no extremo norte do 
Ma to Grosso. 

Esse granito, datado em 1872 ± 12Ma por Pb-Pb em 
zircão, apresenta-se como um corpo de biotita monzogranito, 
equigranular a porfi rítico, com rara hornblenda e magnetita, 
ilmenita, titanita, zircão, fl uorapatita, allanita e monazita como 
minerais acessórios (Moura, 1998; Botelho e Moura, 1998).

O Granito Matupá é calcialcalino, metaluminoso a pera-
luminoso, semelhante aos granitos do tipo I oxidado, gera-

dos em ambiente de arco vulcânico ou pós-colisional (Fig. 
47). Geoquimicamente é caracterizado por SiO

2 
= 68-75%, 

MgO/TiO
2 
= 2,56, K

2
O/Na

2
O > 1, Al

2
O

3 
= 13-14%, CaO = 

1-2%, apresentando conteúdo elevado de Ba e Sr, quanti-
dades moderadas de Zr e Rb e baixos teores de Nb, Y, Ta, 
Ga, Zn, F, Cs e Li. O estado de oxidação dos magmas cons-
titui um caráter fundamental em relação ao potencial mine-
ralizante das rochas graníticas, as mineralizações Cu-Au 
sendo associadas aos tipos mais oxidados. Nesse sentido, 
a Província Au de Alta Floresta possui muitas semelhan-
ças com a Província Au de Tapajós (Coutinho et al. 1998). 
Segundo Botelho e Moura (1998), os granitos calcialcali-
nos da província apresentam elevadas razões MgO/TiO

2
 

(2,6), concentrações moderadas de Zr (100-249 ppm) e 
baixos teores de Nb (15 ppm) e de Y (9 ppm), além de 
mostrar importante fracionamento das terras raras (La/Yb = 
30) e fracas anomalias de Eu.

O Granito Matupá foi afetado por intensa alteração 
hidrotermal, a qual se manifesta inicialmente por intensa 
microclinização. À fase de alteração hidrotermal inicial, 
sucederam-se fases de albitização, cloritização, sericitiza-
ção, piritização e carbonatação (Moura, 1998). A minera-
lização de ouro no Depósito Serrinha é disseminada e res-
tringe-se às áreas de mais intensa alteração hidrotermal do 
Granito Matupá. Os teores de ouro aumentam com a piri-
tização. Magnetita hidrotermal e rutilo acompanham nor-
malmente a pirita. O minério possui baixos teores de Ag, 
Cu, Pt, Pd, Te, Se, Mo, Bi e Sn.

Duas gerações de ouro e três de pirita foram identifi ca-
das por Moura (1998): 
 i) Ouro associado à pirita precoce, com elevada razão Au/Ag;
ii) Ouro associado à segunda geração de pirita, com enri-

quecimento relativo em Ag e ocorrência de minerais de 
Te, Bi, Ag e Pb, como tetradimita, hessita, tsumoíta, 
altaíta e aikinita; 

iii) Terceira geração de pirita desprovida de ouro. 

O ouro aparece na forma nativa, incluso e preenchendo 
as fraturas das duas primeiras gerações de pirita.

Os valores dos isótopos de enxofre obtidos para as piri-
tas de Serrinha variam de +1,3‰ a +3,5‰, sendo compatí-
veis com um fl uido mineralizante oriundo do próprio granito.

O estudo das inclusões fl uidas colocou em evidência 
circulação de fl uidos pertencentes inicialmente ao sistema 
H

2
O-NaCl-CO

2
-(CH

4
), CO

2 
e H

2
O-NaCl com temperatura 

de 330˚C e pressão variando de 0,5 a 1,3 kb, resultando 
provavelmente de processos de imiscibilidade (Moura, 
1988). A evolução fi nal do sistema hidrotermal (Fig. 48) 
foi dominada por mistura de fl uidos salinos e meteóricos 
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   Fig. 47 – Distribuição das amostras do Granito 
Matupá nos diagramas de Harris et al. 
(1986). (a): arco vulcânico  (VA), intra-
placa (WP), sincolisional (II) e tardi a 
pós-colisional (III); (b): Grupo I (arco 
vulcânico), Grupo II (sincolisional) e 
Grupo III (tardi a pós-colisional).

   Fig. 48 – Modelo de circulação dos fl uidos para o Depósito Au Serrinha no Granito Matupá 
(segundo Moura, 1998).
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e de fl uidos ricos em cálcio. O transporte do ouro ocorreu 
provavelmente na forma de complexos cloretados, em fl ui-
dos oxidados, altamente salinos e ácidos, a precipitação do 
ouro acontecendo em decorrência da diminuição da tem-
peratura, imiscibilidade e/ou do aumento do pH.

Segundo Moura (1998), e Botelho e Moura (1998), as 
características da mineralização de ouro do Depósito Serri-
nha sugerem a classifi cação dele como do tipo ouro pórfi ro 
(Sillitoe, 1991).

1.2.4.3 Mineralização Au de Tipo Stockwork

É relacionada à Suíte Intrusiva Teles Pires e controlada por 
lineamentos regionais ou zonas de cisalhamento. Esse tipo 
de mineralização é visto na área de Novo Planeta, na borda 
de um monzogranito do tipo Teles Pires, alongado E-W, 
que coincide com marcante zona de cisalhamento segundo 
essa mesma direção. Esse monzogranito é intrudido em 
granitóides do embasamento e em vulcânicas Teles Pires, 
evidenciado pela presença de diques e apófi ses do corpo 
intrusivo (Jica/MMAJ, 1999; Veiga, 1988). Segundo Bote-
lho e Moura (1998), Botelho et al. (1997), esses granitos 
mostram um caráter alcalino oxidado acentuado e podem, 
a exemplo dos granitos calcialcalinos, também ser carac-
terizados como granitos de arcos vulcânicos, o que per-
mite explicar as relações deles com numerosos depósitos e 
ocorrências de ouro associados. 

1.2.4.4 Depósitos Pb-Zn-Cu-Au de Aripuanã

* Contexto geológico
Na área da Serra do Expedito, cerca de 14 km ao norte de 
Aripuanã, mineralizações de metais básicos e ouro ocorrem 
associadas a uma seqüência vulcano-sedimentar, com predo-
mínio de rochas vulcânicas e, secundariamente, sedimentos 
detríticos e químicos, de certa forma também relacionados ao 
processo vulcânico (Fig. 49 e Fig. 50). Essa seqüência apre-
senta-se deformada, metamorfi zada em fácies xisto-verde e 
intrudida por granitos de tendência alasquítica (Granito Ari-
puanã). Tanto a seqüência vulcano-sedimentar, como o Gra-
nito Aripuanã, estão estruturados segundo a direção NW-SE 
e acompanhados de zonas de cisalhamento também segundo 
essa direção. O nome dessa seqüência vulcano-sedimentar, 
Roosevelt-Aripuanã, foi em parte proposto (J. Scandolara, 
informação verbal) mediante a utilização de denominação 
anterior dada por Leal et al. (1978). Esses autores reconhece-
ram nessa região as Vulcânicas Roosevelt, que se estendem 

para oeste, no vale do Rio Roosevelt. Em trabalho de prospec-
ção realizado pela Empresa de Mineração Rio Aripuanã Ltda., 
na Serra do Expedito (Costa, 1999), a Seqüência Roosevelt-
Aripuanã é correlacionada ao Supergrupo Uatumã e posicio-
nada sobre o Complexo Xingu (granitóides, dioritos, xistos). A 
Seqüência Vulcano-Sedimentar Roosevelt-Aripuanã encontra-se 
recoberta por rochas sedimentares, principalmente psamíticas, da 
Formação Dardanelos. Neder et al. (2000) obtiveram duas data-
ções geocronológicas (U-Pb, SHRIMP) para as rochas da área 
da Serra do Expedito: uma amostra de um dacito intercalado 
na Seqüência Roosevelt-Aripuanã foi datado em 1762 ± 6Ma 
e uma amostra do Granito Aripuanã em 1755 ± 5Ma. Em área 
contígua, a oeste da Serra do Expedito, datações obtidas por M. 
Pimentel, da Universidade de Brasília, indicam idade U-Pb con-
vencional de 1770Ma tanto para as vulcânicas Roosevelt como 
para o Granito Aripuanã (informação verbal de J. Marques da 
Empresa AngloAmerican). Esses resultados sugerem um caráter 
cogenético para essas rochas e, por outro lado, permitem estabe-
lecer uma correlação com o magmatismo Teles Pires, afl orante 
na borda sul da Serra do Cachimbo, e comumente incluído por 
diversos autores no Supergrupo Uatumã. A oeste de Aripuanã 
ainda ocorre um granito alcalino de forma circular em torno do 
qual as unidades da Seqüência Roosevelt-Aripuanã estão amol-
dadas, o que sugere uma idade menor para essa intrusão.

Na área da Serra do Expedito, Costa (1999) relata uma 
predominância de rochas vulcânicas ácidas e intermediá-
rias sobre as sedimentares na Seqüência Roosevelt-Ari-
puanã. Três unidades litológicas principais foram reconhe-
cidas da base para o topo:
a) Uma seqüência vulcânica basal de natureza ácida a interme-

diária, incluindo derrames de lavas e camadas tufáceas;
b) Uma seqüência intermediária transicional;
c) Uma seqüência sedimentar superior de metargilitos, meta-

tufos e metacherts interestratifi cados. 

As vulcânicas félsicas ocupam principalmente as partes 
sul e sudeste da área de pesquisa e, subordinadamente, 
o setor noroeste, onde aparecem em lentes descontínuas 
intercaladas no pacote de rochas sedimentares. 

As vulcânicas félsicas basais são representadas por lavas 
de composição riodacítica a dacítica, e por tufos porfi ríticos. 
Intercalam-se camadas de lapilli-tufos e de tufos de cristal, 
além de cinzas vulcânicas foliadas, as quais podem gradar 
para os sedimentos do pacote. A petrografi a dessas rochas é 
complicada por causa da semelhança delas com rochas sedi-
mentares, possibilitando a inclusão de siltitos, de argilitos e 
mesmo de grauvacas fi nas nas unidades vulcânicas. Os tufos 
de maneira geral têm matriz sericitizada. As feições mais 
notáveis nessas litologias são uma epidotização do compo-
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   Fig. 50 – (A) Mapa geológico da Seqüência Vulcano-Sedimentar da Serra do Expedito, mineralizada com sulfetos 
de Zn, Pb, Ag, Cu e Au (segundo Costa, 1999). Ver localização na Fig. 49. (B) Seção tranversal na 
Valley Zone com indicação dos teores das mineralizações em diversos níveis.
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nente microcristalino feldspático e um grande número de 
bandas de material carbonático amorfo. Dacitos e riodaci-
tos têm textura porfi rítica com matriz microcristalina geral-
mente sericitizada. 

A seqüência sedimentar de topo, com ~500 m de espes-
sura, é formada por sedimentos de granulação fi na a média, 
sendo composta de argilitos arcosianos avermelhados, por 
vezes bastante endurecidos por cimento silicoso, siltitos, 
arcósios, grauvacas, sedimentos químicos e leitos vulcâni-
cos intercalados. Os sedimentos químicos são cherts fi na-
mente laminados, criptocristalinos, provavelmente repre-
sentando exalitos que ocorrem em lentes descontínuas. 
Também ocorrem metacalcáreos e brechas escarníticas.

Essa assembléia litológica tem estruturação geral N50°-
60°W, com mergulhos na superfície entre 35° e 70° NE. 
Em escala de afl oramento ocorrem com freqüência dobras 
isoclinais com variações bruscas de atitude. A magnetome-
tria terrestre indica a existência de uma grande falha E-W, 
imediatamente ao norte de Gossan Hill, coincidente com 
proeminente feição topográfi ca. Há evidências de que o 
dobramento antecede os falhamentos de orientação E-W.

* Mineralizações
Os trabalhos de pesquisa revelaram uma faixa de rochas 
vulcânicas e sedimentares, orientada NW-SE, hospedeira 
de mineralização sulfetada de Zn, Pb, Ag, Cu e Au de 
extensão superior a 10 km, ultrapassando os limites pesqui-
sados. Nessa faixa foram identifi cadas quatro zonas mine-
ralizadas denominadas West Structure, Valley Zone, Mas-
saranduba e Babaçu. Essas mineralizações, que ocorrem na 
forma de lentes de sulfetos maciços ou semimaciços, têm 
normalmente expressão superfi cial na zona oxidada sob 
a forma de gossans. A mineralização econômica, porém, 
restringe-se ao minério sulfetado (não-oxidado e não-afl o-
rante). Os corpos sulfetados subafl orantes foram muito 
bem delineados por intensa campanha de sondagens.

À campanha de prospecção da Mineração Aripuanã 
deve ser creditado o mérito da descoberta de um novo 
ambiente metalogenético altamente prospectivo para metais 
básicos, no âmbito de uma seqüência vulcano-sedimentar 
datada em ~1,75Ga.

Trincheiras em alguns gossans resultaram em valores de 
1,3% Pb; 0,3-0,4% Zn; e 0,4-3,4 g/t Au. Gossan Hill é reco-
nhecida como a expressão superfi cial da mineralização sulfe-
tada da Valley Zone, que compreende pirita e pirrotita dis-
seminadas a maciças com mineralização de sulfetos de Pb 
e Zn, contidos em um envelope de intensa alteração, com 
clorita, biotita e magnetita. As pesquisas da Mineração Ari-
puanã iniciaram-se na cava do Expedito, onde garimpeiros 

trabalharam mineralizações sulfetadas associadas com veios 
de quartzo em zona de cisalhamento de 6 m de largura, 
orientação NW-SE e mergulho para NE, em associação com 
rochas aparentemente de origem sedimentar. Dessa escavação 
estima-se que a extração de 2650 Moz de Au (75 kg), a partir 
de um minério com teores máximos de 160 g/t Au.

Um programa de cerca de dezesseis mil metros de 
sondagens demonstrou que a mineralização sulfetada 
normalmente ocorre na unidade intermediária félsica ou 
na base da unidade sedimentar. A mineralização é, no 
geral, concordante com a estratigrafi a, porém podem 
ocorrer remobilizações em estruturas que a cortam. Os 
sulfetos ocorrem em zonas com forte alteração clorí-
tica, sericítica e calcissilicática, biotitização e magnetita 
disseminada com intensidade variável. Segundo Costa 
(1999), as evidências disponiveis permitem a interpre-
tação de que a mineralização foi originalmente estra-
tiforme (stratabound). Compressão dirigida para SW 
levou ao dobramento com formação de um anticlinal 
nas vizinhanças de Gossan Hill. Uma foliação regular e, 
possivelmente, efeitos de cisalhamento, desenvolveram-se 
subparalelamente, cortando transversalmente a direção do 
acamamento. Como resultado ocorreu então a remobilização 
da mineralização em estruturas paralelas à foliação. A 
mineralização continua aberta para leste e em profundi-
dade. Ocorrem, ainda, zonas de brechação e stringers sili-
cifi cados sugerindo zonas alimentadoras do sistema gera-
dor da mineralização (feeders ou stockworks). Ainda segundo 
Costa (1999), a predominância da pirrotita e da magnetita 
indicam ambiente genético e deposicional relativamente pobre 
em enxofre, o que, associado à ocorrência de sedimentos quí-
micos e de uma assembléia calcissilicática dentro da seqü-
ência mineralizada, sugere afi nidades com depósitos do tipo 
VMS. Entretanto, a morfologia dos depósitos de Aripuanã 
e a geologia dos sedimentos hospedeiros também apresen-
tam características comuns aos depósitos Sedex.

Conclui-se, portanto, que a gênese do Depósito de Sul-
fetos Polimetálicos de Aripuanã é ainda objeto de discus-
são, uma vez que, no âmbito atual dos conhecimentos, 
exibe dupla característica: de um lado, analogia com os 
depósitos do tipo Sedex (sedimentar-exalativo) e, de outro, 
semelhança com os depósitos de sulfetos maciços vulca-
nogênicos do tipo VMS. A presença de horizontes minera-
lizados empilhados, associados a zonas de cisalhamento, 
com veios de quartzo, stockworks e mineralização de Au 
e Cu, sugere adicionalmente um modelo de mineralização 
cíclica, alimentada a partir de vents ricos em Cu e Au, 
com potencial para a extensão da mineralização conhe-
cida, e mesmo para a identifi cação de outros horizontes 
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mineralizados (Costa, 1999). Segundo J. Nigel Grant da 
AngloAmerican (Press Release, Karmin Exploration Inc. 
no 2000-03), o condicionamento do Depósito de Aripuanã 
tem similaridades com o do Distrito de Flin Flon, no Canadá.

Neder et al. (2000) admitem que a íntima associação 
das lentes de minério com as rochas vulcânicas sugere uma 
origem exalativa. No entanto, e segundo também esses 
autores, a ausência de típicas texturas exalativas, a intensa 
alteração calcissilicática e o caráter sindeformacional do 
depósito não coadunam com o clássico modelo VMS. Por 
isso eles propõem um modelo de substituição hidrotermal 
epizonal relacionado a uma intrusão.

A reserva total (medida + inferida) para um teor de 
corte de 3% de Zn é da ordem de 12,7 milhões de toneladas 
com teores de 1,60% Pb; 7,89% Zn; 0,08% Cu; 54,21 g/t Ag 
e 0,22 g/t Au. As reservas estimadas são da ordem de 40 
milhões de toneladas com teores de 7,5 a 8,5% Zn (Mário 
Costa, informação verbal).

1.2.4.5 Depósito Au de Moreru

Na área Cedro Bom, vale do Rio Moreru, situada a cerca 
de 250 km a NNW da cidade de Aripuanã, Pinho e Che-
male (1998) e Pinho et al. (1999) descrevem vulcânicas 
ácidas (1,81Ga) e rochas piroclásticas com mineralização 
de Au associada à pirita, calcopirita, galena e ilmenita. 
Os sulfetos ocorrem na forma disseminada ou em bandas 
maciças em corpos subvulcânicos e em veios de quartzo-
carbonato-clorita que cortam os riolitos. Coutinho et al. 
(1998b), por outro lado, relatam a existência de uma zona 
rica em sulfetos e ouro nas áreas denominadas Zona de Baixa 
Pressão e Danuza (Fig. 51), próximo à área de Cedro Bom.

A maior parte da região é representada por rochas vul-
cânicas do Grupo Teles Pires, o qual é coberto a NE por 
arenitos e conglomerado basal do Grupo Benefi cente. Um 
ignimbrito do Grupo Teles Pires foi datado em 1,81Ga 
(U-Pb) por Pinho et al. (1999). Segundo Coutinho et al. 
(1998b), o Grupo Teles Pires, na região do Rio Moreru, é 
composto, nas suas partes mediana e superior, de lavas rio-
líticas e andesíticas, e de rochas vulcanoclásticas. Na sua 
porção basal ocorrem mais comumente vulcânicas bási-
cas. Ocorrem também intercalações de rochas epiclásticas 
representadas principalmente por debris-fl ows, arenitos e 
siltitos. A área é cortada por diversas falhas orientadas 
principalmente NS e NE-SW.

Na área da Zona de Baixa Pressão foram realizados 
dois furos de sonda, de aproximadamente 240 metros cada 
um, cujo perfi l típico é representado por uma seqüência 

de rochas vulcanoclásticas félsicas com intercalações de 
andesitos, rochas máfi cas e com fi nas camadas de rochas 
sedimentares. Alterações hidrotermais representadas prin-
cipalmente por epidotização, feldspatização e sericitização 
são comuns. Em geral essas alterações estão associadas a 
zonas de falhas subverticais que apresentam alta concen-
tração de veios de carbonato. Os sulfetos (principalmente a 
pirita com alguma arsenopirita, calcopirita e galena) podem 
representar até 40% do volume da rocha. Em alguns inter-
valos, os resultados de análises químicas indicam enrique-
cimento em ouro. Os teores mais elevados de Cu ocorrem 
entre 174 e 190 m com 2136 ppm Cu, e os teores mais 
altos de Pb e Zn entre 138 e 142 m com 2219 ppm Pb e até 
1513 ppm Zn. Os teores de sulfetos e ouro aumentam com 
a profundidade, e é possivel que os furos somente tenham 
cortado a zona de stockwork de um depósito vulcanogê-
nico maior (Coutinho et al. 1998b).

Três diferentes tipos de mineralização de ouro são iden-
tifi cados na região de Moreru:
i) O tipo fi loneano com veios de quartzo ricos em sulfetos 

e em ouro, geralmente encaixados em rochas vulcâni-
cas félsicas, hidrotermalmente alteradas. Essa minera-
lização é bem caracterizada no garimpo abandonado 
“Filão”, localizado a cerca de 5 km ao sul de Cedro Bom;

ii) O segundo tipo é observado na Zona de Baixa Pressão, 
onde o ouro se associa a sulfetos em rochas vulcânicas 
félsicas com pouca deformação mas elevada alteração, 
e apresenta, de acordo com Coutinho et al. (1998b), poten-
cial para grandes depósitos de ouro (tipo disseminado?);

iii) O terceiro tipo é aluvial e coluvial.

1.2.4.6 Depósitos Cu de Terra Preta

Na área de Terra Preta, cabeceira do Rio Sucunduri, (Fig. 
45), Carvalho e Figueiredo, (1982) descrevem uma seqüên-
cia marinha do Grupo Benefi cente contituída das seguintes 
unidades litoestratigráfi cas (Fig. 52):
1) Unidade I, detrítica basal, com mais ou menos 220 m 

de espessura, e formada por conglomerados e arenitos. 
Os conglomerados basais (E = 13 a 60 m) mostram 
seixos arredondados, de 5 a 45 cm de diâmetros, de rio-
litos, tufos e quartzo, numa matriz arcosiana cinza-claro 
a cinza-médio, e acamadamento gradacional. Gradam 
para quartzo arenitos e arcósios com estratifi cações cru-
zadas e marcas de ondas. Apresentam níveis métricos 
ricos em glauconita.

2) Unidade II (215 m), clastoquímica, em contato abrupto 
com a unidade anterior, é constituída por intercalações 
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de calcarenitos, arenitos róseos e argilitos escuros na 
zona de transição, passa a calcarenitos e dolarenitos 
maciços com intercalações de argilitos carbonosos e 
camadas com estruturas estromatolíticas, na zona inter-
mediária, e termina, na zona superior, com intercala-
ções de argilito cinza, calcarenitos, dolarenitos, dolo-
mitos estromatolíticos e arenitos fi nos.

3) Unidade III (390 m), clástica intermediária, é carac-
terizada por arenitos róseos a avermelhados, fi nos a 
médios, quartzosos a feldspáticos, com marcas ondula-
das e estratifi cações cruzadas, passando para siltitos e 
argilitos e, fi nalmente, para arenitos cinza a róseos.

4) Unidade IV (90 m), clastoquímica intermediária, é 
dominada por dolarenitos, dolomitos estromatolíticos, 

calcários oolíticos, brechas intraformacionais e silexi-
tos, intercalados com níveis de arenitos e siltitos.

A mineralização de cobre situa-se no topo da unidade 
I clástica basal, e na base da unidade II clastoquímica infe-
rior. Ocorre na forma de calcopirita e bornita, acompanhadas 
por pirita, galena, esfalerita e magnetita. É direta ou indireta-
mente associada à presença de magnesita, barita e colofana.

Essa mineralização encontra-se em arenitos compactos 
escuros, em arenitos calcíferos e argilitos, em calcarenitos e 
em camadas maciças de calcários magnesianos com barita 
e estromatólitos. Os teores encontrados são muito variá-
veis, entre 0,1 e 3% Cu, chegando a constituir horizontes 
mineralizados de 7 m de espessura com 0,35% Cu. As mine-
ralizações mais importantes parecem se concentrar perto dos 
paleoaltos e nas paleobacias fechadas. Essas características 
levaram os geólogos da Mineração Morro Vermelho a compa-
rar as mineralizações de Terra Preta com os depósitos da Copper 
Belt da Zâmbia (Roan Inferior do Supergrupo Katanga).    

1.2.5 Distrito Aurífero do Alto Jauru
 

O Distrito do Alto Jauru, incluído na Província Rio Negro-
Juruena (1,8-1,5Ga), situa-se no Mato Grosso, porção 
sudoeste do Cráton Amazônico (Fig. 53). Esse distrito está 
estruturado em três faixas vulcano-sedimentares orienta-
das N25W, separadas por granito-gnaisses e denominadas, 
de leste para oeste, Cabaçal, Araputanga, Jauru ou Quatro 
Meninas (Fig. 54), constituindo o Greenstone Belt do Alto 
Jauru (Monteiro et al. 1988). A seqüência vulcano-sedi-
mentar é dividida em três unidades: 
1) Unidade basal vulcânica máfi co-ultramáfi ca da Fm. 

Mata Preta;
2)  Unidade intermediária vulcânica ácida da Fm. Manoel Leme;
3) Unidade superior sedimentar da Fm. Rancho Grande.

Essa seqüência é intrudida por rochas plutônicas gnais-
sifi cadas de composição tonalítica. A sua idade situa-se entre 
2,0 e 1,7Ga (Geraldes et al. 1996; Pinho, 1996). O Depósito 
Au de Cabaçal, associado a uma faixa vulcano-sedimentar 
formada em ambiente de arco de ilha (Pinho et al. 1997), 
está hospedado em uma seqüência de tufos e rochas vul-
canoclásticas intercalados com níveis de chert da Fm. 
Manoel Leme (Monteiro et al. 1988). Três principais tipos 
de mineralização têm sido reconhecidos:
i) Associada à zona de cisalhamento;

ii) Tipo sulfeto vulcanogênico maciço (VMS);
iii) Disseminada em corpos de tonalito (Pinho et al. 1997).

   Fig. 52 – Coluna litoestratigráfi ca do Grupo Benefi -
cente na região de Terra Preta (Cu), (segundo 
Carvalho e Figueiredo, 1982).
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   Fig. 54 – Mapa geológico esquemático do Distrito Alto Jauru (segundo Monteiro et 
al., 1988). Ver situação na Fig. 53.

 Fig. 55a – Diagramas geoquímicos característicos das rochas vulcânicas do Alto Jauru (segundo Pinho et al., 1997).

A mineralização, que se apresenta disseminada, bandada, 
venulada, brechóide e maciça, é composta por sulfetos, como 
calcopirita, pirita, pirrotita, marcassita, esfalerita, cubanita, 
galena e molibdenita em associação com selenetos, teluretos 
e ligas Au-Ag e Au-Bi (Pinho, 1996; Pinho et al. 1997). As 
reservas totais do Depósito de Cabaçal foram estimadas em 
1,8 Moz Au; 0,6 Moz Ag; e em 43 mil t Cu (Souza, 1988). 
Os dados petroquímicos (Fig. 55a) apresentados por Pinho et 
al. (1997) permitem evidenciar uma zonação geotectônica das 
faixas vulcano-sedimentares (Fig. 55b):
a) A Faixa Quatro Meninas (ou Jauru) representa basaltos 

toleiíticos de fundo oceânico;
b) A Faixa Araputanga, para a qual não há ainda dados 

geoquímicos consistentes, é constituída essencialmente 

por basaltos toleiíticos com estruturas em pillow;
c) A Faixa Cabaçal mostra um caráter bimodal com a 

seqüência vulcânica máfi ca basal sendo composta de 
basaltos toleiíticos, e a seqüência vulcânica félsica inter-
mediária apresentando um caráter calcialcalino. Essas 
características evidenciam, para o Depósito de Caba-
çal, um ambiente de arco de ilha bem defi nido.

1.2.6 Província Aurífera do Alto Guaporé

Na porção sudoeste do Cráton Amazônico (Fig. 53), 
observa-se, entre 1,2 e 1,0Ga, a individualização da margem 
passiva Sunsás, a qual representa uma zona de expansão 
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 Fig. 55b – Modelo geotectônico para o Distrito do Alto Jauru (segundo Pinho et al., 1997)

oceânica entre Amazônia e Laurentia, e o desenvolvimento 
do aulacógeno Aguapeí por rifteamento intracontinental 
(Sães e Fragoso Cesar, 1994; Sães, 1999). O fechamento 
dessa bacia, decorrente da colisão dos crátons Amazônico 
e Grenvillia, provocou a formação do cinturão colisional 
Grenville-Sunsás, a inversão do rifte Aguapeí e a amalga-
mação do Supercontinente Rodínia em 1,0Ga (Fig. 56).

A deformação tectônica relacionada ao Evento Sunsás 
refl ete-se no desenvolvimento de um extenso cinturão de 
cisalhamento orientado N20W, de caráter dextral, que afeta 
particularmente a zona central do rifte Aguapeí, e ao qual são 
associados os principais depósitos e ocorrências de ouro.

A Província Aurífera do Alto Guaporé (Sães et al. 1991; 
Silva e Rizzotto, 1994; Geraldes et al. 1996; Sães, 1999), explo-
rada inicialmente pelos bandeirantes, no século XVIII, conhe-
ceu a partir da década de 1980 um novo período de prospecção 
e exploração por garimpeiros e empresas de mineração. Os 
depósitos de ouro distribuem-se em três áreas mais representati-
vas, caracterizadas pela Mina de São Vicente e o Depósito 
de São Francisco Xavier, ao norte; pelo Complexo Lavrinha, 
no centro; e pelo Depósito Pau-a-Pique, ao sul (Fig. 57).

As mineralizações auríferas são associadas a veios de 
quartzo que se encontram hospedados em zonas de cisalha-
mento, situadas no contato dos metassedimentos do Grupo 
Aguapeí com os granito-gnaisses do embasamento, ou 
encaixadas na própria Seqüência Aguapeí. Os veios de 
quartzo mineralizados apresentam texturas comb, substi-
tuição e sacaroidal.

A Mina de Pau-a-Pique, que produziu, de 1987 a 1991 
cerca de 1 t Au com minério apresentando teores médios de 
4 g/t Au (atingindo localmente até 20 g/t Au), localiza-se 
numa zona de cisalhamento orientada N10W/70SW afe-
tando igualmente as rochas tonalíticas do embasamento, 
bem como os arenitos e os conglomerados do Grupo Agua-
peí, os quais se encontram intensamente milonitizados 
(Sães, 1999). Os veios de quartzo aurífero, com espessuras 

de 2 a 50 cm, preenchem fraturas de tensão com padrão 
ramifi cado ou anastomosado, as quais são envolvidas por 
halos de alteração hidrotermal, compostos por cubos de 
pirita, turmalina, magnetita e sericita.

Na área da Lavrinha, a mineralização é condicionada 
por um espesso pacote de milonitos hidrotermalizados com 
veios de quartzo sulfetados e auríferos, situados na super-
fície de descolamento cobertura sedimentar/granitóides do 
embasamento. O ouro está associado à pirita e à magne-
tita, acompanhadas por sericitização pervasiva, além de 
epidoto, rutilo, clorita e carbonato subordinados. A mine-
ralização, com temperatura entre 300 e 330°C, foi datada por 
K-Ar no intervalo de 918 a 964Ma (Geraldes et al. 1996). 

Na Mina de São Vicente, explorada a céu aberto, os 
veios de quartzo sulfetados e auríferos são encaixados 
numa zona de cisalhamento de alto ângulo que afeta are-
nitos e conglomerados do Grupo Aguapeí. Duas fases de 
mineralização (Fig. 58) foram evidenciadas: 
i) Uma primeira fase sindeformacional, com ouro fi no 

associado a zonas cloríticas, cujos teores giram em 
torno de 0,6 g/t Au;

ii) Uma segunda fase, extensional, com ouro mais grosso 
associado à sílica e aos sulfetos, com teores médios da ordem 
de 1,0 g/t Au. Nos sulfetos, a pirita é predominante, enquanto 
calcopirita, galena e arsenopirita são subordinadas.

1.2.7 Província Estanífera de Rondônia

Descoberta em 1952, no então Território de Rondônia (Fig. 
59), a cassiterita tem sido explorada até hoje por garim-
peiros e por companhias de mineração. A produção total 
estimada até 1995 foi de aproximadamente 220 mil t de 
estanho. A produção anual foi da ordem de 7.500t de esta-
nho, a partir dos distritos mineiros de Bom Futuro e Santa 
Barbara, ainda em operação (Bettencourt et al. 1997).
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Os primeiros estudos dos granitos e das minerali-
zações estaníferas associadas foram feitos por Kloos-
terman (1968) que os denominou Younger Granites of 
Rondônia (YGR). A esses estudos seguiram-se os tra-
balhos de Leal et al. (1976), Litherland et al. (1986), 
Priem et al. (1989), Teixeira et al. (1989), Sadowski e 
Bettencourt (1996) e as sucessivas sínteses elaboradas 
por Bettencourt et al. (1987, 1998, 1995, 1997, 1999).

Utilizando critérios geológicos, mineralógicos, geoquí-
micos, isotópicos e geocronológicos, Bettencourt et al. 

(1997) distinguiram sete suítes de granitos Rapakivi deno-
minadas: Serra da Providência (1,6Ga), Santo Antônio 
(1,4Ga), Teotônio (1,38Ga), Alto Candeias (1,34Ga), São 
Lourenço-Caripunas (1,3Ga), Santa Clara (1,08Ga) e Older 
Granites of Rondônia (0,99Ga).

A maior parte dos granitos Rapakivi consiste de sienogra-
nitos e monzogranitos com biotita e anfi bólio. São geralmente 
subalcalinos, possuem caráter metaluminoso a ligeiramente 
peraluminoso e mostram características geoquímicas próprias 
de granitos anorogênicos de tipo A e de granitos intraplacas.

   Fig. 56 – Modelo de evolução durante o Mesoprotero-
zóico indicando a relação entre Grenvillia e 
Amazônia (segundo Sadowski e Bettencourt, 
1996; Sães e Fragoso Cesar, 1994).
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   Fig. 57 – Mapa de localização das principais ocorrências auríferas da Província Guaporé (segundo 
Sães, 1999).
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Os depósitos Sn e metais associados (W, Sn, Ta, Cu, 
Zn, Pb) são especialmente ligados às últimas fases graníti-
cas das suítes São Lourenço-Caripunas (SLC) e Younger 
Granites de Rondônia (YGR).

1.2.7.1 Depósitos Sn da Suíte São-Lourenço-
Caripunas (SLC)

 
As rochas plutônicas e vulcânicas dessa suíte (Priem et al. 1989; 
Bettencourt et al. 1995, 1997) são representadas essencial-
mente por sienogranitos e alcali-feldspato granitos com bio-
tita predominante e hornblenda, augita e fayalita subordina-
das. Os minerais acessórios são principalmente zircão, apatita, 
ilmenita, fl uorita e, mais raramente, magnetita, esfeno e allanita.

A mineralização é espacialmente associada a biotita sie-
nogranitos e alcali-feldspato granitos equigranulares, fi nos 
a médios, na forma de greisens com cassiterita e veios de 
quartzo com cassiterita, wolframita subordinada e sulfetos 
de Cu-Pb-Zn-Fe.

1.2.7.2 Depósitos Sn da Suíte Younger Granites 
de Rondônia (YGR)

Os YGR ocorrem principalmente nos maciços de Massan-
gana, Ariquemes, São Carlos, Caritianas, Pedra Branca, 
Santa Bárbara e Jacundá que se concentram na porção cen-
tral da província (Fig. 59).

Três exemplos de depósitos Sn da Suíte YGR foram 
escolhidos para ilustrar os principais tipos de minera-
lizações aparecendo na província: Maciço Massangana, 
Maciço Santa Bárbara e Distrito Bom Futuro.

1.2.7.2.1 Maciço Massangana

Quatro fases intrusivas foram diferenciadas por Betten-
court et al. (1997) no Maciço de Massangana (Fig. 60):
 • Fase Massangana, precoce e dominante, constituída por 

biotita granitos grossos, porfi ríticos com megacristais 
tabulares e ovóides de K-feldspato;

   Fig. 58 – Tipologia da Mineralização Aurífera do Morro de São Vicente, município de 
Vila Bela da Santíssima Trindade (segundo Sães, 1999).
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 • Fases Bom Jardim e São Domingos, compostas por 
biotita granitos equigranulares, grossos, médios e fi nos, 
com raros fenocristais de K-feldspato;

 • Fase Taboca tardia, representada essencialmente por 
hornblenda sienitos e quartzo sienitos que cortam os 
granitos Bom Jardim. 

A mineralização primária está associada aos granitos Bom 
Jardim e São Domingos, e é encontrada essencialmente na forma 
de veios de quartzo com cassiterita dominante e wolframita 
subordinada, de greisens com cassiterita, pegmatitos com 
berilo, topázio, cassiterita e columbo-tantalita subordinada.

A cassiterita foi explorada em placeres aluvionares por 
trinta anos, junto com grandes cristais de topázio azul.

1.2.7.2.2 Maciço Santa Bárbara

Com uma forma subcircular de mais ou menos 5 km de diâ-
metro, o Maciço de Santa Bárbara (Fig. 61) é constituído por 
três unidades graníticas principais (Bettencourt et al. 1997): 
 • Biotita-alcalifeldspato granito equigranular, grosso a 

médio (Serra Azul);
 • Biotita-alcalifeldspato granito porfi rítico (Serra do Cícero);
 • Biotita-alcalifeldspato granito, médio a fi no (Santa Bárbara).

Diversos tipos de alteração tardia a pós-magmática, 
como microclinização, albitização, greisenização, silicifi -
cação e argilização foram reconhecidos, principalmente no 
Granito Santa Bárbara, ao qual a mineralização é espacial-

 Fig. 59a – Mapa geológico da Província Estanífera de Rondônia (simplifi cado de Scandolara et al., 1987) 
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 Fig. 59b – Legenda do mapa geológico da Província Estanífera de Rondônia.
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mente relacionada. Ocorre na forma de corpo de greisens 
com cassiterita, Li-micas e topázio, e em forma de veios 
de quartzo com cassiterita e wolframita subordinada orien-
tados preferencialmente NE. Na Serra da Onça, corpos de 
greisens e veios de quartzo semelhantes aos conhecidos 
no Granito Santa Bárbara são encaixados nos gnaisses do 
embasamento. Nessa área a cassiterita foi explorada em 
placeres aluvionares.

1.2.7.2.3 Distrito Bom Futuro

O Distrito Bom Futuro é formado por duas colinas isoladas 
numa região plana, denominadas Bom Futuro (Fig. 62a) e 
Palanqueta (Fig. 62b).
a) Bom Futuro – Constitui um relevo residual com 100 

m de desnível em forma de bumerangue, onde a cassi-
terita é intensamente explorada desde 1987. A estrutura 
compreende dois centros subvulcânicos encaixados em 
gnaisses e em anfi bolitos, que defi nem um sistema de 
dois pipes interligados por um conduto de mais ou 
menos 25 m de largura (Villanova e Franke, 1995). 
Um corpo em forma de dique, composto por topázio-
quartzo-feldspato pórfi ro (riolito) ocorre sobretudo no 
pipe oriental. A cassiterita é encontrada em associação 
com veios e vênulas de quartzo dispostos geralmente 

em forma anelar, os quais mergulham para fora, e com 
uma estrutura em stockwork. Nessa colina, destacam-se 
as fácies de brechas subvulcânicas suportadas pelos 
clastos e/ou pela matriz. Os clastos são compostos por 
fragmentos angulosos de gnaisses, anfi bolitos, grani-
tos e rochas ácidas subvulcânicas, cujo tamanho varia 
de alguns centímetros a vários metros, envolvidos por 
uma matriz de topázio-quartzo-feldspato pórfi ro.

b) Palanqueta – Com uma forma semicircular, essa colina 
é composta de três fácies graníticas: granito porfi rí-
tico, granito fi no e albita granito, aos quais são asso-
ciados corpos de greisens (Silva et al. 1995). A fácies 
predominante é o albita granito de cor rósea, com 
textura porfi rítica e fenocristais subédricos a eué-
dricos de quartzo, microclínio, topázio, mica verde 
a marrom, fl uorita, minerais opacos e cassiterita. Os 
greisens são constituídos principalmente por quartzo, 
Li-mica, topázio, fl uorita e menores proporções de sul-
fetos (galena, esfalerita, calcopirita), cassiterita e, local-
mente, wolframita.

Numa tentativa de síntese, Bettencourt et al. (1997) 
concluem que a suíte subalcalina dos YGR apresenta três 
fácies graníticas distintas: 
 a) Fase precoce, somente identifi cada no Maciço de Mas-

sangana, formada por biotita sienogranitos grossos, com 

    Fig. 60 –  Mapa geológico de parte do Maciço Massangana e área adjacente (segundo Bettencourt et al., 1997).
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    Fig 61 – Mapa e seções geológicos do Maciço Santa Bárbara (segundo 
Bettencourt et al., 1997). (A) Mapa geológico; (B) Seção ilus-
trativa das mineralizações primárias e secundárias de cassiterita; 
(C) Seção do depósito de Serra da Onça. 
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hornblenda subordinada e minerais acessórios tais como 
zircão, apatita, ilmenita, magnetita e fl uorita.

b)  Fase intermediária, composta essencialmente de sieno-
granitos e alcali-feldspato granitos médios a fi nos, equi-
granulares, com biotita e, localmente, hornblenda, cujos 
minerais acessórios mais comuns são zircão, monazita, 
ilmenita e fl uorita.

c) Fase tardia, compreendendo principalmente topázio-Li 
mica-albita granitos e topázio-quartzo-feldspato pórfi ros.

As principais mineralizações de estanho e metais asso-
ciados são espacialmente relacionadas a essas duas últi-
mas fases, sobretudo na forma Li-mica-albita granitos com 
cassiterita disseminada e columbo-tantalita menor; pegma-
titos com topázio, berilo, cassiterita e columbo-tantalita 
subordinada; corpos de greisens com cassiterita; veios de 
quartzo com cassiterita e wolframita; veios de quartzo com 
sulfetos de Cu-Pb-Zn-Fe.

 Fig. 62a – Mapa geológico de Bom Futuro (segundo Bet-
tencourt et al., 1997).

 Fig. 62b –  Mapa geológico da Palanqueta (segundo Betten-
court et al., 1997).





O CRÁTON DO SÃO FRANCISCO (Almeida, 1977; Alkmin et al. 
1993) (Fig. 63), cuja evolução iniciou no Arqueano e ter-
minou no Meso/Neoproterozóico, representa uma unidade 
maior da Plataforma Sul-Americana, e é delimitado pelas 
faixas móveis neoproterozóicas do Ciclo Brasiliano deno-
minadas: F. Brasília, F. Rio Preto, F. Riacho do Pontal, 
F. Sergipana, F. Araçuaí, F. Alto Rio Grande e F. Ribeira 
(Almeida et al. 1981, 1976; Fuck et al. 1993; Brito Neves 
et al. 1999).

Internamente, o Cráton do São Francisco pode ser divi-
dido em três compartimentos principais orientados gros-
seiramente norte-sul (Barbosa, 1997): C. Oriental; C. Cen-
tral; C. Ocidental; os quais afl oram em extensas áreas dos 
Estados da Bahia, de Minas Gerais e de Goiás, cujos limi-
tes correspondem a grandes acidentes tectônicos, também 
com direção norte-sul: limite tectônico das bacias mar-
ginais costeiras; lineamento Contendas-Jacobina; linea-
mento Espinhaço; limite da zona externa da Faixa Bra-
sília com a zona cratônica.

Importantes depósitos minerais são conhecidos nesses 
três compartimentos, os mais notáveis são associados a:
 • Terrenos Granito-Greenstones: Au e Mn do GB Rio 

das Velhas (QF); Au do GB Rio Itapicuru (BA); 
Magnesita do GB Brumado (BA); Ba do GB Mundo 
Novo (BA); 

 • Complexos Máfi co-Ultramáfi cos: Fe-Ti-V dos Sills do 
Rio Jacaré e de Campo Alegre de Lourdes (BA); Cr de 
Campo Formoso-Jacurici (BA); Cu de Caraíba (BA) e 
Serrote da Laje (AL);

 • Seqüências Sedimentar-Exalativas: Fe do Supergrupo 
Minas (MG), Pb-Zn de Boquira (BA); Fe-Mn de 
Urandi-Licínio de Almeida (BA);

 • Seqüências Sedimentares: Au-U-Pi de Jacobina (BA) e 
Moeda (QF); Diamante da Chapada Diamantina (BA); 
P

2
O

5
 e Pb-Zn do Grupo Una da Bacia de Irecê.

 • Urânio associado aos albititos de Lagoa Real (BA).

2.1 O Compartimento Oriental
 

No Compartimento Oriental (Fig. 64), distinguem-se dois 
núcleos mais antigos arqueanos: o Bloco Jequié, ao sul, e 
o Bloco Serrinha, ao norte.

O Bloco Jequié é formado por rochas plutônicas, mig-
matitos e seqüências vulcano-sedimentares metamorfi za-
das na fácies granulito. Esse bloco mostra uma história 
deformacional e metamórfi ca complexa (Barbosa, 1997), 
atestando, assim, uma evolução policíclica, com idades 
isotópicas de 3,2Ga, 2,7Ga e 2,0Ga, bem como o envol-
vimento desses terrenos nos diversos eventos tectônicos 
maiores que afetaram a área.

O Bloco Serrinha é constituído por gnaisses bandados, 
anfi bolitos e ortognaisses granodioríticos do Complexo 
Santa Luz, que inclui intrusões de complexos máfi co-
ultramáfi cos diferenciados com cromita associada como 
a jazida de Pedras Pretas, perto de Santa Luz (Carvalho 
Filho et al. 1986). Nesses blocos, encaixam-se as seqüên-
cias vulcano-sedimentares do tipo Greenstone Belt do Rio 
Itapicuru e do Rio Capim, de idade paleoproterozóica.

Esses blocos são margeados pelos cinturões granulíti-
cos Itabuna e Salvador-Curaçá, os quais se reportam ao 
Paleoproterozóico.

O Cinturão Itabuna, situado a leste do Bloco Jequié, 
sobre o qual se encontra empurrado, compreende associa-
ções magmáticas toleiíticas a shoshoníticas, que ilustram 
um processo de acreção crustal por adjunção, entre 2,6 e 
2,2Ga, de um arco de ilha contra o Bloco Jequié (Barbosa, 
1997). Esse cinturão prolonga-se provavelmente ao norte 
pelo Cinturão Salvador-Esplanada.

O Cinturão Salvador-Curaçá junta-se, ao sul, com o 
cinturão Itabuna, mas pode ser considerado mais jovem em 
virtude de a idade a ele atribuída ser de aproximadamente 
2,1Ga. É representado por tonalitos calcialcalinos, grano-
dioritos, ortognaisses e intrusões de corpos diferenciados 

C A P Í T U L O 2 O Cráton do São Francisco
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 Fig. 63a – Mapa geológico simplifi cado do Cráton do São Francisco (segundo Schobbenhaus e Bellizzia, 2000; com 
modifi cações). Limites do cráton segundo Almeida (1977), Alkmim et al. (1993) e Baars (1997).  
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   Fig. 64 – Mapa geológico esquemático do Cráton do São Francisco no Estado da Bahia (segundo 
Barbosa e Dominguez, 1996).
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máfi cos e ultramáfi cos. O conjunto sofreu processo de gra-
nulitização durante o Evento Transamazônico.

Ao Compartimento Oriental são agregadas as unidades 
pertencentes ao GB Mundo Novo e à seqüência rifte da 
Serra da Jacobina, que o limita na sua porção ocidental.

Ao norte, o Domínio Macururé representa uma exten-
são do Bloco Serrinha envolvida na deformação da Faixa 
Sergipana durante o Evento Brasiliano. 

2.1.1 Depósito de Barita de Itapura
 

Localizado perto de Miguel Calmon, o Depósito de Barita 
de Itapura é mal conhecido, sendo descrito na forma de 
veios hidrotermais cortando a unidade metassedimentar do 
GB Mundo Novo (Castro et al. 1997). Entretanto, obser-
vam-se formações ferríferas bandadas e horizontes de 
barita estratiforme intercalados com níveis de chert, o que 
permite levantar a hipótese de uma origem exalativa, numa 
fácies distal da seqüência vulcano-sedimentar. 

Em 1997, as reservas do depósito eram calculadas em 
aproximadamente 164.635 t de minério em 86,50% BaSO

4
 

(DNPM, 1998). 
No GBMN, defi nido por Mascarenhas e Silva (1994), 

são assinaladas ainda algumas ocorrências de ouro e de 
metais base (Cu-Pb-Zn) na Fazenda Coqueiro, onde dis-
seminações e níveis de sulfetos maciços (pirita, pirrotita, 
calcopirita, esfalerita, galena e ouro associado) foram 
encontrados junto às rochas vulcânicas máfi cas e félsicas 
intercaladas com metassedimentos pelíticos e químicos.

2.1.2 Província Aurífera do Rio Itapicuru
 
O Greenstone Belt do Rio Itapicuru (Fig. 65), descrito 

por Mascarenhas (1973), Kishida (1979), Davison et al. (1988), 
encontra-se hospedado no Bloco Serrinha. A seqüência vul-
cano-sedimentar é composta por:
i) Uma unidade vulcânica máfi ca basal de fi liação toleií-

tica, rica em ferro, de fundo oceânico tipo MORB;
ii) Uma unidade vulcânica, intermediária a félsica, cal-

cialcalina com características de arco continental;
iii) Uma unidade sedimentar superior constituída por tur-

biditos, cherts e BIFs. 

O conjunto é intrudido por granitóides do tipo I, sin a 
tarditectônicos, os quais conferem à área uma estrutura 
de domos e quilhas orientados NS, muito característica. 
A evolução das supracrustais e dos granitóides ocorreu 

no intervalo de tempo compreendido entre 2,2Ga (basal-
tos) e 2,0Ga (granitóides sintectônicos), determinado 
por datações geocronológicas Pb-Pb e U-Pb em zircões 
(Silva, 1992; Silva e Cunha, 1999). O conjunto supra-
crustal encontra-se metamorfi zado na fácies xisto-verde. 
Três eventos distintos têm sido reconhecidos: 
 • Evento M1, hidrotermal de fundo oceânico acompa-

nhado por oxidação e hidratação (espilitização); 
 • Evento M2, dinamotermal, responsável pelas paragê-

neses da fácies xisto-verde; 
 • Evento M3, essencialmente termal, restrito às bordas 

das intrusões tardi e pós-tectônicas.

Conforme modelo de evolução do tipo colisão arco-conti-
nente (Fig. 66), proposto por Silva (1992), as vulcânicas máfi -
cas do GBRI teriam resultado de uma tectônica extensional 
de retroarco, enquanto as vulcânicas intermediárias e félsi-
cas seriam o produto do próprio arco situado a oeste, e o 
conjunto envolveria uma subducção de oeste para leste.

Importantes concentrações de ouro são encontradas nos 
distritos da Fazenda Maria Preta, ao norte, e da Faixa 
Weber, ao sul, do GBRI (Kishida et al. 1991).  

2.1.2.1 Fazenda Maria Preta

O Distrito da Fazenda Maria Preta (Coelho e Freitas-Silva, 
1998; Alves da Silva et al., 1998) consiste num grupo de 
pequenos depósitos, conhecidos sob a denominação de Antas 
I, Antas II, Antas III, W, Mari, C1, C1-Norte, M1 e M11, pos-
suidor de reservas estimadas em 12,5 t de Au, as quais foram 
exploradas por mineração a céu aberto até o início de 1998. 
Esses depósitos se localizam na porção norte do GBRI, em 
três zonas de cisalhamento dúctil sinistral de segunda ordem, 
orientadas NS/50-70W e paralelas à zona de cisalhamento 
principal situada mais a leste. Essas zonas de cisalhamento 
afetam as unidades: Rebôlo (basaltos intercalados com tufos, 
brechas, sedimentos químicos e fi litos), Maria Preta (andesi-
tos com intercalações de lentes piroclásticas e metassedimen-
tos); Riacho Seco (quartzo-clorita-sericita xistos, grauvacas, 
conglomerados, quartzo-grafita xistos e tufos), as quais são 
controladas pela anisotropia existente entre rochas mais com-
petentes (dacitos, dioritos e gabros) e menos competentes 
(tufos e metassedimentos).

A maioria dos depósitos de ouro hospeda-se em veios 
de quartzo, que são acompanhados por alteração hidroter-
mal das rochas encaixantes. Esses veios de quartzo foram 
classifi cados por Coelho e Freitas-Silva (1998) como: 
i) Veios de cisalhamento, os mais freqüentes, paralelos ou 
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   Fig. 65 – Mapa geológico simplifi cado do Greenstone Belt do Rio Itapicuru, com a 
localização dos depósitos Maria Preta e Faixa Weber (segundo Alves da 
Silva et al., 1998). 
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subparalelos à foliação principal, com espessura deci-
métrica a métrica, e comprimento métrico a decamétrico; 

ii) Veios extensionais, pouco comuns; 
iii) Veios de brechas, considerados como brechas hidráuli-

cas que afetam principalmente dacitos e tufos; 
iv) Veios de preenchimento de fratura;
v) Veios em stockwork, os quais formam vênulas em 

rochas dacíticas pouco ou não foliadas e hidrotermal-
mente alteradas (silicifi cação, albitização e piritização).

Em geral, a alteração hidrotermal em volta dos veios 
consiste em silicifi cação, carbonatização, acompanhada 
por clorita e sericita; e em sulfetação (pirita, arsenopirita e 
pirrotita). O ouro é encontrado em estado livre no quartzo 
e nos sulfetos. A origem dos fl uidos é considerada meta-
mórfi ca (Alves da Silva et al. 1998).

Em conclusão: o principal controle das mineralizações 
auríferas consiste na geometria tabular dos veios de quartzo 
que hospedam os corpos mineralizados, os quais preen-
chem os espaços abertos ao longo das zonas de cisalha-
mento de segunda ordem. Um controle secundário é exer-
cido pela lineação de estiramento, a qual reorienta os 
corpos mineralizados segundo essa direção.

2.1.2.2 Faixa Weber

Os depósitos da Faixa Weber (Fig. 67) (Santos et al. 1988; 
Teixeira et al. 1990; Reinhardt e Davison, 1990; Alves 
da Silva et al. 1998) são encontrados ao sul numa vir-
gação E-W correspondente a uma zona de cavalgamento, 
resultando numa posição estratigráfi ca invertida das diver-
sas unidades que, de sul para norte, são compostas pelas 
seguintes unidades:

 • Unidade Incó, composta por carbonato-clorita xistos, 
representando basaltos;

 • Unidade Fazenda Brasileiro, que contém as mais impor-
tantes concentrações de ouro;

 • Unidade Canto, constituída por sedimentos pelíticos 
carbonosos intercalados com rochas vulcânicas piro-
clásticas;

 •  Unidade Abóbora, representada por uma espessa se-
qüência de basaltos com fi nas intercalações sedimentares.

A Unidade Fazenda Brasileiro (Fig. 68), que contém as 
mais importantes concentrações de ouro (Fazenda Brasi-
leiro, Riacho do Incó, Dor de Dente Este, Dor de Dente 
e Pau-a-Pique), apresenta internamente três seqüências 
distintas:
 • Seqüência de xistos grafi tosos, que capeia a principal 

zona mineralizada;
 • Seqüência de xistos com quartzo, clorita e magnetita, 

a qual forma dois horizontes com 20 m e 3 m de espes-
sura respectiva, que hospeda as mineralizações;

 •  Seqüência intermediária, composta de sericita-clo-
rita-carbonato xistos e plagioclásio-actinolita xistos, 
esses últimos correspondentes a corpos gabróicos 
alterados.

Na Mina Fazenda Brasileiro as mineralizações são 
encaixadas nos horizontes de quartzo-clorita-magnetita 
xisto mais ou menos grafi toso, cujas reservas foram esti-
madas em 150 t Au com o minério contendo 7-8 g/t Au, 
e uma produção anual vizinha de 4,5 t Au (1998). Os 
corpos mineralizados podem atingir até 500 m de com-
primento e 40 m de espessura, e são paralelos à linea-
ção de estiramento dúctil. Esses corpos relacionam-se a 
diversas gerações de veios de quartzo e sulfetos asso-

   Fig. 66 – Modelo de evolução geotectônica para o Greenstone Belt 
do Rio Itapicuru (segundo Silva, 1992).
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ciados, os quais podem constituir um verdadeiro halo 
de alteração sulfetada com pirita, pirrotita, arsenopirita, 
carbonato e albita. Os veios mineralizados V

2
 e V

3
 são 

discordantes em relação à foliação principal, enquanto os 
veios V

1
, concordantes e boudinados, são estéreis. A arse-

nopirita é considerada o sulfeto mais importante por 
estar sempre associada ao ouro. Entretanto, em outras 
minas da Faixa Weber, como na Mina da Fazenda Riacho 
do Incó, o ouro pode estar associado preferencialmente 
à pirrotita. O ouro aparece no estado livre, e está loca-
lizado nos contatos dos grãos, nas microfraturas e em 
oclusões junto aos sulfetos. Na Mina Canto I e na Mina 
Canto II, que se situam na Unidade Canto, a minera-
lização é associada a feldspato-sericita-quartzo xistos 
e feldspato-sericita-clorita-quartzo xistos, interpretados 
como pertencentes a uma seqüência piroclástica de aglo-

merados e tufos, cujos corpos mineralizados mostram 
a mesma história deformacional observada na Unidade 
Fazenda Brasileiro (Alves da Silva et al. 1998). A mine-
ralização principal, entretanto, ocorre preferencialmente 
em veios de quartzo paralelos ou subparalelos à foliação 
milonítica, e são interpretados como veios de cisalha-
mento com dezenas de metros de comprimento e alguns 
metros de largura, onde o controle da arsenopirita, dos 
sulfetos e das litologias ricas em ferro é menos impor-
tante do que na Unidade Fazenda Brasileiro. 

As circulações de fl uidos hidrotermais, que foram a 
origem das mineralizações da Faixa Weber, foram relacio-
nadas aos eventos D

2
 e D

3
 que afetaram a área, tendo sido 

em grande parte canalizadas pelas zonas de cisalhamento 
da fase D

1
 (Alves da Silva et al. 1998). A fonte do ouro foi 

relacionada à lixiviação desse metal contido nos basaltos 

   Fig. 67 – a) Mapa geológico da Faixa Weber. b) Seção 
geológica da Mina Fazenda Brasileiro (segundo 
Alves da Silva et al., 1998).
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por meio dos fl uidos gerados pelas intrusões graníticas, a 
partir da desidratação da pilha vulcano-sedimentar.

2.1.3 Distrito de Cobre do Rio Curaçá  

O Depósito de Cobre de Caraíba (D’El Rey Silva e Oli-
veira, 1999; Lindenmayer, 1981), localizado no Vale do 
Rio Curaçá, está associado a um complexo máfi co-ultra-
máfi co intrusivo no cinturão de alto grau Salvador-Curaçá, 
originado pela colisão dos blocos continentais Serrinha e 
Mairi, por volta de 2,0Ga. A seqüência é constituída por: 

i) Gnaisses com intercalações de anfi bolitos, paragnais-
ses, BIFs, rochas calcissilicatadas, olivina mármores e 
quartzitos na base;

ii) Gabros, gabronoritos, leucogabros, peridotitos, olivina-
piroxenitos, hiperstenitos ricos em Cu, melanoritos e 
noritos na unidade intermediária;

iii) Gnaisses migmatíticos com intrusões de granitos sintectô-
nicos (tonalitos e granodioritos) na unidade superior.

O conjunto encontra-se verticalizado, tendo sido polide-
formado e polimetamorfi zado pelas fases F

1
/F

2
 de baixo 

ângulo, e pela fase F
3
, resultante de um esforço compres-

   Fig. 68 – Coluna litoestratigráfi ca da Faixa Weber (segundo Santos et al., 1988).
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sivo E-W que deu origem a dobras apertadas e abertas 
com plano axial verticalizado e eixo N-S subhorizontali-
zado com caimento suave para sul. Esta última fase, F

3
, é 

acompanhada por cisalhamentos dúcteis orientados NNW 
e NNE. Toda a evolução tectônica está compreendida entre 
2,2 e 1,9Ga. A mineralização principal é associada aos 
hiperstenitos, cuja cor varia de marrom-escura a negra, 
com textura granoblástica grosseira geralmente equigranu-
lar e, mais raramente, inequigranular a pegmatóide, com-
postos por hiperstênio, hornblenda, biotita, plagioclásio, 
com apatita, zircão e granada como acessórios. É constituída 
essencialmente de magnetita, calcopirita e bornita disse-
minadas, além de calcosita e ilmenita subordinadas. Nos 
noritos de coloração cinza-médio, ocorre alguma minerali-
zação de magnetita, ilmenita e apatita.

Geralmente, o Depósito Cu de Caraíba é considerado 
como um sill estratifi cado, derivado de magma toleiítico 
intrudido pré ou sintectonicamente à fase de deformação D

1 

(D’El Rey Silva, 1985, 1996, 1999; Lindenmayer, 1981). 
Entretanto, Oliveira (1989) advoga em favor de uma origem 
via intrusões múltiplas de diques pós- ou sin-F

3
 (Oliveira e 

Lafon, 1995), o que não parece condizer com a deformação 
observada, a de uma fi liação calcialcalina semelhante à dos 
corpos de noritos maciços (Oliveira e Tarney, 1995).

A mineralização sulfetada, disseminada ou na forma de 
corpos maciços irregulares nos hiperstenitos, encontra-se 
intensamente deformada e apresenta forma característica 
de cogumelo (Fig. 69). Explorado desde 1978 por mine-
ração a céu aberto e subterrânea, pela Caraíba Mineração 
S.A., o depósito produziu até 1998 cerca de 600 Mt de 
minério com um teor de 1,6% Cu. Em 1996, as reservas 
da Mina Caraíba eram da ordem de 42 Mt de minério com 
1,82% Cu. Na área da CVRD, situada ao norte, são conhe-
cidas reservas cuja estimativa é de, aproximadamente, 54,5 
Mt de minério com 1,03% Cu. 

2.1.4 Depósito de Cobre do Serrote da Laje
 

O Depósito do Serrote da Laje (Horbach e Marimon, 1988), 
situado perto da cidade de Arapiraca, no Estado de Alagoas 
(Fig. 70), encontra-se encaixado em gnaisses e rochas cal-
cissilicatadas do Maciço Pernambuco-Alagoas, ao norte da 
Faixa Dobrada Sergipana. Hospeda-se em rochas máfi cas 
e ultramáfi cas, com idade provável de aproximadamente 
2,2Ga, as quais se apresentam na forma de um sill com 
cerca de 1.500 m de comprimento e 100 a 400 m de espes-
sura. Segundo Horbach e Marimon (1988), o depósito foi 
afetado por sucessivas deformações e metamorfi smos de 

fácies granulito, anfi bolito e xisto-verde. O sill é constituído 
por metahiperstenitos, níveis ricos em magnetita, magne-
tita-biotita xistos, anfi bolitos, metagabros e metanoritos/
anortositos, que se encontram intercalados e devem refl e-
tir a diferenciação magmática. A mineralização encon-
tra-se disseminada preferencialmente nos hiperstenitos e 
nos magnetita-biotita xistos e, em grau menor, nos nori-
tos. É caracterizada por uma alta razão Cu/Ni, e apresenta 
muita semelhança com a do Depósito de Cobre de Caraíba 
(Lindenmayer, 1981). Os principais minerais do minério 
(Horbach e Marimon, 1988; Figueiredo, 1992) são óxidos 
como magnetia-ilmenita, e sulfetos como calcopirita, bor-
nita, pirrotita e pentlandita, os quais ocorrem intersticial-
mente em espaços intergranulares à magnetita e aos silica-
tos. Além da pentlandita, ocorrem outros sulfetos de Ni 
e Co: milerita e godlevskita com teores elevados de Co 
(0,5-3%), V (0,5%), Ni (0,3%) e Cr (1,5 a 2,0%), enquanto 
a ilmenita é depletada em Ni, V e Cr, e enriquecida em 
Fe3+ (3,7 a 5,5%). 

O metamorfi smo da fácies xisto-verde é relacionado a 
fraturas e a zonas de cisalhamento que se mostram enri-
quecidas em Au e Ag, além de Fe, Zn e As. As reservas do 
Depósito do Serrote da Laje (Horbach e Marimon, 1988; 
Figueiredo, 1992), foram estimadas em 60 Mt de minério 
com 0,8% Cu e 0,22 g/t Au, além de teores signifi cativos 
em V, Ag, Ni, Co, Ga, Te, Pt e Pd. 

A origem da mineralização é relacionada à diferencia-
ção magmática e à separação da fase sulfetada, a partir de 
um magma toleiítico intrudido na forma de sill numa seqüên-
cia sedimentar, em regime extensional antes da deforma-
ção e do metamorfi smo do Evento Transamazônico (Hor-
bach e Marimon, 1988; Figueiredo, 1992).

2.1.5 Distritos de cromita do Rio Jacurici 
e Campo Formoso

 
Os depósitos de cromita do Vale do Rio Jacurici e de 
Campo Formoso são associados a complexos máfi co-ultra-
máfi cos, e apresentam importantes reservas desse mineral.

2.1.5.1 Depósitos do Rio Jacurici 

Ao longo do Vale do Rio Jacurici são conhecidos cerca 
de quinze corpos máfi co-ultramáfi cos mineralizados em 
cromo. Os diversos corpos são descontínuos e encaixados 
concordantemente na foliação gnáissica regional. As minas 
em produção pertencem à Mineração Vale do Jacurici, sub-
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   Fig. 69 – Seção geológica da Mina Caraíba (segundo D’el Rey e Oliveira, 1999). 
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   Fig. 70 – Sill do Serrote da Laje: a) Localização; b) Mapa geológico esquemático; c) Principais litologias do sill 
(segundo Figueiredo, 1992). 

sidiária da Companhia Ferro-Ligas da Bahia (Ferbasa). Os 
depósitos de Medrado e Ipueira estão associados a um 
complexo máfi co-ultramáfi co (Fig. 71), com cerca de 7 
km de extensão e 300 m de largura, intrusivo no cinturão 
Salvador-Curaçá e interpretado inicialmente como um sill 
estratifi cado (Barbosa de Deus e Viana, 1982), que dese-
nha uma grande sinforma orientada norte-sul em contato, 
na base, com granulitos quartzo-feldspáticos e, no topo, 
com uma seqüência metassedimentar composta de serpen-
tina-mármore, diopsidito e metachert.

O sill é formado, da base para o topo, por dunitos (120 m) 
intercalados com níveis de harzburgitos, por harzburgi-
tos (até 60 m), por piroxenitos (5 m), e por gabros (35 
m); os quais apresentam feições de cumulados muito 
características. No sill, destaca-se um horizonte de cro-
mitito com espessura média de 7 m (5 a 15 m), que 
marca uma importante mudança em sua composição: 
abaixo predominam os dunitos, enquanto acima prevale-
cem os harzburgitos. Outras camadas menores de cromi-
tito, com espessura de 0,3 a 1,1 m ocorrem ao longo do sill, 
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mas sem continuidade lateral. Os grãos de cromita, com 
diâmetro de 0,2 a 0,8 mm, subédricos e fi nos, consti-
tuem mais de 90% da rocha, o restante sendo represen-
tado por ortopiroxênio intercumulus (5 a 10%). A cromita 
apresenta alto teor de cromo (48,8% Cr

2
O

3
), e Al

2
O

3
 (17,2 

a 20,5%), baixos teores de TiO
2
 (0,06 a 0,32%) e Fe (2,5 a 

6%), razão Cr/Fe ≅ 2,1 e Cr/Al ≅ 3,2.
O estudo da variação composicional dos silicatos, 

realizado por Barbosa de Deus e Viana (1982), mostra 

um decréscimo no teor Fo e En das olivinas e piroxênios, 
da base para o topo do sill, o que é compatível com os 
complexos estratiformes. Entretanto, a variação críptica dos 
minerais e, notadamente, um aumento signifi cativo de MgO 
abaixo do nível principal de cromitito, sugerem a injeção de 
magma primitivo durante a formação do nível principal de 
cromita (Marques, 1999; Barbosa de Deus e Viana, 1982). 

As reservas de cromita da região foram estimadas em 
cerca de 10,2 Mt de minério com teor superior a 30% 

   Fig. 71 –  Mapa geológico integrado do Sill  Ipueira-Medrado (segundo 
Marques, 1999).
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   Fig. 73 – Correlação estratigráfi ca dos níveis de cromita no Complexo de Campo 
Formoso (segundo Barbosa de Deus et al., 1982).

Cr
2
O

3
. A produção anual (1998) das minas de Medrado e 

Ipueira é de aproximadamente 500 mil t de minério (Mello 
et al. 1986; DNPM, 1998).

2.1.5.2 Depósitos de Campo Formoso 
        

O Complexo de Campo Formoso, com cerca de 40 km 
de comprimento e 900 m de espessura, é intrusivo nas 
rochas granulíticas do Bloco Mairi, sendo cortado pelo 
granito Campo Formoso, datado em 2,0Ga (Sabaté et al. 
1990), e recoberto em discordância pelo Grupo Jacobina. 

É formado, da base para o topo, por actinolita gnaisse, tre-
molita-actinolita serpentinito e serpentina-clorita-carbo-
nato-talco xisto. As duas unidades superiores, que cor-
respondem a cumulados peridotíticos serpentinizados, 
apresentam sete camadas de cromititos maciços (Fig. 
73), disseminados e fi tados, quatro dos quais mostram 
real importância econômica (Barbosa de Deus et al. 
1982; Duarte e Fontes, 1986). Os grãos de cromita são 
euédricos, com diâmetro médio de 1 mm, apresentam 
textura em rede e, eventualmente, textura de olivina 
oclusa. A cromita é rica em Cr

2
O

3
 (até 60%), apresenta 

teores baixos de MgO (5-14%), TiO
2
 (0,1-0,3%), Al

2
O

3
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(9-15%), e possui altas razões Cr/Al (≅ 6,5) e Cr/Fe 
(≅ 3,0). Além de cromita, magnetita, ilmenita e sulfetos 
(millerita, pentlandita e polydimita) são presentes como 
minerais acessórios. Associadas aos sulfetos, que são 
posteriores à cromita, foram encontradas anomalias em 
elementos do Grupo da Platina. 

2.1.6 Depósitos de esmeralda de 
Carnaíba e Socotó
 
As jazidas de esmeralda são encaixadas no Complexo de 
Campo Formoso, de idade paleoproterozóica, formado por 
rochas ultramáfi cas serpentinizadas com importantes níveis 

de cromita, metamorfi zado na fácies xisto-verde a anfi bo-
lito durante o Evento Transamazônico (≅ 2,0Ga), e intru-
dido por granitos peraluminosos também de idade transa-
mazônica. O conjunto é sobreposto em discordância pelos 
metassedimentos conglomeráticos do Grupo Jacobina.

2.1.6.1 Depósitos de Carnaíba
 

Os depósitos de Carnaíba (Fig. 74), descobertos em 1963 e 
produtores de cerca de 294 t de esmeralda e 146 t de moli-
bdenita, entre 1970 e 1993 (Giuliani et al. 1997), encon-
tram-se relacionados à intrusão do granito peraluminoso de 
Carnaíba e, mais particularmente, aos pegmatitos que lhes 

   Fig. 74 – Mapas geológicos dos distritos de Carnaíba (b) e Campo Formoso (a), Bahia (segundo Giuliani et al., 1990). 
1– Cobertura carbonática proterozóica; 2 – Granitóide Jaguari; 3 – Leucogranito Carnaíba; 4 – Leucogranito 
porfi rítico a fi no Campo Formoso; 5 – Leucogranito grosseiro Campo Formoso; 6 – Clorita xisto; 7 – Grupo 
Serra de Jacobina; 8 – Serpentinito; 9 – Gnaisse arqueano; 10 – Zona silicifi cada; 11 – Empurrão; 12 – Falha; 
13 – Estrada; 14 – Poços de prospecção; 15 – Be: Esmeralda; Cr: Cromita; Mo: Molibdenita.
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são associados. As jazidas de Carnaíba (Couto e Almeida, 
1982; Rudowski et al. 1987; Giuliani e Couto, 1988; Giu-
liani et al. 1990; Couto et al. 1991) situam-se:
i) Na zona de endocontato do granito, em roof-pendants, 

como nas minas de Bode, Lagarto e Gavião, cujos fl ui-
dos circulam ao longo do contato com o granito;

ii) Na zona de exocontato, nas escamas de serpentinitos 
isoladas no embasamento, longe do contato com o gra-
nito, como nas minas de Braúlia e Marota, ou imbrica-
das nos quartzitos, como nas minas de Trecho Novo, 
Trecho Velho, Bica e Cabra, onde os fl ogopititos se 
situam no contato entre os serpentinitos e os quartzitos, 
ou se desenvolvem numa rede de fraturas.

2.1.6.2 Depósitos de Socotó

Os depósitos de Socotó (Fig. 74), descobertos em 1983, 
e produtores de cerca de 35 t de esmeraldas até 1993, 
encontram-se relacionados ao pluton granítico de Campo 
Formoso e aos pegmatitos que lhe são associados (Rudo-
wski, 1989). Situam-se numa escama de serpentinito iso-
lada no embasamento granito-gnáissico, onde os fl ogopiti-
tos seguem as fraturas paralelas à foliação dos serpentinitos 
e os veios de pegmatitos. 

Os fl ogopititos podem ter uma extensão da ordem de 
200 a 300 m e uma espessura de alguns metros, e a sua 
geometria é controlada pelas estruturas que têm guiado 
a percolação dos fl uidos, notadamente os veios de aplo-
pegmatitos que contêm granada, apatita e berilo. Nos 
serpentinitos, os pegmatitos são feldspatizados (des-
quartzifi cação), e transformados em plagioclasitos (peg-
matóides). As esmeraldas ocorrem nos plagioclasitos 
(albita e clevelandita), e mais comumente nos flogo-
pititos (teor médio 12 g/t), às vezes nos veios com tur-
malina e plagioclásio e nos quartzitos. São acompa-
nhadas por alessandrita (Mina de Bode), fenacita (Mina 
de Socotó), scheelita (minas de Marota e Braúlia), moli-
bdenita (Mina de Marota). 

Um segundo estágio de mineralização caracteriza-se 
pelo desenvolvimento de um sistema de veios e fi lões 
de quartzo com muscovita que alteram parcialmente as 
estruturas mineralizadas anteriores, e provocam a mus-
covitização e a cloritização dos fl ogopititos, bem como 
a sericitização dos plagioclasitos. Esses fi lões podem 
conter molibdenita (minas de Trecho Velho, Marota, 
Braúlia, Socotó), scheelita (Braúlia), turmalina (Bode, 
Socotó), e berilo amarelo. As datações K-Ar e Ar-Ar dos 
fl ogopititos (Giuliani et al. 1994) confi rmaram a idade 

Transamazônica da mineralização: 1960 ± 28Ma, 1979 
± 28Ma, 1973 ± 20Ma, o que indica que a formação dos 
fl ogopititos foi contemporânea do resfriamento do Gra-
nito de Carnaíba.

Nos depósitos de Carnaíba e de Socotó, o metassoma-
tismo, provocado pela percolação dos fl uidos hidrotermais 
ao longo dos planos de anisotropia, conduz à formação 
de colunas metassomáticas (Rudowski et al. 1987, 1990; 
Rudowski, 1989; Giuliani et al. 1997), cujo resultado é a 
individualização de sete zonas metassomáticas (Fig. 75) 
em volta de uma zona central de plagioclasito, que é borde-
jada por uma banda simétrica de fl ogopitito e pode atingir 
até 2 m de espessura. A esmeralda cristaliza-se na zonas de 
plagioclasito e fl ogopitito, onde a cromita vem sendo dis-
solvida pelos fl uidos hidrotermais, com a frente do desapa-
recimento do espinélio marcando o limite externo da zona 
de precipitação da esmeralda. 

Dois tipos de inclusões foram evidenciados nas esme-
raldas de Carnaíba e Socotó: i) tubulares (dimensão supe-
rior a 200 µm) segundo o eixo C do cristal, bifásicas a 
polifásicas; ii) indentadas (de 5 e 30 µm), polifásicas e dis-
persas no cristal. As inclusões sólidas mostram fl ogopita, 
anfi bólio, molibdenita e esmeralda, além de minerais de 
saturação, tais como cloretos complexos de Na, K, Fe, Mn, 
Ca e Mg. As inclusões fl uidas aquocarbônicas pertencem 
ao sistema H

2
O – (NaCl, CaCl

2
- (Fe, Mg)Cl

2
 ± KCl) – 

(± CO
2
 ± N

2
 ± CH

4
). As temperaturas de homogeneização 

em fase líquida são vizinhas de 300˚C.
Os depósitos de Carnaíba e Socotó foram classifi cados 

como associados a pegmatitos (Giuliani et al. 1997).
Outras ocorrências de esmeraldas são conhecidas ao 

sul do Depósito de Carnaíba, na região de Anagé (Casse-
danne et al. 1966), onde são exploradas por garimpeiros, 
desde 1970, nos locais denominados Sossego, Fazenda 
Pombos, Piabanha, Fazenda Lagoinha, Fazenda Açude, 
Juca e Lagoa Funda. Para a ocorrência de Pombos, 
Santos e Souza (1985) estimaram uma reserva de 70 mil 
m3 com um teor de 1,5 g/m3. A mineralização é asso-
ciada a anfi bolitos e a talco xistos da Seqüência Vulcano-
Sedimentar Contendas-Mirante (Arqueano). É recortada 
por pegmatitos com K-feldspato, quartzo, muscovita, 
granada, turmalina e berilo, relacionados a intrusões 
graníticas. O metassomatismo se desenvolveu nos talco 
xistos a partir dos planos de fratura e nas bordas dos 
fi lões de pegmatito, conduzindo, assim, à formação de 
plagioclasitos e fl ogopititos com esmeralda. A minerali-
zação é cortada por veios de quartzo com turmalina e 
molibdenita, que provocam a muscovitização e a clori-
tização dos fl ogopititos.
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2.1.7 Depósito Au-U-Pi de Jacobina
 

A descoberta do ouro na Serra da Jacobina, no início do 
século XVII, deu origem à exploração desse elemento por 
garimpagem e por companhias de mineração, cujas ati-
vidades principais se desenvolveram nos anos de 1880 a 
1896, e de 1930 a 1960. Em 1973, os trabalhos de pesquisa 
desenvolvidos pela Unigeo culminaram com a instalação 
da Mineração Morro Velho S.A., que encerrou as suas ati-
vidades em 1996. 

Os estudos de Leo, Cox e Carvalho (1964) estabeleceram 
os grandes traços da geologia da área. A denominação Grupo 
Jacobina corresponde a uma espessa seqüência de metas-
sedimentos clásticos verticalizados, a qual repousa sobre 
um embasamento granito-gnáissico, tido como arqueano, e 
é intrudida por sills e diques de rochas máfi cas (Fig. 76). 
Essa seqüência foi dividida em três formações, as quais 
são, da base para o topo:
i) Formação Serra do Córrego, constituída por conglome-

rados e quartzitos fl uviais, os quais contêm as princi-
pais mineralizações auríferas;

ii) Formação Rio do Ouro, igualmente composta de con-
glomerados e quartzitos fl uviais;

iii) Formação Cruz das Almas, essencialmente pelítica, 
com ambiente de sedimentação marinho. 

As mineralizações Au-U-Pi são associadas a níveis con-
glomeráticos da Serra do Córrego (Fig. 76), tendo sido com-
paradas aos seus análogos do Witwatersrand, na África do 
Sul, já em 1935, por Leonardos, e detalhadas sucessivamente 
por Cox (1967), Baldini e Takai (1978), Molinari (1983), 
Molinari e Scarpelli (1988) e Scarpelli (1991). Os conglome-
rados caracterizam-se pela abundância dos seixos de quartzo 
de veio (até 97%), neles notando-se ainda a presença de 
quartzito e de chert. Os minerais pesados acessórios mais 
comuns são: turmalina, zircão, torita, monazita, magnetita e 
cromita. Os quartzitos associados mostram freqüentemente 
estratifi cações cruzadas que indicam paleocorrentes atuando 
no sentido leste para oeste. A cor esverdeada, comum e carac-
terística dos quartzitos, é devida à presença de fuchsita. 

Os horizontes conglomeráticos mais favoráveis para a 
concentração do ouro apresentam seixos médios e peque-

   Fig. 75 – Coluna metassomática desenvolvida em volta de um veio de pegma-
tito, Cava Braúlia, Carnaíba (segundo Rudowski et al., 1987; Giu-
liani et al., 1997). 
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nos, com bom empacotamento, assim como elevado grau 
de esfericidade e arredondamento. A presença de pirita é 
constante na forma de cristais idiomórfi cos ou de nódulos, 
com diâmetro de 1 a 3 mm, e pode constituir até 90% da 
matriz dos conglomerados. Quando oxidados, esses níveis 
piritosos conferem aos conglomerados uma coloração aver-
melhada bem característica. Importante silicifi cação desen-
volveu-se nos horizontes quartzíticos e conglomeráticos.

A presença de urânio é assinalada na forma de uraninita 
e brannerita (White, 1957). Os horizontes conglomeráti-
cos mineralizados, sujeitos à explotação, são denominados 
Basal Reef, Main Reef, Intermediário e Canavieiras (Fig. 
76), os quais contêm teores de ouro variando entre 2 e 10 
g/t. O ouro aparece em grãos arredondados e subarredon-
dados, com diâmetro entre 0,03 e 0,3 mm, contendo 22% 
Ag, em média. Outros sulfetos: calcocita, bornita, calco-
pirita, covellita, digenita, esfalerita, galena e molibdenita 
ocorrem como minerais acessórios subordinados. 

A origem do ouro é classifi cada como detrítica (Cox, 
1967; Baldini e Takai, 1978; Molinari, 1983; Molinari e Scar-
pelli, 1988; Scarpelli, 1991), assim como o é a da pirita e a da 
uraninita, por comparação direta com os depósitos homólo-

gos de Witwatersrand (Pretorius, 1975; Minter, 1978). O ouro 
e a pirita são relacionados à erosão de greenstone belts mais 
antigos, enquanto a uraninita provém do embasamento gra-
nítico. A concentração desses minerais pesados ocorre meca-
nicamente em associação preferencial com os horizontes 
conglomeráticos, e caracteriza o modelo de Paleoplacer. 

Em oposição aos modelos tradicionais, diversos pes-
quisadores (Phillips et al. 1987; Vinchon, 1989; Clemmey, 
1981) contrapõem observações desfavoráveis à origem 
detrítica do ouro, da pirita e da uraninita, assim como a 
presença de piritas porosas consideradas de origem dia-
genética, a forma euédrica de certas piritas, a presença de 
cimento de pirita, a remobilização do ouro ao longo de planos 
de cisalhamento e a associação com minerais metamórfi cos 
(sericita, fuchsita, turmalina e rutilo), e com sulfetos neo-
formados (calcopirita, pirrotita, esfalerita, ilmenita e moli-
bdenita). Essas observações levaram esses pesquisadores 
a propor um modelo de paleoplacer modifi cado em função 
da circulação de fl uidos metamórfi co-hidrotermais. Para o 
Depósito de Ouro de Jacobina, essa posição foi enfatizada por 
Ledru e Bouchot (1993), e por Milési et al. (1996), sem entre-
tanto descartar formalmente uma origem detrítica primordial.  

 

   Fig. 76 – Localização geológica das mineralizações da Serra de Jacobina. a – mapa geológico simplifi cado; b – seções 
dos principais depósitos; c – coluna litoestratigráfi ca (segundo Ledru e Bouchot, 1993).
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2.2 O Compartimento Central
 

No Compartimento Central (Fig. 64), compreendido entre 
os lineamentos da Serra da Jacobina, a leste, e da Serra do 
Espinhaço, a oeste, encontram-se os terrenos mais antigos 
conhecidos no Escudo Atlântico (≅ 3,4Ga), os quais carac-
terizam o Bloco Gavião/Paramirim. Tal bloco é constituído 
por uma associação de gnaisses, anfi bolitos e ortognaisses 
de natureza tonalítica/granodiorítica. Nesse núcleo antigo 
estão encravadas seqüências vulcano-sedimentares de tipo 
greenstone belt, como Umburana, Ibitira-Ubiraçaba, Gua-
jeru e Brumado, e seqüências metassedimentar-exalativas 
como Boquira e Urandi-Licínio de Almeida. 

Ao norte do Rio São Francisco, esse núcleo mais antigo 
se prolonga sob a denominação Bloco de Sobradinho, onde 
se observam seqüências vulcano-sedimentares assimiladas 
a greenstone belts, como os complexos Barreiro e Salitre; 
e seqüências metassedimentares conhecidas como comple-
xos Colomi e Casa Nova. 

Grande parte desse compartimento é recoberta em sua 
porção central pelos sedimentos cratônicos mesoprotero-
zóicos da Chapada Diamantina, e neoproterozóicos da 
Bacia do Irecê. 

Na sua borda sudeste, as unidades pertencentes ao line-
amento Contendas-Jacobina, que envolvem o Bloco Mairi 
e a Seqüência Vulcano-Sedimentar Contendas-Mirante, são 
incluídas no Compartimento Central. 

2.2.1 Depósitos minerais associados a 
greenstone belts 

Nos greenstone belts do Compartimento Central são regis-
tradas numerosas ocorrências de ouro e metais bases, além 
de grandes depósitos de magnesita.

2.2.1.1 Ocorrências de ouro e metais bases  

No Bloco Gavião, ocorrem diversas seqüências vulcânicas 
supracrustais similares a greenstone belts: Umburana 
(GBU), Ibitira-Ubiraçaba, Brumado, Guajeru e Conten-
das-Mirante (GBCM). Essa última se situa no âmbito do 
lineamento Jacobina-Contendas Mirante, e é aqui incor-
porada ao Bloco Central para facilitar a exposição. Até o 
momento, numerosos indícios de mineralizações auríferas 
e de metais base (Cu,Pb,Zn) são conhecidos nas diversas 
unidades do GBU e do GBCM, e são objeto de atividades 
de prospecção (Silva e Cunha, 1999).

2.2.1.2 Depósitos de magnesita da Serra das 
Éguas 

Sobre o embasamento do Bloco Gavião, constituído por 
gnaisses e migmatitos, repousa a espessa seqüência vul-
cano-sedimentar do GB Brumado, de idade arqueana e 
caracterizada por três unidades (Fig. 77): 
i) Unidade Ultramáfi ca Inferior (≅ 2000 m), com os der-

rames ultramáfi cos intercalados por níveis sílico-car-
bonáticos e carbonáticos;

ii) Unidade Intermediária (≅ 500 m), composta essen-
cialmente por sedimentos químicos, como magnesi-
titos e dolomitos com intercalações de tufos e derra-
mes ultramáfi cos;

iii) Unidade Superior (≅ 700 m), representada por quartzi-
tos, quartzitos ferruginosos e itabiritos com intercala-
ções de tufos e derrames vulcânicos.

A Serra das Éguas (Fig. 78), perto de Brumado, contém 
os maiores depósitos de magnesita do Brasil, com reservas 
da ordem de 150 Mt e produção de 1,7 Mt de minério por ano; 
as reservas de talco foram estimadas em aproximadamente 1 Mt, 
a produção anual sendo de 30 mil t (Oliveira et al. 1997b). 

As principais características dos depósitos de magne-
sita são: o caráter sedimentar dos magnesititos, a continui-
dade e a potência das camadas, assim como a associação 
íntima com os dolomitos. Esses dados indicam uma origem 
por precipitação química da magnesita, o que assemelha as 
jazidas da Serra das Éguas aos depósitos de tipo Vetsch. 
Entretanto, a presença de vulcanismo ultramáfi co subma-
rino, associado à sedimentação, sugere a possibilidade de 
esse vulcanismo ter contribuído signifi cativamente para 
o fornecimento do magnésio envolvido na precipitação 
da magnesita. A magnesita, assim como a dolomita, apre-
senta-se sob diversas fácies: fi na, cristalina e até espática, 
branca e avermelhada, silicosa e ferruginosa. Essas variações 
refl etem as condições de precipitação da magnesita, e aí se 
observa em geral uma contribuição maior de ferro, na base; 
e de sílica, no topo. O contexto paleogeográfi co corresponde 
à invasão da zona cratônica por um golfo marinho evoluindo 
para uma bacia múltipla, na qual predominam condições eva-
poríticas e ocorre vulcanismo submarino ultramáfi co. 

A origem do talco é associada a circulações de fl uidos 
hidrotermais metamórfi cos ricos em sílica nas zonas de cisalha-
mento, os quais reagem com a magnesita para formar o talco.

Outros depósitos de magnesita são conhecidos em 
Sento Sé (Bahia), no Bloco Sobradinho, onde são associa-
dos aos dolomitos e aos calcários dolomíticos da Unidade 
Castelão, do Complexo Colomi (Oliveira, 1997a). 
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   Fig. 77 – Coluna estratigráfi ca simplifi cada do Grupo Serra das Éguas (segundo Oliveira et al., 1997b).
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   Fig. 78 – Mapa geológico esquemático da Serra das Éguas, indicativo da 
distribuição dos depósitos de magnesita (mag) e de talco (tal) 
(segundo Oliveira et al., 1997b). Complexo metamórfi co-migma-
títico: 1 – migmatitos com núcleos mais ou menos homogenei-
zados; 2 – biotita-gnaisses (a) e sericita-quartzitos subordinados 
(b); Complexo metamórfi co de Brumado: 3 – não-diferenciado;
4 – Unidade Inferior (actinolitos, actinolita-mármores e mármo-
res dolomíticos); 5 – Unidade Média (mármores magnesíticos (a) 
e calcissilicáticas (b); 6 – Unidade Superior (quartzitos, dolomita-
quartzitos (a) e itabiritos (b)); Pré-cambriano inferior a médio: 
7 – Granitos à microclina; Idade não defi nida, silicifi cações superfi -
ciais: 8 – silexitos ferruginosos; Quaternário: 9 – Coluviões.
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2.2.2 Depósitos de ferro-titânio-vanádio-
fosfato

 
Importantes reservas de Fe-Ti-V são conhecidas na Bahia, 
associadas aos sills máfi co-ultramáfi cos do Rio Jacaré e de 
Campo Alegre de Lourdes.

2.2.2.1 Depósitos Fe-Ti-V-Pt do Sill do Rio Jacaré
  

Intrudido no GBCM, ao longo do lineamento Jacobina-
Contendas Mirante, o sill estratifi cado do Rio Jacaré 
(Galvão et al. 1986; Brito, 1984), cuja idade varia de 
2,8-2,9Ga (Brito et al. 1999) ou 2,4Ga (Marinho, 1991), 
consiste no alvo potencial mais bem defi nido para minera-
lizações de Fe-Ti-V. O Depósito Fe-Ti-V da Fazenda Gul-
çari está associado ao Sill do Rio Jacaré, que é dividido em 
duas zonas:
i) Zona Inferior (400 m), constituída de gabro, gabro-

diorito e anortosito com aspecto geralmente maciço e 
grosso sem magnetita;

ii) Zona Superior Estratifi cada (600 m), composta de 
gabros médios a grosseiros, com acamadamento rítmico 
do Membro Inferior, evidenciado pela alternância de 
magnetitito e piroxenito na base, passando gradual-
mente para melanogabros com bandas piroxeníticas 
no Membro Central, e para gabros acamadados inter-
calados com níveis de piroxenitos e magnetititos no 
Membro Superior.

Injeções sucessivas de magma são invocadas para explicar 
a repetição dos horizontes de piroxenitos e de magnetititos. 

O Depósito Fe-Ti-V da Fazenda Gulçari (Fig. 79) 
acha-se encaixado no Membro Inferior da Zona Estratifi -
cada do sill. Possui uma forma ovalada (400 × 150 m), 
assimilada a um pipe, com zonação grosseiramente con-
cêntrica, e mostra uma auréola externa de hornblendito 
gradando para piroxenitos, magnetita-piroxenitos e mag-
netitito no centro. Texturas pegmatoidais são freqüente-
mente observadas nas diversas auréolas. Há dois tipos de 
minérios: maciço e disseminado. A mineralização revela-se 
composta essencialmente de titanomagnetita, ilmenita e 
ulvoespinélio. A ilmenita forma grãos isolados ou fi lone-
tes de exsolução na magnetita. Alguns sulfetos (< 1%) apa-
recem disseminados. A ganga é constituída por augita 
diopsidítica. As reservas da Faz. Gulçari foram calculadas 
em 6,1 Mt de minério com teor médio 1,27% V

2
O

5
. Impor-

tantes anomalias de EGP na forma de ligas, arsenietos e, 
subordinadamente, sulfetos, têm sido reconhecidas como 

associadas aos magnetititos, e atualmente são investigadas 
(Brito, comunicação verbal).

2.2.2.2 Depósitos Fe-Ti-V de Campo Alegre de 
Lourdes

 
No Domínio de Sobradinho, ao norte do Compartimento 
Central, os depósitos Fe-Ti-V de Campo Alegre de Lour-
des (Couto, 1989; Sampaio et al. 1986) ocorrem em uma 
série de morros alongados segundo a direção norte-sul, 
numa faixa com aproximadamente 11 km de comprimento 
e 1,5 km de largura. Os corpos de minério são lenticulares 
e hospedam uma seqüência de metagabros e metanortosi-
tos encaixados concordantemente nos gnaisses migmatíti-
cos regionais. O minério original, não oxidado, é composto 
de titanomagnetita e ilmenita predominantes, tendo rutilo, 
sulfetos (pirita, calcopirita, pirrotita, esfalerita, pentlandita 
e arsenopirita) e titanita como minerais acessórios, além 
de uma ganga dominada por feldspato e clorita. Na super-
fície, o minério oxidado, de cor avermelhada, é onipre-
sente e caracterizado pela martitização da titanomagnetita, 
pela oxidação dos sulfetos e pela transformação de ilmenita, 
rutilo e titanita em leucoxênio, anatásio e material amorfo. 
Conhecido desde 1973, o Depósito Fe-Ti-V de Campo 
Alegre de Lourdes foi investigado pela CBPM, entre 1976 e 
1978, e suas reservas foram estimadas em cerca de 100 Mt 
de minério com 45% Fe, 21% TiO

2
 e 0,71% V

2
O

5
.

2.2.2.3 Depósitos de fosfato de Angico dos Dias
 

Na região de Campo Alegre de Lourdes, é também conhe-
cida a importante ocorrência de carbonatito de Angico dos 
Dias (Silva et al. 1988, 1997). O complexo carbonatítico, 
intrusivo nas rochas gnáissico-migmatíticas do embasa-
mento da Faixa Riacho do Pontal, é constituído de dois 
corpos principais de carbonatitos, com orientação N20E, 
que mergulham de 20 a 45° para NW. Os carbonatitos, 
datados em 2011 ± 6Ma por U-Pb sobre baddeleyita e 
zircão, são compostos por olivina-apatita sovito, biotita-
apatita sovito e magnetita-olivina-apatita sovito, e são 
envolvidos por extensa auréola zonada, de natureza siení-
tica, que representa um cortejo de fenitos reomórfi cos e 
metassomáticos produzidos pela ação do magma carbona-
títico de alta temperatura, rico em sódio e voláteis, sobre os 
milonito-gnaisses leucocráticos do embasamento (Lapin et 
al. 1999). A apatita verde-clara dos carbonatitos encon-
tra-se associada à calcita (predominante), junto com dolo-
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   Fig. 79 – A – Seção geológica do Depósito Sill do Rio Jacaré; B – Perfi l da zona mineralizada; C – Distribuição dos 
elementos Cu, Ni, Co, Pt, Ir, Rh e Au (segundo Brito, 1984).
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mita, biotita, magnetita, olivina serpentinizada, além de 
minerais acessórios como monazita, baddeleyita, antofi lita, 
estroncianita, sulfetos (pirita, pirrotita e galena), witherita, 
carbonatos de elementos terras raras e celestita. Esses car-
bonatitos são pobres em Mg e em Ba e enriquecidos em 
P

2
O

5
 (8% apatita), além de ETR e Zr, e classifi cados como 

carbonatitos lineares de cinturões móveis (Lapin et al. 1999).
As reservas de minério residual, composto de apatita 

com granulação grosseira em matriz de argilo-minerais e 
de óxidos/hidróxidos de ferro, foram estimadas em 15 Mt 
com 15,4% P

2
O

5
.

2.2.3 Depósito Pb-Zn de Boquira 

Descoberto em 1952, o Depósito de Boquira (Fig. 80) pro-
duziu, entre 1959 e 1992, cerca de 650 mil t de Pb + Zn. 
Situado no Vale do Rio Paramirim, o depósito Pb-Zn está 
hospedado na Fm. Boquira (Fleischer e Espourteille, 1998, 
1999; Espourteille e Fleischer, 1988; Carvalho et al. 1982, 
1997a), constituída por quartzitos, anfi bolitos, mármores, 
BIFs e clorita-granada-biotita xistos que passam transi-

cionalmente aos gnaisses e migmatitos do Bloco Parami-
rim. A Fm. Boquira, que é intrudida por granitos e peg-
matitos, desaparece em direção a NW sob a cobertura 
mesoproterozóica do Espinhaço Setentrional. Os horizon-
tes mineralizados, intensamente dobrados e afetados por 
zonas de cisalhamento (Fig. 81, 82), mostram um banda-
mento característico e aparecem sob as fácies de quartzo-
magnetita, silicato-magnetita e carbonato-silicato anfi boli-
tos. A mineralização, datada em 2,7Ga por Pb-Pb sobre 
galena, é composta essencialmente de galena rica em prata 
(Ag ≅ 260 g/t) e de esfalerita associadas à pirita e calco-
pirita subordinadas. Perto da superfície, essa mineraliza-
ção encontra-se afetada pelo intemperismo (até 20 m), com 
a formação de minério oxidado representado por cerus-
sita, smithsonita, limonita e anglesita, além de piromor-
fi ta, hemimorfi ta, hidrozincita, crisocola, bornita, covelita, 
malaquita e azurita, em proporções menores. 

O caráter estratiforme da mineralização, intimamente 
associada ao bandamento primário das formações ferrífe-
ras bandadas, bem como a ausência de vulcanismo asso-
ciado, sugerem uma origem sedimentar-exalativa para a 
mineralização (Misi et al. 1996, 1998, 1999).   

   Fig. 80 – Seção geológica do Depósito de Boquira (segundo Fleischer, 1976; Espour-
teille e Fleischer, 1980).
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   Fig. 81 – Mapa geológico esquemático do Veio Sobrado (segundo Espourteille e Fleischer, 1988).

   Fig. 82 – Interpretação esquemática da junção dos veios Pelado e Sobrado (segundo Espourteille e Fleischer, 1988).
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2.2.4 Depósitos Fe-Mn de Urandi-Licínio 
de Almeida

 
O complexo denominado Licínio de Almeida, considerado 
por Mascarenhas (1979) como uma seqüência vulcano-
sedimentar do tipo greenstone belt pertencente ao Paleo-
proterozóico ou ao Arqueano, é representado, na realidade, 
pelas seqüências predominantemente metassedimentares 
(Silva e Cunha, 1999) de Urandi e Licínio de Almeida, as 
quais se estendem segundo uma direção norte-sul, a oeste 
e a leste da Serra do Espinhaço, respectivamente. Caracte-
rizam-se pela presença de dezenas de ocorrências e peque-
nos depósitos de manganês. Os principais são conhecidos 
como Barnabé, Pedra Preta, Tauá e Bandarra (Basílio e 
Brondi, 1986; Ribeiro Filho, 1966). 

No Depósito de Bandarra, distinguem-se (Machado, 1983):
i) Uma seqüência basal de micaxistos;

ii) Uma seqüência intermediária composta por BIFs, a 
qual contém os depósitos de manganês;

iii) Uma seqüência superior constituída por micaxistos, 
anfi bolitos e quartzitos micáceos. 

O protominério de manganês, que forma pequenas 
lentes e camadas intercaladas na formação ferrífera de 
tipo itabirito, é composto de óxidos (jacobsita, haus-
manita, bixbyita, hematita), silicatos (espessartita, tefro-
íta, alleganyita, anfi bólio e mica manganesíferos) e car-
bonatos (kutnahorita, manganocalcita, manganodolomita). 
Machado (1983) considera esse protominério intermediá-
rio entre os termos gonditos e queluzitos em virtude do 
seu caráter misto, denominando-o “bandarrito”. O miné-
rio, que provém da alteração supergênica dos óxidos, sili-
catos e carbonatos de manganês, é caracterizado pela 
presença de criptomelana e pirolusita. Divide-se em duas 
categorias com alto e baixo teor de ferro; o teor médio de 
manganês sendo de 30% Mn. 

Tendo em vista a ausência de ligação com vulcanismo 
proximal, os depósitos de manganês do Complexo Licínio 
de Almeida são tidos como do tipo sedimentar-exalativo 
(Sedex) por Silva e Cunha (1999). Nesse sentido, uma cor-
relação com o Depósito de Boquira pode ser esboçada. 

 

2.2.5 Depósitos diamantíferos da 
Chapada Diamantina

 
A região da Chapada Diamantina (Bahia), onde se loca-
lizam as cidades de Lençóis, Andaraí, Mucugê e Xique-
Xique (Fig. 83), já foi famosa no século XIX por sua 

produção de diamante, quando conheceu um extraordi-
nário desenvolvimento. Os conglomerados diamantíferos 
do Mesoproterozóico ocorrem nas formações Tombador 
e Morro do Chapéu, na porção superior do Grupo Cha-
pada Diamantina (Fig. 84), e nos aluviões e coluviões ori-
ginados pelo intemperismo e pela erosão das camadas con-
glomeráticas em decorrência da atuação dos rios, os quais 
foram lavrados essencialmente por garimpeiros.  

Os campos diamantíferos, que são largamente distribuídos 
na Chapada Diamantina, ocupam uma faixa de cerca de 300 
km de comprimento de um extremo ao outro, e divididem-se 
em cinco áreas diferentes: Lençóis-Andaraí-Mucugê, Santo 
Inácio, Piatã-Serra do Bastião, Chapada Velha e Morro do 
Chapéu. À exceção do campo do Morro do Chapéu, de exten-
são restrita, todos os outros são relacionados à Fm. Tomba-
dor, que representa a mais importante unidade portadora de 
diamante na Chapada Diamantina (Fig. 84). Os conglome-
rados dessa formação foram depositados principalmente por 
rios entrelaçados na forma de barras de seixos intercaladas 
com bancos de areia com estratifi cações cruzadas, indicam 
um transporte preferencial de leste para oeste (Montes, 1977). 
Esses conglomerados mostram importante contribuição de 
quartzitos intraformacionais, além de quartzo branco de veio 
e de quartzitos verdes provenientes do Supergrupo Jacobina 
(Montes, 1977b; Montes et al. 1981; Sá et al. 1982; Sampaio et 
al. 1994; Misi e Silva, 1996; Schobbenhaus, 1993). A fonte dos 
diamantes permanece especulativa. Entretanto, as medidas 
de paleocorrentes na Fm. Tombador, indicativas de uma dire-
ção de transporte de ENE para WSW, aliadas à ausência de 
minerais satélites do diamante, sugerem uma fonte extra-
bacinal para os diamantes. Os conglomerados do Morro 
do Chapéu têm ocorrência limitada aos arredores da cidade 
homônima, e são caracterizados por canais de origem fl uvial 
que se sobrepõem a um ambiente deltáico, datado em 1,2Ga 
por U-Pb sobre os carbonatos da Fm. Caboclo sotoposta 
(Babinski et al. 1993). 

A presença, na região de Barra do Mendes, de plugs 
e sills de metaultramáfi cas diamantíferas, intrusivas no 
embasamento e na base do Grupo Chapada Diamantina (Sá 
Rego, informação verbal), pode representar uma possível 
fonte para os diamantes da região.

Um traço característico da Chapada Diamantina é a abun-
dância de carbonado associado às gemas de diamante, daí 
ter sido o principal produtor mundial de carbonado. O carbo-
nado, geralmente maior que as gemas, apresenta uma colora-
ção cinza a preta. Um carbonado pesando 3.167 quilates foi 
registrado em 1895 perto da cidade de Lençóis, talvez o maior 
desse tipo no mundo inteiro. Os carbonados são encontrados 
somente no Brasil (Bahia) e na República Centro Africana, 
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   Fig. 83 – Mapa geológico da Chapada Diamantina, com a localização dos distritos diamantíferos 
(segundo Sá, 1982; Schobbenhaus, 1993) e dos depósitos de Pb, Zn e P

2
O

5
 (segundo Misi, 

1979; Bomfi m, 1986).
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numa área que integra originalmente o Cráton do São Fran-
cisco. Segundo Haggerty (1999), eles são constituídos por 
agregados policristalinos de microdiamantes, e mostram uma 
textura porosa e um aspecto superfi cial de escória. Nos car-
bonados, os cristais possuem tamanho muito variável, de 30 
a 100 µm até 1 mm, todos embalados numa matriz extrema-
mente coesa de micro e nanodiamantes. Não contêm inclu-
sões de minerais mantélicos, têm baixos teores de nitrogênio, 
mostram valores de δ13C variáveis de -21 a -34‰, e possuem 
inclusões minerais de Fe, Ti, Si, SiC e ligas Fe-Cr. Essas carac-

terísticas dos carbonados os afastam do grupo das rochas kim-
berlíticas. A origem deles permanece enigmática, e é geral-
mente relacionada à queda de meteoritos (Haggerty, 1999).

Na região, os diamantes do tipo gema são pequenos e 
pesam, em geral, menos de um quilate. As maiores concen-
trações de diamante são encontradas em placeres aluviais 
ao longo dos rios Paraguaçu, Santo Antônio e São José, 
com reservas estimadas em mais de 1,5 M de quilates. No 
seu conjunto, as reservas da Chapada Diamantina são con-
sideradas como possuidoras de mais de 3,8 M de quilates.

 Fig. 84a – Coluna  geológica da  Chapada Diamantina, Bahia central, indicando a posição estratigrá-
fi ca das unidades diamantíferas (segundo  Montes, 1977; Pedreira, 1988; Bomfi m e 
Pedreira, 1990; Schobbenhaus, 1993; Misi e Silva, 1996. Dados radiométricos segundo 
Macedo e Bonhomme, 1994; Schobbenhaus et al., 1994).
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2.2.6 Depósitos minerais da Bacia de 
Irecê

 
No Compartimento Central do CSF, as seqüências detríti-
cas mesoproterozóicas do Grupo Chapada Diamantina são 
cobertas em discordância pelas seqüências glacial e carbo-
nática pertencentes aos grupos Bebedouro e Una, respecti-
vamente. O Grupo Una contém depósitos e ocorrências de 
fosfato, chumbo, zinco, fl uorita e barita.

2.2.6.1 Depósito de Fosfato da Fazenda Três Irmãs
 

Na Bacia de Irecê, o depósito de fosfato, descoberto em 1985 
pela CPRM (Bomfi m, 1986), e situado na Fazenda Três Irmãs, 
encontra-se associado à fácies de estromatólitos colunares do 
tipo Jurusania Krylov (Srivastava, 1986) intercalados com 
níveis de dolarenitos, que apresentam estratifi cações cruza-
das, pertencentes à Formação Salitre do Grupo Una (Neo-
proterozóico), equivalente do Grupo Bambuí no sinclinório 
de Irecê. Essa unidade dolomítica e fosfatada, com aproxima-
damente 18 m de espessura (Fig. 85), é sobreposta por uma 

seqüência de dolossiltitos silicifi cados, ricos em sulfetos. Três 
tipos de fosforitos primários são nela encontrados: Fosforito 
Estromatolítico Colunar; Fosforito Estromatolítico Laminar; Fos-
forito Intraclástico. Os teores de P

2
O

5
 mais elevados são regis-

trados nos Fosforitos Estromatolíticos Colunares com concen-
trações superiores a 20%. Esses fosforitos são constituídos 
por fl uorapatita, micro a criptocristalina, associada à calcita e 
dolomita, além de quartzo e microclínio detríticos, vênulas de 
fluorita, quartzo microcristalino, pirita, esfalerita e galena 
(Misi, 1992; Misi e Kyle, 1994; Kyle e Misi, 1997). Os 
fosforitos intraclásticos são produtos da erosão dos fosfo-
ritos estromatolíticos colunares e laminares, e formam o 
material intercolunar e os níveis intercalados com os hori-
zontes de estromatólitos colunares e laminares. A fosfa-
tização é precoce, tendo ocorrido numa fase sindiagené-
tica anterior à dolomitização e intimamente associada ao 
desenvolvimento das comunidades cianobacterianas que 
formam as laminações estromatolíticas. Existe ainda 
uma indefi nição quanto ao tempo da precipitação da fl uo-
rapatita: diretamente, a partir da atividade bacteriana, 
ou como substituição precoce de lâminas carbonatadas 
ricas em matéria orgânica. 

 Fig. 84b – Coluna geológica esquemática da região de Andaraí, indicativa da posição estratigráfi ca de 
dois importantes níveis de conglomerados diamantíferos intercalados na Formação Tomba-
dor (segundo Montes, 1977;  Bomfi m e Pedreira, 1990).
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   Fig. 85 – Coluna litoestratigráfi ca da área Três Irmãs, indicativa da distribuição 
de Pb + Zn + Fe e P

2
O

5
 (segundo Kyle e Misi, 1997).
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Os fosforitos secundários resultam da alteração super-
gênica dos fosforitos primários a partir da lixiviação pre-
ferencial dos carbonatos, a qual induz um enriquecimento 
signifi cativo em fosfato, com esse tipo de minério atin-
gindo teores superiores a 30% (até 38% P

2
O

5
). As reservas 

estimadas do Depósito de Irecê são da ordem de 40 Mt de 
minério com teor médio de 14% P

2
O

5
. Grande parte delas é 

proveniente do retrabalhamento mecânico dos fosforitos e 
de sua acumulação na forma de coluviões nas imediações 
em volta dos afl oramentos.

2.2.6.2 Depósitos Pb-Zn do Grupo Una
 

Na Bacia de Irecê (BA), as ocorrências de Pb-Zn-CaF
2
-Ba 

são freqüentes. As principais sendo conhecidas sob as deno-
minações de Barra do Mendes, Morro do Gomes, Melancias 
e Três Irmãs. Todas as mineralizações situam-se na porção 
superior do primeiro ciclo carbonático regressivo do Grupo 
Una, e são associadas a níveis dolomíticos silicosos de águas 
rasas até evaporíticas (Misi, 1979). Os corpos mineralizados 
são mais ou menos concordantes ou discordantes, possuindo 
um caráter strata-bound acentuado. O Depósito Pb-Zn da 
Fazenda Três Irmãs (Flint, 1979) hospeda-se em dolossiltitos 
e dolomitos silicifi cados sobrepostos aos fosforitos descritos 
anteriormente (Fig. 85). A mineralização sulfetada, composta 
de pirita, esfalerita e galena rica em prata, encontra-se asso-
ciada a nódulos de barita e mostra claros indícios de substi-
tuição de sulfatos e sulfetos preexistentes, tais como anidrita 
e pirita (Misi e Kyle, 1994; Kyle e Misi, 1997). As reservas 
do depósito foram estimadas pela Riofi nex, e pela CBPM, em 
cerca de 1,5 Mt com 8% Pb+Zn e 120 g/t Ag. 

Na Bacia de Utinga (BA), o Depósito de Nova Reden-
ção (Moraes Filho e Leal, 1991) é constituído por galena, 
esfalerita, pirita, barita e hematita, com elevados teores de 
prata. A mineralização cimenta brechas e preenche fratu-
ras NNW-SSE verticalizadas, desenvolvidas em dolareni-
tos silicifi cados. 

Os isótopos de chumbo das ocorrências da Bacia de Irecê 
indicam uma idade vizinha de 0,6Ga, e não evidenciam con-
tribuição de chumbo radiogênico, o que pode traduzir uma 
fonte local do chumbo restrita à própria bacia, explicando, 
assim, a reduzida importância econômica dos depósitos.  

2.2.7 Distrito Uranífero de Lagoa Real
 

Nessa área, situada perto de Caetité (BA), a leste da 
Serra do Espinhaço, o embasamento arqueano granito-

gnáissico e migmatítico (Complexo Lagoa Real) é intru-
dido por vários corpos graníticos porfi ríticos, conhecidos 
como granito São Timóteo, datado em 1,74Ga (Turpin et 
al. 1988; Cordani et al. 1992; Pimentel et al. 1994). Os 
gnaisses do Complexo Lagoa Real e o granito São Timó-
teo são afetados por zonas de cisalhamento regionais, 
ao longo das quais se localizam uma série de corpos 
de albititos lenticulares que hospedam as mineraliza-
ções uraníferas (Geisel Sobrinho et al. 1980; Brito et 
al. 1984; Lobato et al. 1982, 1983). Esses albititos dis-
tribuem-se ao longo de dois alinhamentos principais e 
mostram que os processos de cisalhamento, de metasso-
matismo sódico e de mineralização são contemporâneos 
(Lobato e Fyfe, 1990).  

Os albititos mineralizados constituem corpos lenti-
culares, métricos a quilométricos, com espessura vari-
ável de alguns centímetros até uma centena de metros, 
mergulham segundo uma lineação de origem cataclás-
tica e formam “charutos” alongados que podem atingir 
até 850 m de profundidade, como na jazida da Rabicha 
(Oliveira et al. 1985) (Fig. 86), que se encontra em fase 
inicial de mineração. A mineralização é composta essen-
cialmente de uraninita na forma de cristais microcrista-
linos e microgranulares (Φ ≅ 0,023 mm). A mineraliza-
ção, cuja idade havia sido avaliada em torno de 1,5Ga 
(Turpin et al. 1988; Cordani et al. 1992), e relacionada a 
um Evento Espinhaço hipotético (Lobato e Fyfe, 1990), 
parece ser de 960Ma, determinada por U-Pb sobre tita-
nita (Pimentel et al. inédito), e ter sofrido recristaliza-
ção e remobilização em aproximadamente 500Ma, isto 
é, durante o Evento Tectono-Termal Brasiliano (Pimen-
tel et al. 1994). 

Lagoa Real é o distrito uranífero mais importante do 
Brasil, com reservas totais avaliadas em 93.190 t U

3
O

8
.

2.3 O Compartimento Ocidental
 

Limitado a oeste pela Faixa Brasília (Fig. 63), o Com-
partimento Ocidental, que se encontra em grande parte 
coberto pelos sedimentos cratônicos neoproterozói-
cos do Grupo Bambuí e pelos sedimentos cretácicos 
do Grupo Urucuia, aflora em duas áreas distintas 
caracterizadas como o Bloco Guanambi-Correntina-
São Domingos, ao norte; e o Bloco do Quadrilátero Fer-
rífero, ao sul. 

O Bloco Guanambi-Correntina-São Domingos é cons-
tituído daquilo que parece ser um batólito arqueano, no 
qual são encaixadas as seqüências vulcano-sedimentares de 



138      Metalogênese do Brasil       

Riacho de Santana e de Correntina/São Domingos (Silva 
e Cunha, 1999). O Bloco do Quadrilátero Ferrífero é for-
mado por um embasamento granito-gnáissico, ao qual se 
sobrepõem tanto a seqüência vulcano-sedimentar do Gre-
enstone Belt Rio das Velhas, datada em 2,7Ga, como a 
seqüência sedimentar do Supergrupo Minas (Lobato e 
Pedrosa-Soares, 1993). 

Apesar de se encontrarem na área de infl uência da 
Faixa Brasília, os greenstone belts de Pium-hi e Morro do 
Ferro são agregados ao Quadrilátero Ferrífero no Compar-
timento Ocidental. 

2.3.1 Ocorrências de ouro e metais 
bases no Bloco Guanambi-Correntina-
São Domingos

 
No Bloco Guanambi-Correntina-São Domingos, a Seqüên-
cia Vulcano-Sedimentar de Riacho de Santana, conside-
rada como greenstone belt arqueano (Silva e Cunha, 1998, 
1999), apresenta os melhores prospectos para ouro e metais 
base, com anomalias geoquímicas em gossans (1,3% Cu 
e 2,5 g/t Au), desenvolvidos sobre metatufos, cherts e car-
bonatos, e anomalias geofísicas em fase de avaliação. 

   Fig. 86 – Seção geológica da Jazida da Rabicha (anomalia 03) no Distrito de Lagoa 
Real (segundo Forman e Waring, 1981; Oliveira et al., 1985).
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As seqüências vulcano-sedimentares de Correntina e 
São Domingos, isoladas e tidas como paleoproterozóicas ou 
arqueanas, mostram essencialmente mineralizações de ouro 
associadas a zonas de cisalhamento regionais que afetam 
metavulcânicas máfi cas, metagrauvacas, metacherts e BIFs 
intrudidos por corpos tonalíticos (Faria et al. 1986; Teixeira 
et al., 1982; Freitas-Silva e Oliveira, 1999). Na área de São 
Domingos, pequenas ocorrências de cassiterita foram também 
registradas, e são associadas a granitóides intrusivos.

2.3.2 Província Au-Fe-Mn do Quadrilátero 
Ferrífero

 
A história do Quadrilátero Ferrífero (Fig. 87) (Noce, 1995) 
e de regiões adjacentes correlatas a leste-nordeste, sul-
sudoeste e oeste-noroeste, começa no Paleoarqueano, por 
volta de 3,3-3,2Ga, e é pouco conhecida até 2,85Ga. 
Nesse intervalo, os registros geocronológicos são pontuais 
e abrangem principalmente terrenos granito-gnáissicos e 
greenstone belts isolados, como os de Pium-hi e Morro 
do Ferro datados em 3,1Ga (Machado e Schrank, 1989) e 
em 2,99Ga, respectivamente (Pimentel, comunicação verbal). 
O principal resultado dessa evolução mais antiga consiste 
na aglutinação, durante o evento Pré-Rio das Velhas (Noce 
et al. 1998), de blocos continentais isolados, contribuindo 
assim para a formação de uma crosta continental mais extensa 
durante o Mesoarqueano, afetada pelos diversos eventos ocor-
ridos durante o Neoarqueano, entre 2,8 e 2,6Ga. 

No Ciclo Rio das Velhas (2780-2700Ma), proposto por 
Carneiro (1992), ocorreram, simultaneamente, a formação 
do Greenstone Belt Rio das Velhas (GBRV) e a individua-
lização de corpos tonalíticos, granodioríticos e graníticos 
entre 2780 e 2770Ga (Noce, 1995; Machado et al. 1992; 
Machado e Carneiro, 1992). O Supergrupo Rio das Velhas 
(Dorr, 1969) é dividido nos grupos: Quebra Osso, Nova 
Lima e Maquiné (Fig. 88). O Grupo Quebra Osso é carac-
terizado pela presença de rochas vulcânicas ultramáfi cas 
komatiíticas com texturas spinifex. O Grupo Nova Lima 
é constituído por rochas vulcânicas komatiíticas e toleiíti-
cas associadas a BIFs do tipo Algoma, por fi litos com clo-
rita e grafi ta, por grauvacas, por vulcânicas félsicas e por 
rochas piroclásticas. O Grupo Maquiné, no topo, representa 
uma seqüência dominantemente metassedimentar, formada 
por conglomerados, quartzitos, fi litos e grauvacas, e subdi-
vide-se nas formações Palmital e Casa Forte. 

O período fi nal da evolução arqueana é marcado por 
intrusões graníticas, de 2612Ma, por deformação e meta-
morfi smo de 2610/2590Ma (Romano, 1989; Romano et al. 

1991; Machado et al. 1992; Machado e Carneiro, 1992), 
caracterizando, assim, o Evento Rio das Velhas. Os raros 
registros preservados da deformação arqueana consistem 
em zonas de cisalhamento transcorrente, subvertical, orien-
tadas NS (Endo et al. 1996). Assim, o Ciclo Rio das Velhas 
culminou com a consolidação de uma extensa área cra-
tônica que representa uma plataforma continental estável 
para a instalação das faixas móveis paleoproterozóicas. 

O Ciclo Transamazônico (2,6-2,0Ga) consiste numa 
série de processos sedimentares, tectônicos e magmáticos 
ilustrados pela evolução do Supergrupo Minas (Fig. 89), 
proposta por Marshak e Alkmim (1989) e por Marshak 
et al. (1992). A sedimentação do SGM, defi nido por Dorr 
(1969) (Fig. 88), começou provavelmente por volta de 
2575Ma em protobacias geradas pelo rifteamento da pla-
taforma arqueana (Renger et al. 1994), com a deposição 
das formações Moeda e Batatal do Grupo Caraça. A esse 
período de instabilidade sucedeu um longo intervalo de 
estabilidade tectônica, marcado pela sedimentação plata-
formal dos itabiritos da Fm. Cauê e dos dolomitos da Fm. 
Gandarela, os quais pertencem ao Grupo Itabira. À Fm. 
Gandarela, Babinski et al. (1992, 1995) atribuem a idade 
de 2420Ma. O Grupo Itabira foi recoberto em discordância 
erosiva pelos sedimentos do Grupo Piracicaba (Fm. Cer-
cadinho, Fecho do Funil e Tabões/Barreiro), por volta de 
2400Ma, o que, segundo Noce (1995), marcaria o início de 
um período de expansão oceânica, a leste e ao sul do Qua-
drilátero Ferrífero, com refl exos na plataforma. O processo 
de subducção da crosta oceânica, marcado pela intrusão do 
Batólito Alto Maranhão em 2124 Ma, culmina com a coli-
são havida entre 2065 e 2035Ma, relacionada ao Evento 
Transamazônico, a qual é contemporânea da sedimenta-
ção sinorogênica de tipo fl ysch da Fm. Sabará, e antecede 
a deposição dos sedimentos molássicos do Grupo Itaco-
lomi. O Evento Transamazônico é responsável pela indivi-
dualização do extenso Cinturão Mineiro (Teixeira, 1985) 
que contorna a borda sul do CSF, e prolonga-se a nordeste 
na região de Morro do Pilar, Conceição do Mato Dentro, 
Alvorada de Minas e Serro, onde sua defi nição é pre-
judicada pelos eventos tectônicos ocorridos durante o 
Meso e Neoproterozóico. Nessa área, o Cinturão Mineiro 
envolve não somente unidades atribuídas ao SGM, mas 
também seqüências vulcano-sedimentares correlacionadas 
ao GBRV, como as de Serro, Alvorada de Minas, Concei-
ção do Mato Dentro e Riacho dos Machados. Na região 
que se estende a nordeste do QF, após o Evento Transa-
mazônico seguiu-se um longo período de estabilização e 
cratonização da área, o qual só foi rompido, por volta de 
1,75Ga, pelo início do rifte Espinhaço, e manifesta-se pelo 
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    Fig. 87 –  Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero (segundo Noce, 1995; Pedrosa-
Soares et al., 1994a), com os principais depósitos de ouro e de ferro. 

                   Depósitos de ouro:         Depósitos de ferro: • 1 - Águas Claras; 2 - Mutuca; 
                 3 - Capão Xavier; 4 - Jangada/Samambaia; 5 - Tamanduá; 6 - Serra/Capitão 

do Mato; 7 - Abóboras; 8 - Pico; 9 - Miguel Congo; 10 - Alegria; 11 - Fa zen-
dão; 12 - Timbopeba; 13 - Capanema; 14 - Gandarela; 15 - Itabira.
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   Fig. 88 – Coluna estratigráfi ca do Quadrilátero Ferrífero (segundo Marshak e Alkmim, 
1989; Chemale Jr et al., 1991). 1 = Embasamento granito-gnáissico, 2 = Rochas 
ultramáfi cas, 3 = Rochas máfi cas, 4 = Unidade químico-clástica, 5 = Unidade 
clástica, 6 = Tonalitos, 7 = Fm. Moeda: Conglomerados e quartzitos, 8 = Fm. 
Batatal: fi litos carbonosos, 9 = Fm. Cauê: Itabiritos, 10 = Fm. Gandarela: 
dolomitos, 11 = Quartzitos e fi litos, 12 = Conglomerados e fi litos, 13 = Con-
glomerados e quartzitos, 14 =  Sills e diques de diabásio. 
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   Fig. 89 – Seção transversal ilustrando o modelo de evolução tectônica do Quadri-
látero Ferrífero antes e durante a Orogênese Transamazônica (segundo 
Marshak e Alkmin, 1989). 

                   (A) Confi guração pré-Transamazônico. O Supergrupo Minas representa a 
plataforma continental de uma margem passiva;

                   (B) Colisão inicial com o arco Transamazônico e bloco continental acres-
cido. A Bacia Foreland Sabará estende-se ao interior do cráton;

                   (C) Deformação do Sabará durante o estágio colisional fi nal;
                   (D) Colapso extensional inicial com desenvolvimento de um núcleo meta-

mórfi co e descolamento;
                   (E)  Com a contínua extensão e aquecimento da crosta, o cinturão dobrado 

evolui para uma província com estilo de domo e de quilha.

vulcanismo ácido continental e pela intrusão de granitos 
anorogênicos do tipo Borrachudo. Sucedendo ao magma-
tismo continental, ocorre a sedimentação mesoproterozóica 
do Supergrupo Espinhaço e, posteriormente, a do Grupo 
Macaúbas, a qual marca o começo do Ciclo Brasiliano.

A área do Bloco do QF s.s. permaneceu estável durante 
todo o Mesoproterozóico e praticamente até o fi nal do 

Neoproterozóico, quando então foi afetada pelo Evento 
Brasiliano em virtude dos sistemas de dobramentos e de 
cavalgamentos desenvolvidos na Faixa Araçuaí, a nordeste; 
na Faixa Alto Rio Grande, ao sul; e na Faixa Brasília, a 
oeste (Lobato e Pedrosa-Soares, 1993; Pedrosa-Soares et 
al. 1994a e b). A infl uência da deformação Brasiliana sob 
a estruturação do QF consiste num assunto controvertido 
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(ver discussão mais adiante), em razão do paralelismo das 
estruturas desenvolvidas. Entretanto, há um consenso em 
relação à variação do grau metamórfi co induzido pelo Evento 
Brasiliano no QF de leste para oeste, o qual é mais alto e mais 
sensível a leste da Zona de Cisalhamento Cambotas (ZCC), 
e diminui rapidamente em direção a oeste após a ZCC.

2.3.2.1 Depósitos minerais associados aos 
greenstone belts Antigos (≥ 3,0Ga)

 
Na zona limítrofe entre o Cráton do São Francisco e a Faixa 
Brasília, no sudoeste de Minas Gerais, são encontrados os 
greenstone belts mais antigos do compartimento ociden-
tal: o GB Pium-hi, datado em 3115 ± 10Ma (Machado e 
Schrank, 1989), e o GB Morro do Ferro, cuja idade é de cerca 
de 3,0Ga (Noce, 1995), o que permite diferenciar essas 
seqüências vulcano-sedimentares do GB Rio das Velhas, 
ao qual são geralmente correlacionadas.

2.3.2.1.1 Depósito de Cromita de Pium-hi 
 

O GB Pium-hi, que ocupa uma posição ímpar no contexto 
tectônico regional, é profundamente afetado pela tectô-
nica do Ciclo Brasiliano, e pode representar um alto do 
embasamento ou um lambeau dele envolvido no sistema 
de nappes e de empurrões da Faixa Brasília (Schrank e 
Silva, 1993). É representado por um pacote de rochas vul-
cano-sedimentares com espessura vizinha de 3.000 m, for-
mado pelos grupos Ribeirão Araras, Paciência e Lavapés. 
Schrank (1982) descreve três suítes vulcânicas distintas: 
uma suíte komatiítica, onde predominam basaltos koma-
tiíticos; uma suíte toleiítica; e uma suíte calcialcalina. 

A mineralização de cromita está associada a peridotitos 
serpentiníticos e tálcicos do Grupo Lavapés, onde se observam 
ainda restos de cumulados de olivina e piroxênio, sendo clas-
sifi cada como do tipo estratiforme (Pinheiro, 1988). Os níveis 
de cromititos são muito deformados, cisalhados e boudinados 
pela tectônica do Ciclo Brasiliano, e refl etem o caráter alóctone 
do Grupo Lavapés, o qual contrasta com a autoctonia do Grupo 
Ribeirão Araras, e justifi ca o fato de tê-lo assimilado a uma 
mélange tectônica (Schrank et al. 1984; Schrank e Silva, 1993).

2.3.2.1.2 Depósito Ni-Cu-Co-Pt de O’Toole
 

O GB Morro do Ferro (Fig. 64), cujas características foram 
defi nidas por Teixeira (1978) e Teixeira e Danni (1979), 

aparece como uma janela tectônica do embasamento, com 
30 km de largura sobre 180 km de comprimento, aberta 
nas superfícies de cavalgamento do complexo de nappes 
de Passos e Guaxupé (Schrank et al. 1990). O conjunto 
de terrenos granito-greenstone, denominado Cinturão de 
Campos Gerais, é caracterizado por uma tectônica trans-
corrente, de idade arqueana, com foliação milonítica subver-
tical e uma lineação de estiramento subhorizontal, onde 
fatias de greenstone formam três faixas estreitas conheci-
das como Fortaleza de Minas, Alpinópolis e Bom Jesus 
da Penha-Jacuí (Teixeira et al. 1987). As rochas que envol-
vem os segmentos vulcano-sedimentares são compostas 
de tonalitos e granodioritos bem preservados no meio 
de ortognaisses granodioríticos bandados e miloníticos. 
O segmento de Fortaleza de Minas (Fig. 90a) é dividido 
em duas unidades:
i) Unidade Morro do Níquel, que contém o Depósito 

O’Toole, representada por uma sucessão de derrames 
komatiíticos maciços e diferenciados, com zonas basais 
cumuláticas e zonas superiores com textura spinifex, 
além de estruturas almofadadas e brechas de fl uxo, 
intercaladas com sedimentos químicos e tufáceos, e cober-
tas por uma pilha de 200 m de metassedimentos e ba sal-
tos toleiíticos;

ii) Unidade Morro do Ferro, constituída por metassedi-
mentos químicos, clásticos e tufáceos intercalados com 
metavulcânicas komatiíticas e toleiíticas. 

O conjunto foi metamorfi zado na transição entre as 
fácies xisto-verde e anfi bolito (400-500˚C e 3-5 kb).

O Depósito O’Toole, hospedado na unidade komatií-
tica constituída por olivina peridotito, peridotito, piroxe-
nito e basalto, apresenta minério brechado, disseminado, 
bandado e em stringer (Brenner et al. 1990; Cruz et al. 
1986; Teixeira et al. 1987). A mineralização consiste em 
pirrotita, pentlandita, calcopirita, cobaltita e EGP, e é rela-
cionada a um único derrame de peridotito (Fig. 90b,c), 
com o minério maciço, na base, e o minério disseminado 
na parte superior. O corpo de minério, tabular e subverti-
cal, com uma extensão de 1.600 m, uma espessura média 
de 4 m, e uma profundidade de 500 m, encontra-se inten-
samente envolvido na tectônica transcorrente. As reservas 
foram estimadas em 6,6 Mt de minério com 2,2% Ni; 0,4% 
Cu; 0,05% Co e 1,2 ppm EGP + Au. O Depósito O’Toole é 
semelhante a outros depósitos Ni do tipo Kambalda, asso-
ciados a seqüências komatiíticas arqueanas (Duke, 1990). 
Entretanto, a mineralização ocupa uma posição não usual 
na seqüência ultramáfi ca, situando-se na porção superior 
da seqüência e não na base, como é geralmente observado. 
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 Fig. 90a – Mapa geológico esquemático da região de Fortaleza de Minas (segundo Cruz et al, 1986).
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 Fig. 90b –  Geologia local do Greenstone Belt Morro 
do Ferro (segundo Brenner et al., 1990).

  Fig. 90c – Litoestratigrafi a detalhada do ciclo vulcânico 
mineralizado no Depósito O’Toole (segundo 
Brenner et al., 1990). BIF = Formação ferrí-
fera bandada.
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2.3.2.1.3 Depósito Ni Laterítico do Morro do Níquel
 

Na mesma unidade basal, o Depósito de Níquel Laterí-
tico do Morro do Níquel vem sendo minerado desde 1962. 
Tal depósito será descrito junto aos outros depósitos de 
níquel laterítico gerados durante o Cenozóico.

2.3.2.2 Depósitos minerais associados ao 
Greenstone Belt Rio das Velhas (GBRV)

 
No Quadrilátero Ferrífero (Fig. 87), o GB Rio das Velhas é 
internacionalmente conhecido por hospedar, numa área rela-
tivamente restrita, uma série de depósitos de ouro de classe 
mundial, além de depósitos de manganês de menor porte.

2.3.2.2.1 Depósitos de ouro 
 

Os distritos auríferos de Nova Lima-Caeté e de Barão de 
Cocais, situados a leste e a sudeste de Belo Horizonte, são 

relacionados ao Grupo Nova Lima e contêm os mais famo-
sos depósitos de ouro do Brasil: Morro Velho (>470 t Au), 
Cuiabá (>180 t Au), Lamego (>10 t Au), Raposos (>40 
t Au), Bicalho, Bela Fama, Faria, Brumal (>30 t Au), 
Juca Vieira, São Bento (>80 t Au), Santa Quitéria, dentre 
outros (Ladeira, 1980, 1988, 1991; Ribeiro-Rodrigues, 1998; 
Sales, 1998; Ribeiro Rodrigues et al. 1996; Lobato et al. 
1998; Vieira e Oliveira, 1988; Abreu et al. 1988).

Em regra geral, os corpos mineralizados possuem uma 
forma alongada, são controlados pela lineação de estira-
mento S135E que coincide com o eixo de dobras em bainha 
ou tubulares (Fig. 91), as quais mostram xistosidade de 
plano axial, e são associadas a zonas de cisalhamento que 
variam de dúctil a dúctil-rúptil, quilométricas, relacionadas 
a cavalgamentos, rampas oblíquas e falhas transcorrentes. 
Os corpos sulfetados concentram-se no centro dessas zonas 
de cisalhamento, os quais apresentam dimensões variá-
veis: 0,5 a 20 m de espessura; 10 a 300 m de largura; e 800 
a 5.000 m de comprimento ao longo da lineação de estira-
mento. Essas zonas de cisalhamento são acompanhadas por 
intensa alteração hidrotermal nas rochas máfi cas e ultra-

   Fig. 91 – Seção esquemática com uma interpretação das estruturas olhadas de Cuiabá e Lamego (segundo Sales, 1998).
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máfi cas, colocada em evidência em todas as minas dos dis-
tritos de Nova Lima-Caeté e Barão dos Cocais (Vieira, 1987b; 
1988, 1991; Lobato et al. 1998; Lobato e Vieira, 1998).

A alteração hidrotermal caracteriza-se pelo desenvolvi-
mento de diversas zonas envolvendo os corpos de minério: 
 • Uma zona de cloritização externa;
 • Uma zona de carbonatação (ankerita) intermediária;
 •  Uma zona interna acompanhada por sericitização, albitiza-

ção, silicifi cação, turmalinização e, sobretudo, sulfetação.

A mineralização sulfetada ocorre preferencialmente 
por substituição ao longo dos BIFs tipo Algoma, os quais 
são caracterizados por um bandamento rico em magnetita 
e/ou siderita, como nos depósitos de Cuiabá (Fig. 92, 93), 
Lamego (Fig. 94), Raposos (Fig. 95), Faria e São Bento 
(Fig. 96), ou de um horizonte carbonatado que, embora 
geralmente maciço, às vezes é fi namente bandado, deno-
minado Lapa Seca e composto principalmente por siderita 
e ankerita com quartzo, albita, sericita e sulfetos, como nos 
depósitos de Morro Velho, Bicalho e Bela Fama. Geral-
mente essa mineralização sulfetada junto aos BIFs apre-
senta um núcleo central de sulfetos maciços envolvido por 
minério bandado espetacular.

A peculiar fácies da Lapa Seca, inicialmente con-
siderada como um hidrotermalito exalativo precipitado 
diretamente no fundo da bacia (Ladeira, 1980, 1988, 
1991), é atualmente interpretada como um produto da 
alteração hidrotermal carbonatada que acompanha a zona 
de cisalhamento sobre rochas vulcânicas félsicas (Lobato 
et al. 1998).

Apesar de os depósitos de ouro se encontrarem prefe-
rencialmente associados a zonas de cisalhamento afetando 
as fácies BIF e Lapa Seca, alguns depósitos e muitas zonas 
mineralizadas de diversas jazidas são relacionados exclu-
sivamente ao desenvolvimento de zonas de cisalhamento 
ocorrendo em xistos máfi cos, e são acompanhadas por 
alteração hidrotermal carbonatada e por veios de quartzo, 
como nos depósitos de Juca Vieira (Fig. 97), Córrego do 
Sítio e Bela Fama.

Vieira (1987) distinguiu três tipos de mineralizações 
em virtude da associação mineral presente, do tipo de rocha 
hospedeira e do estilo tectônico:
i) Tipo 1: com pirrotita rica em ouro dominante, asso-

ciada à pirita e à arsenopirita subordinadas, tendo 
magnetita, calcopirita, ilmenita e hematita como mine-
rais acessórios. É associado a shear zones, que variam 
de dúcteis a dúctil-rúpteis, em BIFs e Lapa Seca, 
paralelas ou subparalelas ao bandamento (fase D

1
). 

Esse tipo de mineralização predomina nas jazidas de 

Morro Velho, São Bento, Raposos, Faria, Morro da Glória 
e Bicalho, e é subordinado nas minas de Cuiabá, La mego 
e Juca Vieira;

ii) Tipo 2: com pirita e arsenopirita auríferas dominan-
tes preenchendo fraturas D

2
 e substituindo siderita 

ou magnetita dos BIFs e da Lapa Seca. Essa asso-
ciação pirita-arsenopirita predomina nas jazidas de 
Cuiabá e Lamego, sendo mais restrita nas minas de 
Morro Velho, São Bento, Raposos, Faria, Morro da 
Glória e Bicalho;

iii) Tipo 3: com pirita, arsenopirita e, localmente, pirrotita 
disseminadas em xistos alterados hidrotermalmente, 
para sericita dominante e carbonatos subordinados, as 
quais estão intimamente associadas a veios de quartzo 
geralmente boudinados. Esse tipo de mineralização, 
onde o ouro se concentra nos sulfetos em volta dos 
veios de quartzo e/ou disseminados nos xistos, é comum 
nos depósitos de Juca Vieira, Córrego do Sítio e Bela 
Fama, mas de ocorrência restrita nas minas de Morro 
Velho, Cuiabá e Bicalho.

A noroeste do QF, as seqüências vulcano-sedimen-
tares de Pitangui-Pará de Minas e Mateus Leme-Esme-
raldas, correlacionáveis ao GBRV, são caracterizadas pela 
presença de rochas peraluminosas a corindon-cianita-
muscovita e pirofi lita, classifi cadas como amalgatolitos, 
cuja origem é relacionada à extensa atividade hidro-
termal exalativa pós-vulcânica, em condições meso-
termais a epitermais sobre rochas vulcânicas félsicas 
(Romano, 1989; Teixeira e Kuyumjian, 1991). Essas rochas 
peraluminosas apresentam sulfetos disseminados que 
contêm ouro. Na região de Pitangui, os depósitos Au 
de Pontal, Faina, Setinoco e Turmalina são associados 
a tufos, anfi bolitos, BIFs e quartzo-sericita xistos hidro-
termalmente alterados ao longo de estruturas tectônicas 
(Frizzo et al. 1991).

* Comentários sobre os depósitos Au do Grupo Nova Lima
As principais controvérsias e dúvidas pertencentes aos 
depósitos auríferos contidos no Grupo Nova Lima con-
cernem à natureza e à idade da mineralização original, à 
cronologia relativa da mineralização e da deformação, e, 
fi nalmente, à idade da deformação. As opiniões sobre tal 
assunto são resumidas e comentadas a seguir:
a) A mineralização original é sindeposicional e direta-

mente associada à formação dos BIFs, a estruturação 
fi nal resultando das tectônicas superimpostas (Ladeira, 
1980, 1988, 1991; Sales, 1998). Um argumento impor-
tante em favor dessa hipótese decorre da datação em 
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2,7Ga obtida para os sulfetos, pelo método Pb-Pb (De 
Witt et al., 1994; Thorpe et al. 1984).

b)  A mineralização original é epigenética e associada a meca-
nismos de substituição preferencial provocados pela per-
colação dos fl uidos mineralizantes canalizados pelas zonas 
de cisalhamento (Vieira, 1987b, 1988, 1991; Lobato et al. 
1998; Lobato e Vieira, 1998; Ribeiro-Rodrigues, 1998). 

c) A idade da tectônica geradora dos fl uidos mineralizan-
tes e das zonas de cisalhamento é objeto de discussão 

em função do paralelismo das estruturas induzido pelos 
sucessivos eventos tectônicos registrados na área:
•    Tectônica mineralizante arqueana do Evento Rio 

das Velhas (2,6Ga), associada às zonas de cisalha-
mento NS (Endo et al. 1996) e mascarada pelos 
eventos Transamazônico e Brasiliano (Junqueira, 
1997; Ladeira, 1980, 1988, 1991); 

•    Tectônica mineralizante paleoproterozóica do Evento 
Transamazônico (2,0Ga), caracterizada pela lineação 

   Fig. 93 – Coluna litoestratigráfi ca da Mina de Cuiabá (segundo Vial, 1980; Vieira e 
Simões, 1992; Ribeiro-Rodrigues, 1998; Sales, 1998).
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110-120, moderadamente a não afetada pela tectônica 
referente ao Evento Brasiliano (Marshak e Alkmin, 
1989; Marshak et al. 1992; Ribeiro-Rodrigues, 1998);

•    Tectônica mineralizante neoproterozóica do Evento 
Brasiliano (0,6Ga), caracterizada pela lineação 
110-120, apagando, assim, em grande parte, as fei-
ções tectônicas relacionadas aos eventos anteriores 
(Chauvet et al. 1994; Chemale Jr. et al. 1991; 
Schrank et al. 1996). 

Essas duas últimas hipóteses implicam em importante 
conseqüência por admitirem a possibilidade de todas as 
mineralizações auríferas do QF estarem relacionadas a 
um único evento tectônico Transamazônico ou Brasiliano, 
com algumas delas sendo associadas à fase compressiva, e 
outras à fase de alívio extensional. 

2.3.2.2.2 Depósitos de manganês

Na região de Conselheiro Lafaiete-Ritápolis-Nazareno (Fig. 
98), ao sul do QF, numerosas ocorrências de manganês são 
associadas à seqüência vulcano-sedimentar do Grupo Bar-
bacena, correlacionado ao Grupo Nova Lima do GBRV 
(Dorr, 1969). É constituída, na sua porção inferior, por um 
espesso pacote de metavulcânicas máfi cas e ultramáfi cas 
intercaladas com níveis de BIF e metachert, sobreposto 
por metapelitos grafi tosos com intercalações de metachert, 
BIF e níveis manganesíferos (Pires, 1977, 1983). O con-
junto encontra-se intensamente dobrado e metamorfi zado 
na fácies xisto-verde alto a anfi bolito, e é afetado por intru-
sões sintectônicas de dioritos e granodioritos. 

Os níveis manganesíferos são de dois tipos (Pires, 
1983, 1977):

   Fig. 94 – Mapa geológico simplifi cado da Mina de Ouro Lamego (segundo Sales, 1998).
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    Fig. 95 –  Mapa geológico simplifi cado do Depósito de Ouro de Rapo-
sos, nível no 2400. 1= minério de ouro; 2 = BIF; 3, 6, 7, 8 = meta-
vulcânicas máfi cas; 4 = metavulcânicas ultramáfi cas alteradas; 
5 = metavulcânicas ultramáfi cas; 9 = Lapa Seca; 10 = metape-
lito carbonático; 11 = diques máfi cos; 12 = falha ou zona de 
cisalhamento; 13 = drift offset. As principais mineralizações de 
ouro são: o Espírito Santo Oeste, Espírito Santo, no 2, no 3, Espírito 
Santo Leste, no 10 e no 11 (segundo Vial, 1980).

      Fig. 96 –  Seção geológica simplifi cada da Mina de São Bento. Quatro camadas dis-
tintas de BIFs mineralizadas ocorrem na porção inferior da Formação Fer-
rífera São Bento (segundo Abreu et al., 1988).
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   Fig. 97 – Distribuição das zonas de alteração hidrotermal na Mina de Juca Vieira (segundo Vieira, 1987).

i) Gonditos, compostos essencialmente por quartzo e espes-
sartita, mostrando, às vezes, um fi no bandamento com 
laminações alternantes de espessartita e quartzo. Varie-
dades de gonditos apresentam rodonita, Mn-cumin gtonita 
e tefroíta;

ii) Queluzitos, formados predominantemente por rodo-
crosita. Essas rochas são defi cientes em SiO

2
, e não 

apresentam quartzo. Os minerais associados mais fre-
qüentes são: rodocrosita, espessartita, tefroíta e Mn-
cumingtonita. Possuem geralmente um aspecto maciço, 
raramente bandado, com granulação fi na a muito fi na. 

Tomando-se por exemplo a jazida do Morro da Mina 
(Fig. 98), a mineração tem se desenvolvido inicialmente 
sobre os produtos de alteração laterítica dos protominé-
rios. O perfi l de alteração é geralmente mais espesso sobre 
o protominério carbonático (queluzito), cujo resultado é  
um minério mais enriquecido em manganês (teor médio 
da ordem de 46% Mn). Esse minério é composto essen-

cialmente por criptomelana e pirolusita, que representam 
o estágio fi nal do intemperismo, o estágio inicial sendo 
caracterizado pela formação de litiofi orita, manganosita e 
manganita. Sobre o protominério silicoso (gonditos) o perfi l 
de alteração é menos profundo, e o minério oxidado de 
manganês possui teores mais baixos (teor médio por volta de 30% 
Mn), apresentando ainda enriquecimento em SiO

2
 e Al

2
O

3
.

Com o esgotamento do minério oxidado de manganês 
durante os anos 1970, a atividade de mineração concen-
trou-se na exploração do protominério carbonático (quelu-
zito), o qual apresenta teores mais elevados em manganês 
(teor médio entre 30 e 31% Mn). Em 1997, a produção 
anual de manganês girou em torno de 150 mil t, e as reser-
vas foram estimadas em 3 Mt de minério.

O controle estratigráfi co e litológico da mineralização, 
assim como a sua associação ao vulcanismo máfi co e ultra-
máfi co submarino, constituem fortes argumentos em favor 
da origem vulcanogênica exalativa da mineralização origi-
nal (Pires, 1977).
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2.3.2.3 Depósitos minerais associados ao 
Supergrupo Minas (SGM)

O SGM (Fig. 87, 88), que se sobrepõe em discordância 
angular e erosiva ao GBRV, contém importantes depósitos 
minerais como Au-U-Pi na Fm. Moeda e Fe, Fe-Mn na 
Fm. Cauê, além dos depósitos de ouro e topázio relaciona-
dos a tectônica dos Eventos Transamazônico e Brasiliano.

2.3.2.3.1 Depósitos Au-U-Pi da Fm. Moeda
 

Em todo o Quadrilátero Ferrífero, numerosos trabalhos anti-
gos de mineração são conhecidos ao longo do contato discor-
dante entre o Supergrupo Rio das Velhas e a Formação Moeda 
(Grupo Caraça), base do Supergrupo Minas (Fig. 88). Os tra-
balhos mais importantes se localizam nos fl ancos dos sinclinais 
Moeda, Gandarela e Ouro Fino (Renger et al. 1988).  

No sinclinal de Gandarela, a Fm. Moeda foi dividida 
em três unidades (Villaça, 1981; Villaça e Moura, 1981, 
1985), que servem de referência para a litoestratigrafi a 
local (Fig. 99) apesar das importantes variações laterais de 
fácies observadas em escala regional.
 • Unidade I: inferior, com espessura de 50 a 100 m, repre-

sentada por conglomerados e quartzitos fl uviais;

 • Unidade II: intermediária, com espessura de 0 a 50 m, 
constituída por quartzitos, fi nos a médios, maciços e 
homogêneos, depositados em ambiente marinho;

 • Unidade III: superior, com espessura da ordem de 150 m, 
composta de uma alternância cíclica de conglomerados e 
quartzitos fl uviais, que passam transicionalmente para os 
fi litos marinhos sericíticos e carbonosos da Fm. Batatal. 

As principais ocorrências mineralizadas situam-se nos 
conglomerados basais da Unidade I, e são caracterizadas 
pela associação ouro-uraninita-pirita detríticos. Esses con-
glomerados mostram caráter monomítico a oligomítico, 
e são compostos essencialmente por seixos de quartzo 
branco e cinza. Em certos locais, como no sinclinal de Ouro 
Fino, o caráter polimítico é mais acentuado com a pre-
sença de seixos de fi litos, formações ferríferas bandadas e 
metavulcânicas pertencentes ao Grupo Nova Lima, além 
de seixos quartzíticos intraformacionais provenientes 
da própria seqüência deposicional. Os minerais mais 
comuns na matriz dos conglomerados são: zircão, turma-
lina, monazita e rutilo. Grãos isolados de matéria orgânica 
são freqüentes, e podem representar até 3% da matriz dos 
conglomerados.  

O urânio, pesquisado pela Nuclebras, aparece na forma 
de uraninita detrítica, brannerita e coffi nita secundárias 

   Fig. 98 – Mapa do Distrito Mn de Conselheiro Lafaiete, MG (segundo Pires, 1977).
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(Villaça, 1981), com as concentrações desse elemento 
variando entre 50 e 800 ppm. 

A pirita consiste no mineral mais abundante e visível 
nos conglomerados, apresentando-se sob três hábitos prin-
cipais (Maranhão, 1979; Villaça, 1981; Minter et al. 1990; 
Renger et al. 1988): 
i) Pirita compacta detrítica, em grãos esféricos e arredon-

dados;
ii) Pirita porosa neoformada, em grãos de 5 a 10 mm 

de diâmetro, que podem atingir 30 mm ou mais, com 
forma esferoidal e/ou achatada e mostram texturas lame-
lares, concêntricas e fi brorradiais. Esse tipo de pirita contém 
inclusões de ouro e de material argilo-carbonoso;

iii) Pirita euédrica recristalizada em cubos bem formados, 
às vezes formando cimento acrescido em volta da pirita 
compacta detrítica.

No sinclinal de Ouro Fino, o ouro ocorre disperso 
na matriz dos conglomerados e/ou associado às piritas 
porosas na forma de partículas de 10 a 20 µ de diâmetro 
inclusas nas piritas ou na borda delas. Contém cerca de 5% 
Cu, 12% Ag e 2% Hg. Os teores de ouro no conglomerado 
mineralizado são da ordem de 5 a 10 g/t. As concentra-
ções maiores encontram-se na base, nos primeiros 30 cm 
acima do contato. Existe uma boa correlação entre a con-
centração de piritas detríticas e o teor em ouro, as quais 
podem constituir verdadeiros níveis de minerais pesados 
(Minter et al. 1990; Renger et al. 1988). Além da pirita, 
outros sulfetos, tais como arsenopirita, pirrotita, calcopi-
rita, covellita, calcocita e gersdorffi ta, foram identifi cados. 

O ambiente de sedimentação dos conglomerados e dos 
quartzitos associados foi interpretado como um sistema de 
leques aluviais e de rios entrelaçados se movimentando de 

   Fig. 99 – A) Unidades da  Formação Moeda no Sinclinal de Gandarela. B) Seção-tipo do conglomerado basal da Fm. 
Moeda, mineralizado em Au-U-Pi no Sinclinal de Gandarela (segundo Villaça, 1981).
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norte para sul, e depositando barras seixosas e arenosas 
em clima árido a desértico. Nessas condições, uma origem 
como paleoplaceres do tipo Witwatersrand foi proposta 
por Minter et al. (1990), Renger et al. (1988), Maranhão 
(1979). Entretanto, a infl uência da tectônica dúctil-rúptil 
sobre a geometria do depósito, assinalada por Fonseca 
(1990), e a importância das modifi cações observadas na 
mineralização original, as quais são decorrentes dessa tec-
tônica, permitem sugerir uma classifi cação de “Paleopla-
cer Modifi cado” nos termos apresentados por Clemmey 
(1981), Phillips et al. (1987), Milési et al. (1996).

2.3.2.3.2 Depósitos de itabiritos da Fm. Cauê
 
No QF, aos conglomerados e aos quartzitos da Fm. Moeda, 
assim como aos fi litos sericíticos e carbonosos da Fm. 
Batatal, sucedem em transição os itabiritos da Fm. Cauê e 
os dolomitos da Fm. Gandarela, que constituem o Grupo 
Itabira (Fig. 88) e caracterizam a instalação de uma pla-
taforma marinha de aproximadamente 2,4Ga (Babinski et 
al. 1992, 1995). Os itabiritos da Fm. Cauê são geralmente 
preservados em posições sinformais e fortemente afetados 
pelos cavalgamentos e pelas zonas de cisalhamento asso-
ciados ao Evento Transamazônico. Aos itabiritos relacio-
nam-se os enormes depósitos de ferro do QF (Fig. 100a 
e 100b), cujas principais minas (Gomes, 1986; Barcelos 
e Büchi, 1986) são denominadas: Águas Claras, Alegria, 

Capanema, Cauê, Chacrinha, Conceição, Dois Córregos, 
Esmeril, Mutuca, Onça, Periquito, Pico e Timbopeba, as 
quais foram responsáveis, em 1998, por uma produção da 
ordem de 200 Mt de minério, com um teor de 60 a 65% Fe. 
As reservas são estimadas em aproximadamente 29 bilhões t 
de minério com teor entre 50 e 65% Fe (Coelho, 1986). 

O termo itabirito refl ete, por defi nição, a transformação 
de um BIF-óxido Fe por metamorfi smo (James, 1954). Nas 
porções menos deformadas do QF, isto é, na sua porção 
ocidental, as feições primárias dos BIFs são ainda preser-
vadas, permitindo observar o bandamento primário for-
mado por laminações alternantes de quartzo e de óxidos 
de ferro com espessuras milimétricas (microbandas) a cen-
timétricas (mesobandas), segundo a classifi cação de Tren-
dall (1983). Em certas jazidas, como a de Águas Claras, o 
bandamento primário é realçado pela presença de dolomita 
nas laminações silicosas. Assim se defi ne dois tipos de ita-
biritos, que constituem o protominério de todas as jazidas 
do QF: Itabirito comum ou silicoso e/ou Itabirito dolomí-
tico, nos quais o teor de ferro varia de 20 a 50%. Nos dois 
tipos de itabiritos a hematita é predominante, e a magne-
tita aparece subordinadamente. Entretanto, estudos mine-
ragráfi cos das fácies mais preservadas do metamorfi smo 
indicam como minerais originais sindiagenéticos hematita 
e magnetita (Rosiére et al. 1993). Com a deformação e o 
metamorfi smo subseqüentes, seguidos pelo intemperismo, 
uma seqüência de gerações de óxidos de ferro, defi nida por 
Rosiére et al. (1993) para os depósitos do QF, resulta num 

Fig. 100a – Seção geológica da Mina de Águas Claras (segundo Gomes, 1986).
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aumento signifi cativo e quase absoluto da hematita nos ita-
biritos e nos minérios. A denominação de minério rico é 
utilizada para corpos de alto teor Fe, quimicamente mais 
homogêneos e constituídos quase inteiramente por óxidos 
de ferro, os quais são assim distinguidos: i) minérios com-
pactos, maciços, bandados e laminados, foliados (xisto-
sos), lineados e brechados, com hematita predominante; 
ii) minérios pulverulentos, foliados e lineados, grossei-
ros a fi nos, às vezes sem estrutura interna (blue-dust). 

A ocorrência desses tipos está fortemente condicionada 
à estruturação tectônica, em zonas de alta e de baixa defor-
mação, e infl uenciada por fl uidos metamórfi cos. Entre-
tanto, os corpos de hematita compacta, freqüentemente 
preservados em posições sinclinais, têm apresentado todas 
as deformações tectônicas e metamórfi cas observadas na 
área, o que signifi ca que eles representam fácies sedimen-
tares originais interdigitadas com os itabiritos laminados. 
Esses itabiritos são classifi cados como BIF do tipo Lago 
Superior, os quais apresentam baixo teor em elementos 
traços e uma anomalia negativa em európio (Fryer, 1983; 
Raposo, 1995; Raposo e Ladeira, 1993).

Uma origem sedimentar-exalativa, a partir de salmou-
ras hidrotermais depositadas quimicamente no fundo da 
bacia, é proposta aqui para os itabiritos, com a fonte do 
ferro e da sílica resultando da lixiviação pela água do mar 
infi ltrada em profundidade, em decorrência das circulações 
convectivas induzidas pelo processo de rifteamento, das 

vulcânicas máfi cas e ultramáfi cas sotopostas pertencentes 
ao GB Rio das Velhas (Raposo, 1995), ou das rochas vul-
cânicas máfi cas da porção superior do manto relacionadas 
aos processos de rifteamento e à expansão oceânica inci-
piente do Ciclo Minas. 

Os itabiritos apresentam-se duros ou friáveis, com dife-
rentes graus de enriquecimento dependendo da intensidade 
dos processos supergênicos associados à alteração laterí-
tica. A intensa percolação da água de origem superfi cial 
provoca a lixiviação da sílica e a concentração relativa 
do ferro na forma de hematita residual friável e de goe-
thita neoformada. Quando atua sobre os itabiritos dolo-
míticos, a alteração laterítica é particularmente profunda 
e desenvolve corpos de minérios pulverulentos extrema-
mente ricos (blue-dust). 

2.3.2.3.3 Depósitos Fe-Mn de Miguel Congo
 

A Mina Fe-Mn de Miguel Congo (Barcelos e Büchi, 1986), 
localizada na parte SE do QF, fl anco NE da Serra de Antô-
nio Pereira, situa-se perto da base da Fm. Cauê, acima 
de um nível de itabirito dolomítico e anfi bolítico (actino-
lita-tremolita) bastante decomposto e de cor alaranjada, 
com espessura vizinha de 20-25 m, o qual ocorre ao longo 
de toda a Serra de Antônio Pereira, de Mariana até Tim-
bopeba. O horizonte Fe-Mn, concordante com a foliação 

Fig. 100b – Seção geológica da Mina do Pico de Itabirito (segundo Gomes, 1986).
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principal, com espessura variável de 0,5 a 20 m (3 m em 
média), encontra-se tectonicamente repetido por falhas em 
duas e até seis camadas distintas intercaladas com itabiritos 
manganesíferos ou não, friáveis a semicompactos. O miné-
rio de ferro-manganês é constituído essencialmente por psi-
lomelana e pirolusita associadas à nsutita, ramsdelita, ran-
cieita, manganita, braunita e espessartita.
 • Fe-Mn friável, terroso, pobre em Mn (15 a 25%);
 • Fe-Mn semicompacto, com teores Mn mais elevados 

(25-35%);
 • Fe-Mn compacto, com brilho metálico, com teores Mn 

muito elevados (35-45%), restrito à charneira de dobras 
e às zonas brechadas. 

O minério possui geralmente uma soma Fe + Mn em 
torno de 55%, e uma razão Fe/Mn vizinha de 1,3%, o teor 
médio de Mn fi cando da ordem de 24%. Em 1983, as reser-
vas eram estimadas em aproximadamente 9 Mt de minério. 
Trata-se evidentemente de um minério laterítico originado 
do intemperismo supergênico. Essa camada de Fe-Mn é 
formada originalmente por um protominério de Mn carbo-
nático com teores de Mn variando entre 5 e 7%, na forma 
de kutnahorita ou Mn-dolomita, associada à magnetita, à 
espessartita e à hematita. Essa camada enriquecida em Mn 
é conhecida regionalmente nessa borda oriental do QF, em 
Conta História, Alegria e Timbopeba.

2.3.2.4 Depósitos minerais associados ao 
Evento Transamazônico/Brasiliano

No QF, os depósitos de ouro e de topázio encontram-se 
encaixados em diversas litologias pertencentes a diferentes 
formações do SGM. O principal controle desses depósitos 
é estrutural e relacionado à tectônica do Evento Transama-
zônico e/ou Brasiliano.

2.3.2.4.1 Depósitos de ouro do Distrito de 
Mariana
 
Perto de Ouro Preto e Mariana, uma série de minas de 
ouro: Veloso, Palácio Velho ou Chico Rei, Bom Jesus das 
Flores, Taquaral, Passagem, Mata Cavalo, Morro Redondo, 
Morro Santana, Rocinha e Antônio Pereira (Fig. 87) inte-
gra o Distrito de Mariana (Duarte e Pires, 1996; Chauvet 
e Menezes, 1992; Chauvet et al. 1994; Vial, 1988), o qual 
se estende sobre mais de 23 km em volta do anticlinal 
de Mariana, cuja zona axial tem orientação N55-60W e 

eixo mergulhando com 10-15˚ para sudeste. O conheci-
mento dessas mineralizações auríferas remonta ao fi nal do 
século XVII, quando foi descoberto o ouro no Brasil, o 
qual foi intensamente lavrado durante os séculos XVIII e 
XIX. Nessas minas a mineração permanece até hoje, muito 
embora de forma esporádica.

2.3.2.4.1.1 Depósito Au de Passagem de Mariana 
A Mina de Passagem, localizada próximo ao nariz do 
anticlinal de Mariana, situa-se na zona de contato entre 
os xistos do Grupo Nova Lima e os itabiritos do SGM, 
a qual é caracterizada como uma zona de cisalhamento, 
subparalela à superfície da xistosidade Sn e do acamamento 
S

0
. Segundo Vial (1988), as rochas encaixantes dos corpos 

mineralizados pertencem a diversas formações tectoni-
camente imbricadas: quartzo-carbonato-biotita-sericita 
xistos (G. Nova Lima); quartzito sericítico branco (Fm. 
Moeda); fi litos sericíticos brancos e grafi tosos (Fm. 
Batatal); rocha carbonática bandada cinza, rica em anke-
rita (Fm Batatal); itabiritos dolomíticos com cumingto-
mita e Mn-magnetita (Fm. Cauê); anfi bolito na base dos 
itabiritos. 

Dois tipos de minério ocorrem na Mina de Passa-
gem (Fig. 101):
i) Anfi bólio xisto, rico em pirrotita, encontrado somente 

nos níveis inferiores da mina, na forma de lente hospe-
dada no itabirito dolomítico;

ii) Veios de quartzo branco, ricos em turmalina (dravita) 
com ankerita, sericita e sulfetos, constituindo o princi-
pal minério. O principal sulfeto é a arsenopirita, asso-
ciada em proporções menores à pirrotita, além de pirita, 
calcopirita, galena, bertierita e lölingita subordinadas. 
O ouro é associado à arsenopirita e ocorre nas fraturas 
desse mineral que é mais abundante no minério rico em 
turmalina. Pode também aparecer, em pequenas pro-
porções, na pirita, na pirrotita, na calcopirita e na ganga 
quartzosa. Na Mina de Santana, o ouro forma inclusões 
na pirrotita. 

Turmalinitos ocorrem geralmente nas bordas dos veios 
de quartzo e são alongados subparalelamente ao banda-
mento e à xistosidade das rochas encaixantes (Fleischer e 
Routhier, 1973). Os corpos de minério são alongados no 
sentido da lineação de estiramento (090-120), e contínuos 
por mais de 1.000 m, mostram largura horizontal variável 
de 10 a 90 m e potência média de 1 a 3 m, com espessuras 
que chegam a até 15 m.

A produção acumulada da Mina de Passagem desde o 
fi nal do século XVII foi estimada em aproximadamente 60 t 
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Au. A produção registrada desde 1864 até 1973 foi calculada 
em cerca de 4 Mt de minério com 8,30 g/t Au (Vial, 1988).

A alteração hidrotermal que acompanha a minerali-
zação é caracterizada pela formação inicial de clorita 
e sericita, e pelo desenvolvimento em um estágio mais 
avançado de carbonatos (ankerita), turmalina, quartzo 
e sulfetos. Essa alteração se sobrepõe às paragêneses 
metamórfi cas relacionadas ao cavalgamento Transama-
zônico. Esse cavalgamento é posterior ao soerguimento 
do anticlinal de Mariana, uma vez que as direções das 
lineações fi cam constantes nos dois fl ancos do anticli-

nal (Chauvet e Menezes, 1992; Chauvet et al. 1994, 
Schrank et al. 1996). A geometria dos veios de quartzo 
e suas relações com as rochas encaixantes mostram que 
eles se desenvolveram após a principal fase de cisalha-
mento que acompanha o cavalgamento. A percolação 
dos fl uidos mineralizantes é associada a uma fase em 
extensão relacionada ao deslizamento por gravidade das 
nappes, o qual ocorre imediatamente após o cavalga-
mento (Chauvet e Menezes, 1992; Chauvet et al. 1994). 
Estes últimos autores consideram que o principal evento 
tectônico registrado na área é brasiliano. Outros, como 

 Fig. 101 – Representação esquemática das relações geométricas entre veios de 
quartzo mineralizado e foliação na (a) Mina Passagem de Mariana 
e (b) Mina Morro de Santana; (c) ângulo sistemático formado pela 
foliação (plano C) e o veio (plano T) (segundo Chauvet e Menezes, 
1992; Chauvet et al., 1994). 
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Marshak e Alkmin (1989) e Marshak et al. (1992), atri-
buem essa tectônica ao Evento Transamazônico.

2.3.2.4.1.2 Depósito Au de Antônio Pereira 
O Depósito de Antônio Pereira (Fig. 87), localizado no 
fl anco nordeste do anticlinal de Mariana, corresponde a 
uma área de 6 km x 1 km explorada por garimpeiros 
durante mais de duzentos anos, e conhecida como Lavra 
do Bugre. Encontra-se encaixado em dolomitos, dolomitos 
ferruginosos, dolomitos silicosos e manganesíferos, da Fm. 
Gandarela, intercalados com itabiritos silicosos, dolomíti-
cos e manganesíferos da Fm. Cauê, os quais são afetados 
por intenso intemperismo, que, por sua vez, é responsável 
pela formação de um manto de alteração com espessura 
superior a 150 m. A alteração supergênica resultou na dis-
solução dos carbonatos e na substituição deles por uma 
trama de óxidos e hidróxidos de Fe ± Mn misturados com 
caulinita, denominada “borra de café”, a qual confere às 
rochas encaixantes extrema friabilidade, alta porosidade e 
baixa densidade. 

Segundo Ribeiro (1998), na porção leste da área pode-se 
observar, nos dolomitos da Fm. Gandarela, o sistema de 
veios mineralizados, parcialmente ou totalmente alterados 
numa massa friável argilo-arenosa, de coloração verme-
lho-escura a amarela, que constitui o minério chamado 
“Bugre”. Os veios auríferos são de dois tipos (Fig. 102):
i) Veios tipo I: orientados 070/20˚, subparalelos a S

1
 e 

S
0
, freqüentemente boudinados, com espessura de 10 

a 20 cm e grande continuidade lateral, compostos de 
dolomita, quartzo e arsenopirita predominantes, além 
de clorita, fl uorita, pirita, pirrotita, calcita e turmalina 
subordinadas, e raras ocorrências de grafi ta, calcopi-
rita, escorodita, zircão, rutilo e bismutinita. Esses veios 
foram formados num importante processo de desliza-
mento interestratal decorrente da deformação extensio-
nal. Neles os teores médios de ouro são de 20 g/t, atin-
gindo localmente 180 ppm.

ii) Veios tipo II: tardios, orientados N20E, com espessura 
de 30 a 40 cm e grande continuidade lateral, mergu-
lhando fortemente para SE ou NW. Correspondem à 
tension gashes e são preenchidos por quartzo, arseno-
pirita e dolomita, com calcita e clorita subordinadas. 
Nesse tipo de veio os teores de ouro são mais elevados 
em relação aos veios anteriores, e atingem 100 g/t Au. 

Esses veios, tipos I e II, preenchem fraturas P e T desen-
volvidas durante o processo de cisalhamento originado na 
fase extensional que sucedeu aos cavalgamentos regionais. 
Em ambos os tipos o quartzo é associado à arsenopirita, 
em que aparece nas zonas de crescimento, nas clivagens e 
nas fraturas, em partículas irregulares, de diâmetro maior 
variando entre 400 e 700 µm em média. Hg é presença 
constante na liga com o ouro, cujo teor médio vai de 2,6% 
até 5,7%, junto com Ag (1%). 

O “Bugre” resulta da alteração do material que compõe 
os veios e consiste num saprolito vermelho quartzo-goetí-

 Fig. 102 – Condicionamento dos veios quartzo-carbonáticos sulfetados nos dolomitos 
encaixantes do Depósito Au de Antônio Pereira, representativo da deformação 
com evidências de movimentação normal (segundo Ribeiro, 1998).
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Fig. 103a – Mapa de situação dos depósitos de topázio do Distrito de Ouro Preto (segundo Pires et al., 
1983).        Simbologia: horizonte BT: B – Bora; A – Adão; IL – Israel Lucas; BC – Brocotó. 
Gn – gnaisse e migmatitos, vv – Nova Lima; SGM – Supergrupo Minas; RS – Rodrigo Silva; 
C – Cumbi; H – Hargreaves; T – Topázios.

tico com importante contribuição de magnetita martitizada, 
hematita e caulinita, além de turmalina, criptomelana e piro-
lusita que aparecem aí como minerais acessórios. Contém os 
maiores teores de ouro (de 3 a 10 g/t) e altos teores de arsê-
nio. As partículas de ouro mostram formas que vão de glo-
bulares a irregulares, com diâmetros médios de 200 µm, nas 
massas de goethita e limonita. Além de Hg (1,2%) e de Ag 
(1,6%), contém traços de Sb, sendo notável a ausência de Cu. 

Conforme salientado por Ribeiro (1998), o ambiente 
tectônico e as características mineralógicas da mineraliza-
ção primária do Depósito de Antônio Pereira são muito 
semelhantes às feições observadas no Depósito de Passa-
gem de Mariana. 

As condições de T de precipitação dos minerais com-
ponentes dos veios mineralizados foram determinadas a 
partir da composição das cloritas e dos carbonatos, e esta-
belecidas em 319 ± 45˚C. Os estudos de inclusões fl uidas, 
realizadas por Ribeiro (1998), sobre o quartzo e a dolomita 
dos veios, mostram inclusões primárias e pseudo-secundá-
rias carbônicas e aquocarbônicas, enquanto as secundárias 
são aquosas. A presença de CH

4
, N

2
 ou H

2
S foi eviden-

ciada na fase gasosa de CO
2
, enquanto a salinidade é baixa, 

2-6% eq. peso NaCl, e as temperaturas de homogeneização 
variam de 220˚ a 310˚C. As condições de P foram calcula-
das em torno de 3 kb. 

A alteração hidrotermal, na forma de halos simétricos 
em volta dos veios, tem expressão muito restrita (alguns 
centímetros) com introdução de clorita, quartzo, arseno-
pirita, pirita e turmalina nas rochas encaixantes, o que 
demonstra uma baixa razão fl uido/rocha. 

Do ponto de vista genético, Ribeiro (1998) sugere mis-
tura de fl uidos metamórfi cos com baixa salinidade, os quais 
comportam elementos como As, Hg, Be e Bi.

2.3.2.4.2 Depósitos de topázio
 

Os famosos depósitos de topázio Imperial da região de 
Ouro Preto, com a sua cor alaranjada típica, são associa-
dos a diversas litologias pertencentes a diferentes forma-
ções do SGM. Entretanto, verifi ca-se uma concentração 
dos depósitos nas formações dos grupos Piracicaba e Ita-
bira, no sinclinal de Dom Bosco. As principais ocorrên-
cias (Fig. 103a) em rochas são conhecidas sob as seguin-
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tes denominações: Capão, Boa Vista, Trino, Vermelhão, 
Adão, Israel, Brocotó, Fazenda Lagoa de Cima, Vira Saia; 
enquanto depósitos de aluviões são encontrados nos locais 
conhecidos por Ranchador, Morro da Mata, Barriguinha... 
(Pires et al. 1983; Ferreira, 1991). 

Pires et al. (1983) destacam a relação das jazidas de 
topázio com um horizonte BT (Fig. 103b), freqüentemente 

boudinado, estratigrafi camente controlado, representado 
por uma massa que vai de marrom-escuro a preto, com-
posta de argilas impregnadas por óxidos de ferro e man-
ganês, e cortada por veios concordantes e discordantes de 
caulinita, com topázio, euclásio, quartzo murion, hematita 
especular e quartzo leitoso, além de bolsões e geodos com 
cristais de quartzo límpido, topázio, hematita e muscovita 

Fig. 103b – Perfi s através das jazidas de topázio, com o controle estratigráfico do 
horizonte-BT (segundo Pires et al.,  1983).
Simbologias: Sx – sericita xisto; qzn – quartzito negro; xp – s eri-
cita-xisto prateado; BT – horizonte mineralizado com to pázio; 
Mn – x – xisto manganesífero; K – venulações de caolinita; 
C – Formação Cercadinho; G – Formação Gandarela.
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 Fig. 104 –  Mapa simplifi cado do sinclinório de Itabira, com as minas de ferro e os corpos auríferos 
(segundo Galbiatti, 1999).

                         1 - Corpo Conceição                       5 - Corpo Y                             8 - Corpo Área Central
                    2 e 3 - Corpos Periquito                        6 - Corpo X                             9 - Aba Norte 
                          4 - Corpo Dois Córregos                 7 - Corpo Noroeste               10 - Aba Leste

verde. Esse horizonte BT ocorre no topo de um magnetita-
sericita xisto da Fm. Cercadinho, onde podem ser obser-
vados microprismas de topázio orientados paralelamente à 
xistosidade. 

Outros pesquisadores (Ferreira, 1991), porém, desta-
cam a ocorrência de topázios em veios de direção N20E 
que cortam xistos dolomíticos e dolomitos da Fm. Fecho 
do Funil, e são também associados a uma massa argilosa 
caulínica impregnada por óxidos de ferro e manganês. 

As duas direções apresentadas pelos veios, que contêm 
os topázios, são análogas às encontradas no Depósito Au 
de Antônio Pereira, o que implica a sugestão de um mesmo 
controle estrutural para os referidos depósitos.

2.3.2.4.3 Depósitos Au das minas de Cauê
 

Apesar de se encontrarem na área de infl uência da Faixa 
Araçuaí e, conseqüentemente, do Evento Brasiliano, os 
depósitos de ouro da região de Itabira são tratados aqui 
em razão de suas semelhanças com as outras jazidas do 
QF, o que permite estabelecer comparações diretas entre 
as diversas jazidas. 

Os depósitos de ouro das minas de Cauê, Conceição e 
Periquito, no Distrito de Itabira (Fig. 104), são tipicamente 

associados aos itabiritos tipo Lago Superior da Fm. Cauê 
(G. Itabira) do SGM. Aparecem numa forma muito espe-
cial de minério, denominada Jacutinga, a qual se caracte-
riza pela cor preta, pela friabilidade, pela ausência de sul-
fetos, pela presença de quartzo, de óxidos de ferro, como 
hematita granular e especular, magnetita, limonita e goe-
thita, e de óxidos de manganês, pela associação com talco, 
caulinita, apatita, monazita e turmalina, e, sobretudo, pelos 
teores muito elevados de ouro associado ao paládio e, mais 
subordinadamente, à platina. As principais ocorrências de 
Jacutinga no QF se distribuem nas seguintes minas: Gongo 
Soco, Morro Água Quente, Cata Preta, Maquiné e Itabira, 
algumas das quais vêm sendo exploradas desde o fi nal do 
século XVII (1690), contudo o auge da mineração só ocor-
reu em meados do século XIX. No relato da produção his-
tórica do ouro (Galbiatti, 1999), destacam-se as produções 
de 12.887 kg Au na Mina de Gongo Soco no período de 1826 
a 1856; de 5.277 kg Au na Mina Maquiné, entre 1865 e 1896; 
e de 905 kg Au na Mina Sete de Itabira, entre 1852 e 1854. 

A explotação de ouro na Jacutinga foi retomada, desde 
1983, como subproduto nas minas de ferro de Conceição, 
Periquito e Cauê, a partir dos corpos denominados Concei-
ção, Periquito, X, Y, Noroeste, Área Central, Aba Norte e 
Aba Leste (Fig. 104), cuja produção acumulada, até 1997, 
é de 6,7 t Au. 
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Os corpos auríferos da Mina Cauê situam-se preferen-
cialmente no contato dos itabiritos friáveis com os corpos 
de hematita pulverulenta/compacta. O minério apresenta-se 
na forma de bandas e sub-bandas de goethita, magnetita, 
quartzo, caulim e hematita. Os minerais acessórios são: 
talco, caulim, especularita, turmalina, ilmenita, magnetita, 
epidoto, muscovita, zirconita, monazita, rutilo, barita, stibi-
nita, ligas Sb-Sn e arsenopirita (Galbiatti, 1999). O ouro ocorre 
mais freqüentemente associado às bandas com hematita e 
goethita e, subordinadamente, com quartzo, magnetita e 
especularita, com teores muito variáveis, encontradas em 
volta de buchos extremamente ricos (Fig. 105a e 105b). Os 
minerais do grupo da platina (EGP) são paladseíta, isomer-
tieíta, arsenopaladinita, hongshiíta, Pd e Pt nativos e tetra-
auricuprita (Olivo, 1994; Galbiatti, 1999).

Enquanto Olivo (1994), Olivo et al. (1995, 1994, 1993), 
Leão de Sá e Borges (1991), Cabral e Pires (1995) e Cabral 
(1996) associam o hidrotermalismo responsável pela for-
mação da Jacutinga ao metamorfi smo que acompanha a 
deformação principal D

1
 do Evento Transamazônico, o 

principal controle dos corpos de minério sendo governado 
pela lineação de estiramento L

e1
; Galbiatti (1999) e Gal-

biatti et al. (1999) relacionam a fase hidrotermal minerali-
zante a uma transcorrência dextral, posterior ao evento D

1
, 

orientada N80E a EW, e ao sistema de fraturas que lhe é 
associado (Fig. 105c), os corpos de minério preenchendo 
preferencialmente as fraturas R e T. Essa transcorrência é 
relacionada, por Galbiatti (1999), ao Evento Brasiliano. 

Destaca-se, na interpretação de Olivo et al. (1995), o 
papel do itabirito dolomítico na precipitação do ouro por 
elevação do pH, bem como na formação dos minerais aces-
sórios, tais como talco e fl ogopita. Entretanto, segundo Gal-
biatti (1999) a existência de itabirito dolomítico na Mina 
de Cauê não foi comprovada e, se presente, só ocorreria na 
porção superior da Fm. Cauê ou na base da Fm. Piracicaba. 

Todos os autores concordam que os fl uidos minerali-
zantes sejam ácidos, oxidantes e ricos em cloro, apresen-
tando temperaturas elevadas, e que o transporte do ouro 
seja efetuado por cloretos complexos.  

Os estudos de inclusões fl uidas, realizados por Freitas-
Silva (Galbiatti, 1999) sobre o quartzo, mostram que tal 
minério não apresenta textura milonítica e contém dois 
tipos de inclusões:
i) Inclusões aquocarbônicas trifásicas com salinidade que 

varia de alta a muito alta (acima de 50% eq. peso 
NaCl), com temperaturas de homogeneização variando 
entre 180 e 450˚C e até mesmo acima de 450˚C quando 
ocorre a decrepitação das inclusões;

ii) Inclusões aquosas com salinidade variável de mode-

rada a baixa (inferior a 15% eq. peso NaCl), com tem-
peraturas de homogeneização em torno de 180˚C. 

Essas observações levam à mistura de dois fl uidos: o 
primeiro aquocarbônico muito quente e muito salino de 
origem profunda; o outro aquoso, bem menos quente e 
menos salino, de origem superfi cial (Galbiatti, 1999). A fonte 
do ouro e do paládio nos fl uidos mineralizantes é também 
objeto de controvérsia:
i) Olivo et al. (1995) sugerem uma origem associada à 

lixiviação das rochas máfi cas e ultramáfi cas do GBRV 
pelos fl uidos metamórfi cos;

ii) Cabral e Pires (1995) e Cabral (1996) propõem uma fonte 
do ouro e do paládio a partir da lixiviação dos itabiritos da 
Fm. Cauê, os quais contêm baixos teores desses elemen-
tos (da ordem do ppb), pelos fl uidos metamórfi cos;

iii) Galbiatti (1999) assevera que os fl uidos mineralizantes 
são de origem magmática granítica, os quais, na sua 
ascensão, provocaram a lixiviação do ouro e do paládio 
a partir das rochas máfi cas e ultramáfi cas do GBRV. 
Finalmente, parece fundamental o papel do intemperismo 
laterítico nas transformações mineralógicas observadas, 
no minério original, por Olivo e Gamons (1996).

* Comentários gerais sobre os depósitos de ouro do Qua-
drilátero Ferrífero.
Segundo Noce et al. (1998), os dados geocronológicos dispo-
níveis, obtidos principalmente por U-Pb sobre titanita e mona-
zita provenientes de gnaisses, granitóides, anfi  bolitos e 
pegmatitos, são indicativos do fato de o Evento Transama-
zônico ser preponderante na estruturação do QF. A infl uên-
cia do Evento Brasiliano tem um papel menor que o esperado 
na evolução estrutural do QF, e manifesta-se pela reativação 
de estruturas mais antigas, especialmente na porção leste da 
área, onde importante perturbação dos sistemas isotópicos 
Rb-Sr e K-Ar foi verifi cada (Noce et al. 1998). Conseqüente-
mente, a tendência atual é a de se considerar os principais 
controles estruturais das mineralizações auríferas, contidas 
tanto em rochas arqueanas como em rochas paleoproterozói-
cas, como relacionados às fases tectônicas compressional e 
extensional do Evento Transamazônico. Entretanto, as data-
ções Pb-Pb sobre sulfetos (De Witt et al. 1994; Thorpe et 
al. 1984) sugerem uma idade arqueana para as mineraliza-
ções auríferas originais dos depósitos encaixados no Grupo 
Nova Lima. A adoção dessa última hipótese permite defi nir 
várias etapas para a individualização e remobilização dos 
depósitos de ouro do Quadrilátero Ferrífero: mineralizações 
auríferas arqueanas; mineralizações auríferas paleoproterozói-
cas; e mineralizações auríferas brasilianas.
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 Fig. 105 – Controles dos Depósitos Au na Mina Cauê (segundo Galbiatti, 1999). (A) Seção 
longitudinal no corpo Y. (B) Seção longitudinal vertical caracterizando o plunge da 
mineralização no corpo Aba Norte 1. (C) Esquema do posicionamento do campo de 
tensão na situação da transcorrência na Aba Norte do Cauê.



C A P Í T U L O 3 As Faixas Dobradas do 
Neoproterozóico e as 
Coberturas Correlatas

COM EXCEÇÃO DA PROVÍNCIA BORBOREMA, que consiste numa 
rede de faixas móveis anastomosadas em volta de 
núcleos menores mais antigos, as faixas dobradas neo-
proterozóicas do Brasil (Fig. 106) resultam da collage 
originada das colisões que envolveram as grandes áreas 
cratônicas, como a do Cráton Amazônico, a do Cráton 
do São Francisco e a do Cráton do Rio de La Plata 
(Almeida, 1977; Almeida et al. 1981, 1976; Fuck et al. 
1993; Brito Neves et al. 1999). 

3.1 A Faixa Brasília e o Maciço 
de Goiás

A Faixa de Dobramentos Brasília (Fig. 107) estende-se 
sobre mais de 1.000 km, numa direção vizinha de norte-
sul, ao longo da margem ocidental do CSF (Almeida, 1977; 
Marini et al. 1984a, b; Fuck et al. 1993). De modo geral, as 
diversas unidades litoestratigráfi cas da FDB mostram, de 
leste para oeste, uma deformação progressivamente mais 
intensa acompanhada por um metamorfi smo crescente, o 
que refl ete a polaridade da faixa e a vergência para leste 
em direção ao CSF (Dardenne, 1978, 2000). Essas caracte-
rísticas permitem a individualização de três zonas tectôni-
cas distintas: Zona Cratônica, Zona Externa e Zona Interna 
(Fuck et al. 1993). A megainfl exão dos Pirineus (Marini 
et al. 1984a, b; Fonseca et al. 1995; Araújo Filho, 1999; 
Lacerda Filho et al. 1999), orientada grosseiramente EW, 
permite dividir a FDB em dois segmentos distintos, seten-
trional e meridional, os quais apresentam uma evolução 
tectônica diferenciada durante o Ciclo Brasiliano.

Na zona interna da FDB, os terrenos mais antigos 
encontram-se profundamente envolvidos pela deforma-
ção e pelo metamorfi smo brasiliano, razão pela qual tais 
terrenos são abordados juntamente com a evolução tectô-
nica da FDB.

3.1.1 Depósitos minerais do Maciço de 
Goiás

Ocupando uma área de forma ovalar na porção noroeste de 
Goiás, o Maciço de Goiás (Fig. 108a) contém terrenos gra-
nito-greenstones, com idade arqueana compreendida entre 
3,0 e 2,5Ga (Queiroz, 2000; Queiroz et al. 1999) e terre-
nos vulcano-sedimentares paleoproterozóicos pertencentes 
à Seqüência Santa Terezinha (Biondi, 1990; Kuyumjian et 
al. 1999; Oliveira e Pimentel, 1998).

Nesse contexto, destacam-se as seqüências vulcano-
sedimentares do tipo greenstone belt: Crixás, Guarinos, 
Pilar de Goiás e Goiás Velho, que são preservadas em 
sinformas alongadas isoladas por núcleos do complexo 
granito-gnáissico, constituído por gnaisses tonalíticos e 
granodioríticos, denominados: Anta, Caiamar, Hidrolina, 
Itaporanga, Caiçara e Uvá (Fig. 108b). Essas seqüências 
vulcano-sedimentares, inicialmente defi nidas por Danni e 
Ribeiro (1978), foram reconhecidas como greenstone belts 
por Sabóia (1979), e posteriormente detalhadas por Danni 
et al. (1981, 1982), Danni (1988), Jost e Oliveira (1991) 
e Jost et al. (2000) (Fig. 109). Queiroz (2000), Queiroz 
et al. (1999) evidenciaram, por datação U-Pb, a infl uência 
de três eventos tectono-metamórfi cos, atuando sucessiva-
mente no fi m do Arqueano (2,6Ga), do Paleoproterozóico 
(2,0Ga) e do Neoproterozóico (0,6Ga). 

3.1.1.1 Depósitos minerais do Greenstone Belt 
Crixás

A Faixa Crixás (Fig. 110) consiste, até o presente momento, 
na área mais importante do ponto de vista econômico, haja 
vista nela se concentrar a exploração do ouro, em grande 
escala, feita pela Mineração Serra Grande S.A. que pro-
duziu, em 1998, cerca de 4,5 t Au. Registra-se, ainda, a 
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 Fig. 106 – Dobramentos do Ciclo Brasiliano e crátons correlatos (segundo Schobbenhaus e Campos, 1984; com modifi cações).
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 Fig. 107 – Mapa geológico da Faixa Brasília (segundo Dardenne, 2000). 
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descoberta, pela WMC, do pequeno depósito de níquel sul-
fetado de Boa Vista.

Os principais depósitos de ouro do GB Crixás são 
conhecidos sob as denominações de Mina III, Mina Nova, 
Meia Pataca/Pompex e Mina Inglesa.

3.1.1.1.1 Depósitos Au de Mina III/Mina Nova/Mina Pompex

Segundo Magalhães (1991), Magalhães e Nilson (1996), 
as mineralizações auríferas são confi nadas a faixas com 
maiores intensidades de deformação, correspondentes aos 
planos de empurrões e de estruturas subsidiárias associadas 
ao cinturão de cisalhamento Córrego Geral-Meia Pataca.

a) Mina III
A jazida, descoberta pela Inco, em 1974, numa área ante-
riormente trabalhada pelos bandeirantes, e situada a 2,5 km 
ao sul da cidade de Crixás, é explorada, por lavra subterrâ-
nea, desde 1990, pela Mineração Serra Grande S.A.. Em 
1994, as reservas eram da ordem de 4,8 Mt de minério, 
com teor médio de 10,12 g/t Au (Carvalho, 1999).

A mineralização aurífera (Yamaoka e Araújo, 1988), 
encontrada na base dos metassedimentos da Fm. Ribeirão 

das Antas, perto do contato com as metavulcânicas máfi cas 
da Formação Rio Vermelho, é constituída por três horizon-
tes mineralizados (Fig. 111): um nível inferior e um nível 
superior apresentando ambos uma distribuição homogênea 
dos corpos de minério, e um nível intermediário cuja dis-
tribuição é mais descontínua. 
 • O nível inferior é composto por veios de quartzo, 

com espessura que varia de 0,5 a 5 m, concordantes 
com a foliação principal, e por xistos carbonosos que 
contêm sulfetos disseminados (arsenopirita e/ou pir-
rotita) quando próximos aos veios (Fortes e Coelho, 
1997; Fortes, 1996). Os corpos de minério são descon-
tínuos, com extensão aproximada de 500 m ao longo da 
direção principal, e de 1.200 m ao longo do plunge. 
O teor médio deste horizonte é da ordem de 12 g/t Au 
com a razão Au/Ag variável de 8,90 a 10,63. Nesse 
nível, o ouro ocorre preferencialmente associado ao 
quartzo e ao material carbonoso, sendo mais rara a 
associação dele com carbonatos e sulfetos. 

 • O nível superior é representado por uma zona de sulfe-
tos maciços (pirrotita e/ou arsenopirita), com espessura 
de 0,5 a 2 m, associada a mármores Fe-dolomíticos, 
quartzo-clorita-carbonato-sericita xistos, pirrotita-mag-
netita-biotita xistos, clorita granada xistos, granaditos, 

Fig. 108a –  Mapa regional com a indicação dos 
diferentes complexos granito-greens-
tones do Maciço de Goiás (segundo 
Jost et al., 2000).
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muscovita xistos, muscovita-clorita xistos e mármores 
com biotita (Fortes e Coelho, 1997; Fortes, 1996). Os 
corpos de minério são também descontínuos com exten-
são de 50 a 200 m ao longo da direção, e de 400 m 
ao longo do plunge. Nesse nível, distinguem-se dois 
tipos de minério: rico em arsenopirita e rico em pirro-
tita. No primeiro tipo, o ouro aparece em inclusões, nas 
bordas e nas fraturas da arsenopirita, e mais raramente 

incluso no quartzo e na ilmenita. No segundo tipo, o 
ouro ocorre preferencialmente nas bordas dos grãos de 
pirrotita, no contato entre os sulfetos ou entre pirrotita 
e ganga. Nesse nível a razão Au/Ag varia de 10,11 a 
15,13. A mineralização é acompanhada por importan-
tes processos de alteração hidrotermal, manifestando-se 
por silicifi cação, sericitização, carbonatação e cloriti-
zação (Fortes, 1996).

Fig. 108b – Mapa geológico simplifi cado dos terrenos granito-greenstones de Crixás, Guarinos e Pilar de Goiás 
(segundo Carvalho, 1999).
1 – Mina III; 2 – Mina Nova; 3 – Meia Pataca/Pompex; 4 – Mina Inglesa; 5 – Maria Lázara; 
6 – Caiamar; 7 – Cachoeira do Ogó; 8 – Boa Vista



170      Metalogênese do Brasil       

 F
ig

. 1
09

 –
 

C
ol

un
as

 e
st

ra
tig

rá
fi c

as
 c

om
pa

ra
tiv

as
 e

nt
re

 o
s 

gr
ee

ns
to

ne
s 

be
lt

s 
C

ri
xá

s,
 G

ua
ri

no
s,

 P
ila

r 
de

 G
oi

ás
, 

G
oi

ás
 V

el
ho

 e
 F

ai
na

 (
Jo

st
 e

t 
al

., 
20

00
).



                                                               As Faixas Dobradas do Neoproterozóico e as Coberturas Correlatas  171

 Fig. 110 – Mapa geológico do Greenstone Belt Crixás  (segundo Magalhães, 1991).
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 Fig. 111 – Mapa geológico de superfície e seção longitudinal da Mina III (segundo Yamaoka e Araújo, 
1988; Portocarrero, 1996; Coelho, 1999).
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O controle estrutural do depósito está relacionado a 
dobras assimétricas recumbentes, cujos fl ancos são parale-
los à foliação de plano axial principal com atitude N40-80E/
10-20NW. O plunge dos corpos de minério é subparalelo 
ao eixo dessas dobras: 5-20˚/N65-85˚W (Fortes, 1996).

Segundo Thomson e Fyfe (1990), e Fortes et al. (1997), 
a mineralização aurífera é associada ao processo de alte-
ração hidrotermal, representada pelos muscovita xistos e 
desenvolvida na zona de cisalhamento após o pico do meta-
morfi smo Brasiliano, tendo sido datada em 500 ± 5Ma por 
K-Ar e Ar-Ar. A admissão dessa hipótese desvincula total-
mente a origem da mineralização aurífera do seu contexto 
geológico, isto é, da seqüência vulcano-sedimentar de tipo 
Greenstone Belt de Crixás. Uma outra possibilidade con-
siste em admitir que a intensidade do metamorfi smo brasi-
liano provocou um completo reequilíbrio das paragêneses 
geradas nos eventos metamórfi cos anteriores.
 
b) Mina Nova
A jazida da Mina Nova, descoberta em 1989 e explorada 
desde 1996 pela Mineração Serra Grande S.A., situa-se 
perto da Mina III, localizando-se a 1 km ao sul da cidade de 
Crixás. A reserva inicial foi estimada em 3 Mt de minério 
com teor médio de 6 g/t Au. Segundo Portocarrero (1996), 
a estratigrafi a local encontra-se invertida, e mostra, da base 
para o topo, a seguinte sucessão: biotita-sericita-quartzo 
xistos; xistos carbonosos com intercalações de mármores; 
metavulcânicas máfi cas.

A mineralização aurífera é associada ao horizonte de 
xistos carbonosos, eventualmente no seu contato com os 
mármores, clorita-granada xistos e veios de quartzo. É acom-
panhada por um halo de alteração carbonático com espes-
sura de 9 a 12 m, condicionado a uma zona de maior 
intensidade de cisalhamento dúctil-rúptil com atitude N60-
65W/5-10NE. Estão presentes nela dobras recumbentes 
com eixos paralelos às lineações de interseção, de crenula-
ção e boudins de quartzo que indicam o plunge da minera-
lização com atitude 5-20˚/N60-75W.

O minério do tipo I consiste em um horizonte (1,5 a 2,8 m 
de espessura) de xistos carbonosos com disseminação (5 
a 10% de sulfetos) de pirrotita e arsenopirita com calco-
pirita subordinada, e com veios de quartzo, centimétricos 
a decimétricos, concordantes (Portocarrero, 1996). O ouro 
ocorre incluso na arsenopirita, no carbonato e no quartzo, 
preenchendo fraturas da pirrotita, e no contato dos sulfetos 
com a ganga (Fortes e Coelho, 1997).

O minério de tipo II é representado por um horizonte 
(0,3 a 1,7 m de espessura) de sericita-carbonato xisto com 
arsenopirita disseminada, sotoposto ao minério do tipo I. 

O ouro ocorre associado à mica branca e à pirrotita, ou 
incluso e preenchendo fraturas da arsenopirita.

Nos minérios de tipo I e II, a razão média Au/Ag é de 
14,6: diminuindo quando o ouro se encontra associado à 
arsenopirita, e aumentando quando ele ocorre relacionado 
a carbonato, mica branca e pirrotita. O minério de tipo 
III consiste em raros e fi nos veios de quartzo leitoso com 
ouro, arsenopirita e pirrotita disseminados.

c) Meia Pataca/Pompex
A jazida de Meia Pataca, também conhecida como Mina 
Pompex ou corpo M1, descoberta em 1979 pela Metago, 
e lavrada a céu aberto, experimentalmente, entre 1984 
e 1987, situa-se a cerca de 5 km a leste da cidade de 
Crixás. As reservas foram estimadas em 160 mil t de 
minério oxidado com teor médio de 2,55 g/t Au e 460 mil t 
de minério não alterado com teor médio de 2,2 g/t Au. 
Segundo Magalhães et al. (1988) e Magalhães (1991), 
a mineralização, com 180 m de extensão e 2 a 3 m de 
espessura, encontra-se hospedada em xistos carbonosos 
calcíferos da Fm. Ribeirão das Antas, no contato com 
os granada-cloritóide-clorita xistos, e é correlacionável 
ao horizonte inferior da Mina III. Ocorre na forma dis-
seminada com pirita, arsenopirita e pirrotita associadas 
a processos de alteração hidrotermal, tais como feldspa-
tização, carbonatação e sulfetação.

O controle estrutural do depósito é condicionado por 
falhas de empurrão com direção aproximadamente E-W, e 
mergulho suave para norte, às quais se associam lineações 
de estiramento mineral com caimento desde subhorizontal 
até 15˚ para oeste. Esse conjunto de feições faz parte do 
Cinturão de Cisalhamento Córrego Geral-Meia Pataca.

3.1.1.1.2 Depósito Au da Mina Inglesa

A jazida da Mina Inglesa (Fig. 110), também conhecida 
como Garimpo do Chapéu do Sol, localiza-se cerca de 5,5 
km a noroeste da cidade de Crixás. Lavrada entre 1918 
e 1922, objeto de sondagem no fi nal da década de 1970, 
a área foi invadida por garimpeiros no início de 1980, os 
quais a ocupam até hoje.

A mineralização encontra-se associada a rochas metaul-
tramáfi cas sobrepostas à unidade metassedimentar Fm. 
Ribeirão das Antas, o que torna o seu posicionamento lito-
estratigráfi co duvidoso e, às vezes, até mesmo polêmico, 
sendo interpretado como:
i) Equivalente da Fm. Córrego do Alagadinho, unidade 

inferior do Grupo Crixás, tectonicamente colocada 
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sobre as demais unidades do greenstone belt (Carvalho, 
1999; Fortes, 1996);

ii) Recorrência do magmatismo ultramáfi co, denominada 
Unidade Metaultramáfi ca Superior (Kuyumjian, 1981; 
Kuyumjian e Dardenne, 1983) por causa do seu posi-
cionamento estratigráfi co. É separada como Seqüência 
Mina Inglesa (Costa, 1996) em virtude das diferenças 
geoquímicas observadas nos padrões de ETRL e na 
razão Al

2
O

3
/TiO

2
 das duas unidades ultramáfi cas entre 

si, da presença de intercalações de metavulcânicas inter-
mediárias, e da ocorrência de pequenos corpos intru-
sivos de granitóides (Kuyumjian e Costa, 1999). Os 
granitóides intrusivos na seqüência vulcano-sedimen-
tar são tonalitos, granodioritos e granitos calcialcali-
nos, meta a peraluminosos, às vezes ricos em potássio 
(Kuyumjian e Costa, 1999).

A mineralização aurífera é associada a veios de quartzo 
encaixados em talco-clorita xistos com intercalações de 
clorita xistos, micaxistos carbonosos, biotita xistos e for-
mações ferríferas bandadas. Os veios de quartzo são tabu-
lares, com espessura variando de 1,8 a 5,0 m, direção 
geral N30-40E, e estão estruturalmente alojados em zonas 
de charneiras de dobras isoclinais recumbentes com eixo 
N30E/10-20˚, que corresponde ao plunge da mineraliza-
ção. A foliação principal mostra atitude NS/15-40W, ante-
rior àquela associada aos veios de quartzo mineralizados. 

Os veios de quartzo leitoso possuem granulação fi na 
e contêm mineralização disseminada de galena, esfalerita, 
arsenopirita e pirrotita, sendo também comum a presença 
de turmalina e, mais raramente, de magnetita, hematita e 
ilmenita (Kuyumjian, 1981). O ouro ocorre tanto incluso 
entre os grãos de quartzo como incluso na galena e no con-
tato entre quartzo e galena. Existe uma nítida correlação 
positiva entre ouro e chumbo (Fortes e Coelho, 1997). O 
teor médio de ouro é de 12,35 g/t, e, localmente, chega 
a 450 g/t. A mineralização é acompanhada por processos 
de alteração hidrotermal ainda pouco estudados, manifes-
tando-se pela presença de sericita e biotita associadas à 
potassifi cação e silicifi cação e, localmente, à carbonatação 
e turmalinização (Costa, 1996).

Estudos de inclusões fl uidas (Fortes, 1996) indicaram sali-
nidades de 10 a 15% eq. peso de NaCl-, e temperaturas de 
homogeneização em torno de 230˚C para o fl uido aquoso.

Kuyumjian e Costa (1999) consideram que as minera-
lizações da seqüência Mina Inglesa mostram evidências de 
processo vulcano-exalativo, além de mecanismos de segre-
gação e de reconcentração tectono-metamórfi cas atribuídas 
ao Evento Brasiliano. 

3.1.1.1.3 Depósito Ni de Boa Vista

Localizado na aba NW do GB Crixás (Fig. 108), o Depó-
sito de Boa Vista (Costa Jr et al. 1997) encontra-se hospe-
dado numa seqüência de metaultramáfi cas (talco-clorita-
serpentina xistos) e metabásicas (actinolita-albita-clorita 
xistos) com algumas intercalações de metassedimentos, 
BIFs e metacherts. As estruturas e texturas vulcânicas pri-
márias, preservadas somente em zonas de baixa deforma-
ção, permitem defi nir, localmente, dois tipos de derra-
mes vulcânicos (Fig. 112a): derrames com cumulados de 
olivina; derrames com texturas spinifex. Nessas rochas, 
a olivina está sendo substituída preferencialmente por 
clorita, talco, tremolita e magnetita. As rochas ultramá-
fi cas apresentam as características geoquímicas de lavas 
komatiíticas com conteúdo de MgO variável de 22,1 a 
28,7% em peso, típico de komatiítos peridotíticos. A mine-
ralização sulfetada (Costa Jr et al. 1997) situa-se sempre 
na porção inferior da seqüência ultramáfi ca que se sobre-
põe a uma seqüência máfi ca (Fig. 112b), e é constituída, 
da base para o topo, por uma zona de sulfetos maciços, 
que passa progressivamente a uma zona com textura em 
rede e, fi nalmente, a uma zona com sulfetos dissemina-
dos. A mineralogia, que é composta essencialmente de pir-
rotita (> 70%) associada à pentlandita e calcopirita, com 
magnetita e esfalerita subordinadas, e traços de galena, 
representa uma paragênese típica de sulfetos magmáti-
cos associados a rochas ultramáfi cas. Toda a pentlan-
dita, presente como agregados policristalinos, lamelas 

Fig. 112a – Seção esquemática através do Depósito de 
Boa Vista (segundo Costa Jr. et al., 1997).
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de exsolução na pirrotita e coroas de exsolução na borda 
dos cristais de pirrotita, parece originada por exsolução 
a partir da pirrotita, o que sugere a sua existência na 
forma de monosulfeto em solução sólida na fase pri-
mária de alta temperatura. A composição química do 
minério sulfeto é também condizente com uma origem 
magmática primária da mineralização de níquel, por 
mostrar uma razão Ni/Cr compatível com o líquido sul-
fetado segregado a partir de komatiítos peridotíticos (Costa 
Jr et al. 1997). O Depósito de Níquel Sulfetado de Boa 
Vista é a primeira ocorrência desse tipo no GB Crixás, o 
que ilustra a associação dele com derrames ultramáfi cos 
específi cos, e abre, assim, perspectivas favoráveis à pros-
pecção de depósitos do tipo Kambalda (Duke, 1990) na 
região.

3.1.1.2 Depósitos minerais do Greenstone Belt 
Guarinos

Os depósitos de ouro da Faixa Guarinos (Fig. 108) 
consistem em importantes prospectos hospedados em 
metassedimentos afetados por zonas de cisalhamento 
regionais acompanhadas por intensa alteração hidroter-
mal, e são conhecidos como Garimpo Maria Lázara e 
Mina Caiamar.

3.1.1.2.1 Depósito Au de Maria Lázara

O Depósito de Ouro Maria Lázara, situado a cerca de 8 km 
a sudeste da cidade de Guarinos, é associado a uma zona 
de cisalhamento dextral, denominada Carroça, com caráter 
dúctil e dimensões regionais, que se localiza no contato 
entre as rochas supracrustais do Greenstone Belt Guarinos 
e os gnaisses granodioríticos do Bloco do Moquém. A lito-
estratigrafi a da área é representada por metapelitos com 
intercalações de fi litos carbonosos e de formações ferrífe-
ras bandadas, sotopostos por metabasaltos e sobrepostos 
por metagrauvacas básicas. Nessa seqüência são encontra-
dos pequenos corpos estirados sintectônicos de composi-
ção trondhjemítica, correlacionáveis aos trondhjemitos do 
domo de Guarinos.

As ocorrências auríferas são confi nadas a uma faixa de 
milonitos e ultramilonitos com atitude N30-40W/40-80SW 
com forte hidrotermalismo associado, a zona de alteração 
hidrotermal atingindo 4 km de extensão, 100 m de largura 
média, com profundidade down-dip variável de 50 a 80 m 
(Pulz, 1990).

Segundo Pulz (1990), Pulz et al. (1991), a área de altera-
ção hidrotermal pode ser dividida em três zonas (Fig. 113):
i) Zona propilítica externa, caracterizada pelos processos 

de carbonatação, epidotização, muscovitização e albiti-
zação, com cerca de 400 m de espessura;

ii) Zona potássica intermediária, com espessura variável 
entre 50 e 100 m, evidenciada pelos processos de bio-
titização, cloritização, turmalinização, sericitização e 
sulfetação (pirita e arsenopirita I). A passagem da zona 
propilítica para a zona potássica é gradual;

iii) Zona sericítica interna, restrita ao redor dos veios 
encontrados na zona potássica, na forma de auréolas de 
1 a 15 cm de espessura, e caracterizada pelos processos 
de sericitização, sulfetação (arsenopirita II, pirita, cal-
copirita, pirrotita, e esfalerita), turmalinização, cloriti-
zação e biotitização.

Segundo Lacerda (1991), há dois tipos de minério na 
área: o primeiro é constituído por granada-biotita miloni-
tos com sulfetos grossos disseminados; o segundo é repre-
sentado por veios e vênulas de quartzo, quartzo-carbonato 
e albita-carbonato, geralmente dobrados e brechados.

O ouro ocorre na maldonita, na forma nativa, e como 
compostos de Au-S-Te-Bi numa paragênese constituída prin-
cipalmente de arsenopirita e pirita, além de calcopirita, 
pirrotita, galena, molibdenita, tetradimita-bismutinita, sul-
fotsumoíta-joesita β e monazita subordinadas (Pulz et al. 
1991). A razão Au/Ag varia de 90,8 a 99,3. Segundo Pulz 

Fig. 112b – Seção esquemática através da uma zona mine-
ralizada do Depósito de Boa Vista (segundo 
Costa Jr. et al. 1997).
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(1990), o ouro apresenta uma relação positiva com Bi, Te 
e B, enquanto o arsênio indicaria somente a proximidade da 
zona mineralizada, e não a mineralização propriamente dita.

Estudos de inclusões fl uidas (Pulz, 1990) indicam tem-
peratura variável de 116 a 371˚C. Os fl uidos metassomáti-
cos seriam derivados de fl uidos metamórfi cos e graníticos, 
estes últimos responsáveis pela associação turmalina + moli-
bdenita + calcopirita + pirita encontrada no depósito. Os fl ui-
dos metamórfi cos e magmáticos teriam sido gerados durante 
o último evento deformacional da região, mobilizados para 
armadilhas estruturais representadas pelas zonas de dilatação 
em sombras de pressão do Domo de Guarinos e canalizados 
através da Zona de Cisalhamento Carroça. Essa interpretação, 
feita por Pulz (1995), deve-se à idade K-Ar de 557 ± 11Ma 
obtida em biotita da zona de alteração potássica.

3.1.1.2.2 Depósito Au da Mina Caiamar

A Jazida de Caiamar, situada na porção noroeste do Gre-
enstone Belt Guarinos (Fig. 108), foi descoberta no fi nal da 
década de 1980. Encontra-se em fase de retomada da produ-
ção, e suas reservas foram estimadas em cerca de 700 mil t de 
minério com teor médio de 7,44 g/t Au (Lacerda, 1991).

O depósito é encaixado em metassedimentos repre-
sentados por biotita xistos fi nos na base, com níveis métri-
cos de biotita anfi bolitos, passando para xistos carbono-
sos, localmente granadíferos, e granada-biotita gnaisses, os 
quais hospedam a mineralização.

O minério é constituído pelos gnaisses, contendo de 2 a 
3% de sulfetos (arsenopirita e pirita), ricos em biotita, tur-
malina e carbonatos hidrotermais, acompanhados por sili-
cifi cação. A sua espessura varia de 1,5 a 12 m. É conhecido 
por sondagem até 150 m de profundidade.

O controle da mineralização é estrutural. Ela é delimitada 
por zona de cisalhamento com atitude NS/45W, e apresenta 
lineação mineral que mergulha 45˚ para sul, coincidente com 
o plunge da mineralização aurífera. Essa lineação NS é geral-
mente atribuída, na região, ao Evento Transamazônico.

3.1.1.3 Depósitos minerais do Greenstone Belt 
Pilar de Goiás

A maioria dos depósitos de ouro do Greenstone Belt Pilar 
de Goiás (Fig. 108) localiza-se na Serra do Moinho, a oeste 
da cidade de Pilar, e vem sendo explorada descontinua-
mente desde o início do século XVIII.

 Fig. 113 – Distribuição dos halos de alteração hidrotermal nos garimpos de Maria Lázara (segundo Pulz, 1990).
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As mineralizações são encaixadas em rochas metasse-
dimentares de origem química, e em rochas metavulcano-
clásticas que pertencem à Fm. Serra do Moinho (Jost e Oli-
veira, 1991). 

Os principais depósitos são conhecidos como Cachoeira 
do Ogó, e situam-se a aproximadamente 1,2 km a sudo-
este da cidade de Pilar de Goiás. A seqüência vulcano-
sedimentar é limitada, a oeste, pelos milonitos graníticos 
do Bloco do Moquém, e, a leste, pelas rochas calcissilicá-
ticas da Fm. Boqueirão. Segundo Pulz (1995), nessa área, 
afl oram, da base para o topo, anfi bolitos, xistos magnesia-
nos, xistos feldspáticos, e biotita gnaisses de origem vul-
canoclástica, exalitos, cineritos e metapelitos associados a 
diversas lentes de fi litos carbonosos que se tornam mais 
abundantes na porção superior da seqüência.

A mineralização aurífera consiste em veios e vênulas 
de quartzo dobrados e brechados, encaixados nos metape-
litos intercalados com fi litos carbonosos, cinzas vulcânicas 
e formações ferríferas bandadas. O ouro encontra-se geral-
mente livre na superfície dos grãos de quartzo ou em con-
tato com a galena, a esfalerita e/ou a pirrotita. Esses sulfe-
tos ocorrem disseminados em volta dos veios de quartzo 
com baixos teores de ouro.

O controle estrutural do depósito é marcado pela inter-
seção da foliação principal NW-SE com a zona de char-
neira da antiforme regional do Bloco do Moquém, respon-
sável pela geração de uma zona de dilatação triangular 
onde se insere o Depósito da Cachoeira do Ogó. A folia-
ção principal de plano axial das dobras recumbentes possui 
atitude N50W/35SW, com o eixo das dobras N50E cor-
respondente ao plunge do minério. Sítios locais de dilata-
ção na charneira das dobras resultaram em feições do tipo 
saddle reef.

A alteração hidrotermal na área é dividida em dois estágios: 
 • O primeiro corresponde a importante processo de car-

bonatação na escala do distrito mineiro; 
 • O segundo abrange os processos de alteração hidro-

termal a nível do depósito, tais como carbonatação, 
silicifi cação, sulfetação, turmalinização e sericitização 
(Pulz, 1995).

A idade modelo obtida pelo método Pb-Pb, em galenas, 
forneceu um valor de 2025Ma. O modelo genético para o 
depósito envolve quatro estágios: os dois primeiros resul-
tam de intensa atividade hidrotermal na pilha vulcano-sedi-
mentar que provoca enriquecimento em ouro; as fases sub-
seqüentes seriam resultado de remobilizações decorrentes 
dos processos tectônicos superimpostos e da intrusão de 
granitóides na seqüência.

3.1.1.4 Depósitos de ouro do Greenstone Belt 
Goiás Velho

Na porção sul do Maciço de Goiás, a seqüência vulcano-
sedimentar do GB Goiás Velho (Danni et al. 1981; Toma-
zolli e Nilson, 1986; Resende e Jost, 1995; Resende, 1997) 
é dividida em duas faixas denominadas Goiás e Faina (Fig. 
108a). O ouro, explorado em aluviões pelos bandeirantes, 
ocorre associado a zonas hidrotermalizadas da seqüência 
greenstone, associadas a cisalhamentos, cujas ocorrências 
mais importantes se situam perto da cidade de Goiás. 
Recentemente foi descoberto, pela WMC, um pequeno 
depósito denominado Sertão, também relacionado à zona 
de cisalhamento intensamente hidrotermalizada, com car-
bonatação e sericitização, que afetam BIFs intercalados 
com a seqüência vulcânica ultramáfi ca (Osborne, informa-
ção escrita).

Sobreposto em discordância com a seqüência vulcano-
sedimentar aparece um pacote de rochas clásticas que 
apresentam conglomerados, quartzitos, quartzo-muscovita 
xistos, o qual é denominado Seqüência da Serra do Can-
tagalo (Danni et al. 1981), e encontra-se, no segmento de 
Faina, sotoposta a dolomitos, cherts e itabiritos. As fácies 
conglomeráticas da Seqüência Cantagalo possuem mine-
ralizações do tipo Witwatersrand com a associação Au-
U-Pi detríticas, muito semelhante à observada na Formação 
Moeda do Supergrupo Minas, no Quadrilátero Ferrífero. 
Por analogia, essas unidades superiores foram consideradas 
como paleoproterozóicas, posição recentemente adotada 
com denominações diferentes por Resende et al. (1999).

A unidade química, constituída por dolomitos, cherts e 
itabiritos, deve ser equivalente à Formação Morro Escuro 
(Fig. 109), defi nida por Jost et al. (1989), e composta 
essencialmente por formações ferríferas bandadas (BIFs) 
ao sul de Crixás-Guarinos-Pilar de Goiás. A origem dos 
itabiritos é associada a processos sedimentar-exalativos 
(Sedex), que se manifestam na forma de ventos hidroter-
mais extremamente ricos em turmalina.

3.1.1.5 Depósitos de esmeralda de Santa 
Terezinha

Essas jazidas, descobertas em 1981 e explotadas até hoje 
por garimpeiros e pequenas companhias de mineração, 
situam-se 230 km a noroeste de Brasília, na Seqüência 
Vulcano-Sedimentar de Santa Terezinha, cuja idade é paleo-
proterozóica (Kuyumjian et al. 1999; Oliveira e Pimentel, 
1998). Tal seqüência é constituída por talco-clorita xistos 
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(rochas ultramáfi cas), metatufos, metacherts, BIFs, mus-
covita-magnetita xistos e xistos grafi tosos sobrepostos ao 
embasamento granito-gnáissico arqueano e intrudidos pelo 
Granito São José do Alegre (Fig. 114). A Seqüência Vul-
cano-Sedimentar de Santa Terezinha é alóctone, e foi trans-
portada, deformada e metamorfi zada no fi nal do Paleopro-
terozóico durante o Evento Transamazônico, ou seja, por 
volta de 2,0Ga (Biondi, 1990; Kuyumjian et al. 1999). Os 
cavalgamentos de baixo ângulo provocaram a formação 
de escamas tectônicas, bem como o desenvolvimento de 
dobras em bainha que variam de métricas a quilométricas 
(Biondi, 1990; D´El Rey Silva e Giuliani, 1988; Giuliani 
et al. 1990) com lineação 345/15-18˚, as quais controlam 
os corpos mineralizados. A mineralização de esmeralda 

é strata-bound, e está contida nos níveis de talco xistos 
carbonatados (dolomita, calcita e ankerita) submetidos à 
metassomatose potássica e acompanhada por fl ogopitiza-
ção. A circulação dos fl uidos hidrotermais foi guiada pelas 
zonas de cisalhamento, e as esmeraldas encontram-se nas 
zonas de fl ogopititos ou de quartzo-carbonatos (Biondi, 
1990; D’El Rey Silva e Giuliani, 1988; Giuliani et al. 1997). 
Entretanto, as idades K-Ar e Ar-Ar determinadas para a mine-
ralização de Santa Terezinha indicam cerca de 522Ma (Giu-
liani et al. 1997), o que sugere que as zonas de cisalhamento 
foram reativadas durante o Evento Brasiliano. 

O minério rico carbonatado é constituído de dolomita, 
fl ogopita, quartzo, clorita, tremolita, magnetita, cromita, 
pirita e esmeralda, cujos teores podem atingir 800 g/m3, 

 Fig. 114 – Mapa geológico do Distrito de Santa Terezinha, Goiás (segundo Gusmão 
Costa, 1986; Biondi, 1990).
1– Biotita gnaisse arqueano; 2 – Anfi bólio gnaisse e anfi bolito arqueanos; 
3 – Gnaisse milonítico; 4 – Granito São José do Alegre; 5 – Clorita-
muscovitaxisto; 6 – Muscovita-magnetita xisto; 7 – Quartzito; 8 – Talco-
clorita xisto; 9 – Dique de microgranito; 10 – Falha; 11 – Foliação; 12 – Lineação; 
13 – Empurrão; 14 – Eixo de dobra; 15 – Minas de esmeralda. 
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na forma de prismas curtos, de 1 mm a 3 cm de diâmetro, 
disseminados e concentrados na borda das lentes dolomíti-
cas (Giuliani et al. 1997). Segundo Biondi (1990), a rocha 
hidrotermalizada é enriquecida em Be (36-1260 ppm), Cr 
(920-2000 ppm), Ni (1220-1580 ppm) e F (3100-5500 ppm).

Os espectros dos fl ogopititos (Giuliani et al. 1997) são 
semelhantes aos dos granitos datados com aproximada-
mente 850Ma (Pimentel, informação verbal) que intrudem 
as seqüências vulcano-sedimentares. Essa constatação, aliada 
ao fato de os fl uidos hidrotermais possuírem assinatura geo-
química vizinha da dos granitos enriquecidos em elementos 
higromagmáfi los, pode sugerir um modelo genético dife-
rente daquele que é associado a zonas de cisalhamento 
para as mineralizações de esmeralda de Santa Terezinha.

O estudo das inclusões das esmeraldas revelou inclu-
sões sólidas compostas de cromita, picotita, magnesiocromita, 
fl ogopita, dolomita, ferro-pargasita, epidoto, actinolita, pirita, 
dummortierita, talco e pentlandita; enquanto as inclusões flui-
das, pertencentes ao sistema H

2
O-CO

2
-N

2
-CH

4
-NaCl são de três 

tipos: monofásicas carbônicas CO
2
-N

2
-CH

4
 com densidades 

elevadas dCO
2
= 0,74-0,91g/cm3; monofásicas aquosas H

2
O-

NaCl, com salinidades compreendidas entre 1 e 17% eq. peso 
NaCl, e temperatura de homogeneização que varia de 300 a 
450˚C; bi a trifásicas aquocarbônicas H

2
-CO

2
-N

2
-CH

4
-NaCl, 

com salinidade compreendida entre 1 e 22% eq. peso NaCl e 
temperatura de homogeneização variável de 300 a 490˚C.

Outras ocorrências de esmeralda são conhecidas na 
FDB nas regiões de Porangatu, Pirenópolis e Itaberaí (Giu-
liani et al. 1997). 

3.1.2 Depósitos minerais do Bloco 
Almas-Dianópolis-Cavalcante

O Bloco Almas-Dianópolis-Cavalcante representa, na rea-
lidade, um apêndice do Cráton do São Francisco que serviu 
de embasamento cratônico às coberturas da FDB. É cons-
tituído pelo complexo granito-greenstone basal, e por relí-
quias de uma cobertura metassedimentar denominada For-
mação Ticunzal, na qual são intrusivos granitos, sin a 
pós-colisionais, durante o Ciclo Transamazônico. 

3.1.2.1 Depósitos Au de Almas-Dianópolis
 

Na região de Almas-Dianópolis (Fig. 115), os terrenos gra-
nito-greenstones do Tocantins, possivelmente do Paleopro-
terozóico (Pimentel e Botelho, 2000), apresentam estrutu-
ras dômicas compostas pelos complexos granito-gnáissicos, 

e contornadas por estreitas faixas vulcano-sedimentares 
(Cruz e Kuyumjian, 1999). As seqüências vulcano-sedi-
mentares do Grupo Riachão do Ouro são representadas 
pelas metavulcânicas máfi cas (basaltos) da Fm. Córrego 
Paiol, na base, e pelos metassedimentos (fi litos sericíticos 
com intercalações de BIFs, quartzitos ricos em magnetita, 
turmalina quartzitos, metacherts e metaconglomerados) 
da Fm. Morro do Carneiro, no topo. Os granitóides intru-
sivos da área pertencem a duas suítes: a primeira com 
tonalito, granodiorito, trondhjemito, quartzo-monzodiorito 
e quartzo-diorito, ricos em anfi bólio; a segunda com tonalito, 
trondhjemito, granodiorito e monzogranito, pobres em mine-
rais máfi cos, com biotita dominante. Essas suítes possuem 
características químicas de granitóides de arco magmático, e 
foram classifi cadas como suíte TTG de baixo e alto Al

2
O

3
, 

respectivamente (Padilha, 1984; Cruz e Kuyumjian, 1998).
O metamorfi smo regional na área, que varia de xisto-

verde a anfi bolito, é atribuído ao Evento Transamazônico; 
enquanto o retrometamorfi smo fi ca restrito a zonas de cisa-
lhamento de direções N35-50W, sinistrais; e N40-65E, 
dextrais; formando um par conjugado resultante da com-
pressão E-W durante o Ciclo Brasiliano.

As mineralizações auríferas, conhecidas desde o século 
XVII, foram avaliadas, durante os anos 1970, pela Doce-
geo. Na Jazida do Córrego Paiol as reservas foram esti-
madas em cerca de 3,4 t Au, a partir de minério oxidado 
com 1,53 g/t (Ribeiro et al. 1995). Em 1998, a produção 
de ouro foi de aproximadamente 490 kg Au.

As mineralizações auríferas encontram-se hospedadas 
em metavulcânicas, metassedimentos e granito-gnaisses 
afetados por zonas de cisalhamento (Cruz, 1993; Cruz e 
Kuyumjian, 1999).

a) Mineralizações auríferas em granito-gnaisses
Nos terrenos granito-gnaisses, as mineralizações auríferas 
são encontradas em veios de quartzo, nas zonas de cisalha-
mento N50W e N55E acompanhadas por alteração hidro-
termal. No veio de quartzo, o ouro ocorre incluso na pirita 
e nos espaços intergranulares dos grãos de quartzo. Galena 
e calcopirita são muito subordinadas. O halo de alteração 
hidrotermal é restrito e caracterizado pelo desenvolvimento 
de quartzo, mica branca e albita na zona externa. Carbona-
tação e cloritização são incipientes no halo de alteração.
 
b) Mineralizações auríferas em metassedimentos
As ocorrências de ouro, hospedadas em rochas metassedi-
mentares, são abundantes ao sul de Almas e perto de Concei-
ção do Tocantins, tendo sido descritas em zonas de cisalha-
mento que afetam turmalina quartzitos (Garimpo Morro do 
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Carneiro), quartzitos argilo-ferruginosos (Garimpo do Urubu), 
BIFs (Garimpos Cajazeiros, Gerseu e Igrejinha), fi litos car-
bonosos e metariodacitos. O ouro encontra-se preferencial-
mente associado a veios e a segregações quartzosas, na forma de 
palhetas fi nas livres no quartzo, com paragênese de pirita, pirro-
tita, arsenopirita, calcopirita, esfalerita e sulfossais. A alteração 
hidrotermal envolve carbonatação, sericitização e cloritização. 

c) Mineralizações auríferas em metabasaltos
Nos metabasaltos, as mineralizações de ouro ocorrem asso-
ciadas, também, a veios de quartzo (Garimpo do Olavo e 
Mina dos Tapuios), mas sobretudo disseminadas no halo 
de alteração hidrotermal que acompanha as zonas de cisa-
lhamento dextral de direção N20E, como nos garimpos do 
Refresco e do Arroz, e na Mina do Paiol.

 Fig. 115 – Mapa geológico dos terrenos granito-greenstones do Tocantins 
(segundo Padilha, 1984; Cruz e Kuyumjian, 1999).
Mineralizações: Garimpo do Arroz, 1; Garimpo do Refresco, 
2; Garimpo do Vieira, 3; Garimpo Vira-Saia I, 4; Depósito Vira-
Saia II, 5; Garimpo do Olavo, 6; Mina Córrego Paiol, 7; Garimpo 
do Urubu, 8; Mina da Faz. Santo Elias, 9; Mina dos Tapa-
jós,10; Garimpo Lagartixa, 11; Mina Terra Vermelha, 12; Faz. 
Curral Queimado, 13; Faz. Santaninha, 14 e 15; Faz. Misericór-
dia, 16; Faz. Poço de Ouro, 17; Garimpo São Felipe, 18; Garimpo 
Furtuosa, 19; Garimpo do Gerseu, 20; e Garimpo Cajazeira, 21.
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A Mina do Paiol (Cruz e Kuyumjian, 1999) está situada 
numa estrutura cisalhante NE, onde o halo de alteração 
se estende sobre uma área de 1.400 m de comprimento 
e até 330 m de largura. A mineralização aurífera (Fig. 
116) foi reconhecida por sondagem até 400 m de profun-
didade. As rochas originais submetidas ao cisalhamento 
são metagabros, anfi bolitos e diques de metadacitos. 
Cinco zonas de alteração hidrotermal foram identifi ca-
das em volta do cisalhamento, com associações mine-
rais distribuídas desde a zona externa até o centro, da 
seguinte forma:
i)  Actinolita-albita-epidoto, em rocha foliada com titanita, 

ilmenita, pirita e calcopirita como minerais acessórios;
ii) Clorita-albita-calcita-quartzo, em rocha bandada com 

cristais euédricos de pirita;
iii) Clorita-albita-ankerita-quartzo-sericita, em rocha de 

aspecto bem bandado, rica em pirita;
iv) Ankerita-quartzo-sericita-albita, em rocha de aspecto 

mais homogêneo, com pirita disseminada ao longo da 
foliação, contendo inclusões de calcopirita;

v) Ankerita-quartzo-albita, em rocha de aspecto maciço 
e cor cinza-claro, mais rica em pirita disseminada ou 
concentrada em bandas milimétricas, junto com rutilo, 
ilmenita e titanita. Nessa zona, o ouro aparece asso-

ciado à pirita, em grãos fi nos, de 1 a 8 µm, inclusos nas 
bordas ou preenchendo fraturas da pirita.

Os fl uidos mineralizantes, provavelmente ricos em CO
2
 

e S, transportaram o ouro na forma de tiocomplexos. A pre-
cipitação ocorreu devido à interação desses fl uidos com 
rochas ricas em Fe ou com elevada razão Fe/Fe + M1.

3.1.2.2 Depósito de Urânio da Raizaminha

Na região do Prospecto Rio Preto-Campos Belos, situada 
no norte do Estado de Goiás, uma série de anomalias de 
urânio foram descobertas e investigadas pela Nuclebras. 
Todas elas parecem relacionadas à Seqüência Metassedi-
mentar da Fm. Ticunzal (Marini et al. 1978), a qual se 
situa estratigrafi camente entre o complexo granito-gnáis-
sico do embasamento com idades modelo Sm-Nd compre-
endidas entre 2,0-2,3Ga (Pimentel e Botelho, 2000) e os 
quartzitos do Grupo Araí, do Mesoproterozóico (1,77Ga, 
segundo Pimentel et al. 1991). Essa seqüência metassedi-
mentar, constituída por paragnaisses grafi tosos, micaxistos 
com biotita e clorita, fi litos grafi tosos, metatufos, meta-
conglomerados e quartzitos xistosos, encontra-se intrudida 

. 
 Fig. 116 – Seção geológica da Mina Córrego Paiol (segundo Cruz e Kuyumjian, 1999).
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por granitos peraluminosos da Suíte Aurumina (2,1Ga), o 
que comprova a sua idade paleoproterozóica. A minerali-
zação primária de Raizaminha é pouco conhecida e sua 
origem sujeita a controvérsias, em razão da intensa milo-
nitização que afetou a Seqüência Ticunzal (Andrade et al. 
1985; Forman e Waring, 1981). As sondagens realizadas 
colocaram em evidência a presença de uraninita que se 
concentra ao longo dos planos de foliação verticalizados 
dos paragnaisses, clorita sericita e grafi ta xistos, o que sugere 
a associação dessa seqüência com fl uidos hidrotermais que 
circulam ao longo de zonas de cisalhamento relacionadas ao 
Ciclo Transamazônico (Forman e Waring, 1981). Na superfí-
cie, extensos indícios de mineralização secundária com torber-
nita e autunita sublinham as anomalias radiométricas. Essas 
ocorrências de urânio lembram, em parte, por suas caracterís-
ticas, os depósitos do tipo relacionado à discordância, defi ni-
dos no Saskatchewan, Canadá (Marmont, 1990).

3.1.2.3 Depósitos minerais associados à Suíte 
Aurumina

Os granitos pertencentes à Suíte Aurumina (Botelho et al. 
1999) são intrusivos no embasamento granito-gnáissico e nos 
metassedimentos da Fm. Ticunzal, e ocorrem desde a região 
de Teresina-Cavalcante até o Rio Paranã, na região de Porto 
Real. São granitos peraluminosos, de cor cinza e grão médio 
a grosso, com foliação proeminente e com enclaves de mate-
rial grafi toso. O Granito Aurumina é composto de quartzo, 
microclínio pertítico, biotita e muscovita. Os minerais aces-
sórios são: zircão, apatita, monazita, torita, ilmenita e fl uorita. 
Apresenta características mineralógicas, tais como muscovita 
magmática (TiO

2
 entre 0,8 e 1,5%), e químicas (ISA > 1), de 

granito peraluminoso. Essa suíte, datada em 2129Ma (Spar-
renberger e Tassinari, 1999), pode ter derivado de um mag-
matismo sincolisional Transamazônico ou de fusão crustal.

A esses granitos são associadas mineralizações de ouro, 
conforme ocorre em Aurumina, onde a mineralização se 
encontra em veios de quartzo com sericita, caulinita e gra-
fi ta, de direção NE, relacionados à zona de cisalhamento 
N-NE. Nota-se a presença de fl uorita na encaixante metas-
somatizada. O ouro (teor médio de 14 g/t), junto com a 
prata (teor médio 8 g/t), encontra-se disseminado no quartzo 
em associação com sulfetos de metais bases.

Na mesma região, ocorrências de cassiterita e de tanta-
lita associadas a greisens e a pegmatitos são relacionadas 
a granitos semelhantes. À mineralização de cassiterita foi 
atribuída uma idade variável de 2023 a 2277Ma (Sparren-
berger e Tassinari, 1998).

3.1.2.4 Depósito de Ouro de Pontal

A Mina de Pontal (Brejinho de Nazaré), localizada a mais 
ou menos 400 km ao norte de Brasília, é associada a um 
veio de quartzo encaixado em biotita-hornblenda ortognaisses 
com intercalações de anfi bolitos, afetados por uma deforma-
ção transcorrente dúctil que induziu a formação de uma folia-
ção milonítica orientada N15-30E/60-70SE (Santos, 1989). 
Intrusões graníticas tardias, com injeções de pegmatitos asso-
ciados, recortam os ortognaisses do embasamento.

O veio de quartzo aurífero foi explorado pela Metago, e 
forneceu cerca de 10 mil t de quartzo com 17,5 g/t Au, em 
média. Esse veio, em forma de lente, apresenta 120 m de 
comprimento, 0,50 m de espessura, e profundidade variá-
vel de 60 a 100 m. Encontra-se subparalelo à foliação milo-
nítica, é deformado e boudinado, com eixo da deformação 
paralelo à lineação de estiramento presente nos ortognais-
ses, o que permite deduzir que a segregação do quartzo 
aurífero ocorre antes do fi nal da deformação dúctil (Santos, 
1989). Na base e no topo da lente quartzosa, observa-se 
um nítido enriquecimento em biotita e actinolita, as quais 
caracterizam uma alteração hidrotermal de alta tempera-
tura. O minério é composto essencialmente de quartzo saca-
roidal, cuja coloração varia de branca a cinza, com extinção 
ondulante, e com contatos suturados e indentados. O ouro 
é disseminado, em forma de cristais irregulares e euédricos 
(Φ= 0,02 a 0,6 mm) junto com sulfetos (± 2%), tais como 
pirrotita, pirita, calcopirita, galena e esfalerita. Inclusões 
sólidas observadas no quartzo foram identifi cadas como 
actinolita, oligoclásio e mica. As inclusões fl uidas multifá-
sicas primárias do tipo S (Santos et al. 1991; Guilhaumou 
et al. 1990) contêm CH

4
 e/ou CH

4
-CO

2
, além de diversos 

sólidos identifi cados como siderita, grafi ta, biotita, rutilo 
e actinolita. Essas inclusões, sincrônicas da precipitação do 
ouro, homogeneizam-se em temperaturas altas compreen-
didas entre 350 e 450˚C, demonstrando que a deposição do 
ouro ocorreu em condições P-T compatíveis com o limite 
entre as fácies xisto-verde e anfi bolito. Outros tipos de 
inclusões mais tardias mostram as associações CO

2
-CH

4
, 

CH
4
-H

2
O e, fi nalmente, H

2
O, com temperaturas decrescen-

tes de 300 até 180˚C. O conjunto dessas características leva 
à classifi cação do Depósito de Pontal como metamórfi co 
de alta temperatura.

3.1.3 Rifte Intracontinental Paleoprotero zó ico

No segmento norte da FDB, a transição do final do 
Paleoproterozóico para o início do Mesoproterozóico 
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é marcada pelo desenvolvimento de um rifte intracon-
tinental (Nilson et al. 1994; Brito Neves et al. 1996, 
1999), cuja evolução é marcada por diferentes fases 
de intrusões e de sedimentação que se sucedem no 
espaço e no tempo, permitindo, portanto, que se defi-
nam vários estágios no processo de rifteamento (Dar-
denne, 2000):
i) Estágio inicial ou pré-rifte, por volta de 2,0Ga (Correia et 

al. 1996, 1997), representado pela intrusão dos complexos 
máfi co-ultramáfi cos estratiformes de Barro Alto, Nique-
lândia e Cana Brava, alinhados sobre mais de 350 km. 

ii) Estágio principal ou sin-rifte, caracterizado pela intru-
são dos granitos anorogênicos da Província Estanífera 
de Goiás, entre 1,77Ga e 1,58Ga, e acompanhado por 
depósitos clásticos de leques aluviais e rios entrelaça-
dos, intercalados com derrames de vulcânicas máfi cas/

ácidas e rochas piroclásticas, que constituem a seqüên-
cia rifte do Grupo Araí.

iii) Estágio fi nal ou pós-rifte, correspondendo a fase sag 
de subsidência termal, evidenciada pela transgressão 
e pela sedimentação marinha da porção superior da 
seqüência pós-rifte do Grupo Araí e do seu equivalente 
metamórfi co: o Grupo Serra da Mesa.

3.1.3.1 Depósitos minerais associados aos 
complexos máfi co-ultramáfi cos (CMUs) de 
Barro Alto (BA), Niquelândia (NQ), Cana Brava (CB)

Os três CMUs (Fig. 117), que representam diferentes seg-
mentos de uma estrutura linear conhecida como o cinturão 
granulítico de Goiás, são constituídos por duas seqüências 

 Fig. 117 – Distribuição dos complexos de Niquelândia, Barro Alto e Cana Brava, na Faixa Brasília (simplifi cado 
segundo Marini et al., 1984b; Ferreira Filho et al., 1995).
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magmáticas, diferenciadas e individualizadas em Nique-
lândia (Fig. 118) por Danni et al. (1982) a partir de argu-
mentos geológicos de campo, e petrologicamente com-
provadas por Ferreira Filho et al. (1998): uma seqüência 
magmática inferior mais antiga, datada em aproximadamente 
2,0Ga, por Correia et al. (1996, 1997); e uma seqüência mag-
mática superior mais jovem, datada em 1,3Ga (Ferreira 
Filho e Pimentel, 1999; Correia et al. 1999).

A Seqüência Magmática Inferior (Unidade da Serra da 
Mantiqueira) é dividida em três zonas:
i) Zona Máfi ca Inferior, constituída predominantemente 

de gabronorito com níveis menores de piroxenito, repre-
sentantes de uma fácies de borda na base dos complexos;

ii) Zona Ultramáfi ca Intermediária, composta essencial-
mente por dunitos com piroxenitos intercalados;

iii) Zona Máfi ca Superior, dominada por gabronoritos, com 
intrusões de quartzo diorito.

A Seqüência Magmática Superior, (Unidade Serra dos 
Borges), formada por intercalações de leucotroctolito, anorto-
sito e gabro, com piroxenito subordinado, apresenta níveis 
de óxidos Fe-Ti (magnetita e ilmenita). Correlações estra-
tigráfi cas entre os três complexos (Fig. 119), baseadas em 
dados petrológicos consistentes, foram estabelecidas por 
Ferreira Filho et al. (1998).

Os três complexos foram intensamente tectonizados e 
afetados por metamorfi smo progressivo, variando de gra-
nulito a anfi bolito, datado em cerca de 780Ma, por Ferreira 
Filho et al. (1994), na fase precoce do Evento Brasiliano, 
e cujo soerguimento e exposição devem corresponder ao 
estágio colisional da FDB, por volta de 650Ma, na fase 
tardia do Evento Brasiliano. Uma feição tectônica impor-
tante consiste na presença de zonas de cisalhamento dúctil 
verticalizadas vizinhas de NS acompanhadas por processos 
de milonitização e do desenvolvimento de foliação milo-

 Fig. 118 – Geologia do Complexo de Niquelândia (segundo Ferreira Filho, 1999).
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nítica. A oeste, essas zonas de cisalhamento colocam em 
contato a Seqüência Magmática Superior com as seqüên-
cias vulcano-sedimentares de Juscelândia, Indaianópolis e 
Palmeirópolis, respectivamente.

3.1.3.1.1 Depósitos de níquel laterítico de 
Niquelândia e Barro Alto

Os depósitos de níquel laterítico de Niquelândia e Barro 
Alto possuem reservas da ordem de 60 Mt de minério com 
1,45% Ni, e de 72,39 Mt de minério com 1,67% Ni, res-

pectivamente. Atualmente, só o depósito de Niquelândia se 
encontra intensamente explorado pelas companhias Níquel 
Tocantins e Codemin. A descrição dessas jazidas será abor-
dada no quarto capítulo, juntamente com os outros depósi-
tos de origem laterítica. 

3.1.3.1.2 Depósito de Amianto de Cana Brava

A jazida de amianto do Complexo Máfi co-Ultramáfi co de 
Cana Brava (Fig. 120), descoberta em 1962 por Milevski, 
perto da cidade de Minaçu, encontra-se associada aos ser-

 Fig. 119 – Correlações litoestratigráfi cas entre os complexos de Niquelândia, Cana 
Brava e Barro Alto (segundo Ferreira Filho, 1999).

       SVS – Seqüência Vulcano-Sedimentar de Indaianópolis
          SS – Seqüência  Superior
      ZMS – Zona Máfi ca Superior
      ZUM – Zona Ultramáfi ca
       ZMI – Zona Máfi ca Inferior
     MRM – Milonitos do Rio Maranhão 
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pentinitos da Zona Ultramáfi ca da Seqüência Magmática 
Inferior, na sua extremidade sudeste. A faixa mineralizada 
(Pamplona e Nagao, 1981; Ianhez et al. 1997), cuja exten-
são é de cerca de 6.300 m, mostra uma geometria grossei-
ramente tabular, com aproximadamente 1.500 m na dire-
ção E-W e 4.800 m na direção N-S, formando os corpos 
A, B, C e F com espessura média de 100 a 110 m, e com 
mergulho variável de 10 a 70˚ para NW e W. Esses corpos, 
que se estendem até profundidades da ordem de 290 m, 
estão separados por zonas de cisalhamento dextral orien-
tadas de NE a EW. A foliação principal é milonítica, 
fi cando mais ou menos paralela ao bandamento original, 
e é relacionada ao metamorfi smo de fácies anfi bolito a 
xisto-verde, que conduziu à formação dos serpentinitos 
marrom do tipo I. As zonas de cisalhamento transver-
sais, transcorrentes, inicialmente dúcteis (fácies xisto-
verde) e posteriormente rúpteis, são responsáveis pelo 
desenvolvimento dos serpentinitos verdes do tipo II e 
das mineralizações mais importantes de crisotila (Hasui 
e Magalhães, 1990). A mineralização é do tipo stockwork, 
e restrita às fraturas em extensão distribuídas na massa 

serpentinítica. O alongamento das fi bras de crisotila 
em relação à parede da fratura permite classifi car essas 
fi bras em dois tipos: as fi bras slip são orientadas parale-
lamente à fratura, enquanto as fi bras cross são transver-
sais à parede do veio. O comprimento das fi bras varia 
de 1 a 20 mm, com uma média vizinha de 6 mm. Os 
minerais acessórios são: magnetita, hematita, clorita, 
carbonato e talco. Em 1991, as reservas medidas para os 
corpos A e B atingiam 122,89 Mt de minério com teor 
de fi bra de 5,2%

3.1.3.1.3 Depósitos de EGP de Niquelândia e Cana Brava

Os trabalhos desenvolvidos sobre os CMUs BA, NQ e CB 
por Girardi e Kurat (1982), Rivalenti et al. (1982), Sighi-
nolfi  et al. (1983), Oliveira (1993a), Lima (1997), Suita 
(1996, 1998) e, principalmente, por Ferreira Filho (1999) 
e Ferreira Filho et al. (1995, 1998), permitiram estabelecer 
critérios objetivos de prospecção para os EGPs a partir de 
detalhados estudos petrológicos, mineralógicos e geoquí-

 Fig. 120 – Geologia da Mina de Cana Brava (segundo Ianhez et al., 1997).
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micos, os quais resultaram na indicação da zona de transi-
ção entre o topo da zona ultramáfi ca inferior e a base da 
zona máfi ca superior, como o intervalo mais favorável para 
concentrações dos EGPs (Fig. 119).

A zona ultramáfi ca inferior é representada principal-
mente por dunito ± harzburgito (olivina + cumulado de 
espinélio cromífero) e piroxenito (ortopiroxênio + cumu-
lado de clinopiroxênio). A seqüência de cristalização das 
fases cumulus precoces é: olivina, ortopiroxênio, clinopiro-
xênio e plagioclásio, com dunito predominando na base, as 
intercalações de piroxenito aumentando progressivamente 
para o topo, enquanto as camadas de lherzolito, gabrono-
rito, norito e os fi nos níveis de cromitito se mantêm subor-
dinados. Os cromititos contêm MGP que ocorrem como 
inclusões na forma de sulfetos e ligas. Segundo Ferreira 
Filho et al. (1998), a variação críptica da composição da 
olivina (F

093
 a F

085
), bem como a presença das unidades 

cíclicas, sugerem que a zona ultramáfi ca inferior foi for-
mada por infl uxos sucessivos de magma. O contato com a 
zona máfi ca superior é gradacional e marcado pela apari-
ção de cumulados de plagioclásio como uma das fases domi-
nantes, os cumulados de olivina, rica em Mg, e de espinélio 
cromífero desaparecendo progressivamente para o topo.

A distribuição dos elementos, tais como EGP, Ni e S, 
mostra um enriquecimento desses elementos na zona ultra-
máfi ca inferior e na base da zona máfi ca superior, e um 
empobrecimento relativo nas outras unidades. Esse enri-
quecimento em EGP, Ni e S refl ete a presença de sulfetos dis-
seminados intersticiais entre os minerais cumulados na forma 
de pirrotita, calcopirita e pentlandita, assim como a presença 
de um magma saturado, ou perto da saturação, em enxofre.

Tendo em vista que a concentração dos EGPs é favore-
cida pela precipitação dos sulfetos, e situa-se geralmente 
em outros CMUs do mundo, como os de Stillwater e de 
Bushveld, perto ou logo abaixo da aparição de cumulados 
de plagioclásio (Naldrett et al. 1990), o intervalo corres-
pondente à zona de transição entre a zona ultramáfi ca infe-
rior e a zona máfi ca superior é particularmente favorável 
para encontrar concentrações econômicas de EGP na forma 
de sulfetos.

Recentemente, Medeiros e Ferreira Filho (1999) des-
creveram um horizonte mineralizado em EGP com cerca 
de 10 km de extensão, situado na base de uma unidade 
cíclica composta de harzburgito basal (olivina + cromita 
cumulado com ortopiroxênio e clinopiroxênio intercumu-
lus), seguido de websterito (ortopiroxênio + clinopiroxênio 
cumulado com plagioclásio intersticial) na porção interme-
diária, e gabronorito (ortopiroxênio + clinopiroxênio + pla-
gioclásio cumulado). A espessura de cada unidade cíclica 

varia de 10 a 50 m. O horizonte mineralizado mostra teores 
de Pt + Pd de até 1,5 ppm, apresenta abundantes sulfetos 
intersticiais (pirrotita + pentlandita + calcopirita), e forte 
correlação de Pt-Pd com S e Ni, constituindo, assim, um 
marco estratigráfi co diretamente ligado à evolução petro-
lógica das rochas cumuláticas hospedeiras.

3.1.3.2 Província Estanífera de Goiás

A Província Estanífera de Goiás (Fig. 121), defi nida por 
Marini e Botelho (1986), abrange uma vasta região do 
norte do estado, que se caracteriza pela presença de grani-
tos estaníferos de idade paleo/mesoproterozóica distribuí-
dos em duas subprovíncias: Subprovíncia do Rio Paranã 
(SRP) e Subprovíncia do Rio Tocantins (SRT). Todos os 
depósitos importantes de estanho são associados a granitos 
anorogênicos de tipo A, geneticamente relacionados à evo-
lução continental do Rifte Araí e ao vulcanismo bimodal 
contemporâneo.

Do ponto de vista geocronológico, esses granitos são 
divididos em dois grupos (Fig. 122) etários: 1,77Ga e 
1,58Ga (Pimentel et al. 1991; Rossi et al. 1992). Os grani-
tos mais antigos G

1
 (1,77Ga) ocorrem somente na SRP, são 

fracamente anômalos em estanho e apresentam ocorrên-
cias de cassiterita de menor importância (Botelho e Moura, 
1998). São potássicos e ricos em Fe, mostram afi nidade 
alcalina, com razão MgO/TiO

2
 < 1, são enriquecidos em 

F, Sn, Rb, Y, Th, Nb,Ga e ETR, e apresentam teores eleva-
dos de K, Ba, Nb, Zn, ETR e Y. Os granitos mais jovens 
G

2
 (1,58Ga) ocorrem nas duas subprovíncias: SRP e SRT. 

Variam de metaluminosos a peraluminosos, são relativa-
mente ricos em Fe, com baixa razão K/Na, são também 
enriquecidos em F, Sn, Rb, Y, Th, Nb,Ga e ETR, e mostram 
teores elevados de Li, Rb, Nb, Sn e Ta, assim como altas 
razões Nb/Ta e F/Li (Botelho e Moura, 1998). Os mais 
importantes depósitos de estanho são associados aos grani-
tos G

2
. Segundo Bettencourt et al. (1997), a produção da PEG, 

desde 1960, foi da ordem de 15 mil t de Sn contido, enquanto 
as reservas totais giram em torno de 25 mil t de Sn con-
tido. As características isotópicas de Nd para G

1
 e G

2
 são 

bastante semelhantes, o que sugere que suas fontes crustais 
e a evolução dos magmas graníticos originais foram simi-
lares. Entretanto, a grande variação observada nos valores 
iniciais de ε

Nd
, de +3,4 a –14,0, com idades modelo compre-

endidas entre 2,0 a 2,7Ga, indica que eles podem resultar 
de diferentes graus de mistura de magmas máfi cos e fél-
sicos derivados de fusão do embasamento siálico, ou que 
as fontes siálicas são heterogêneas em idade e em composi-
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ção isotópica (Pimentel et al. 1999). A produção dos líquidos 
graníticos pode ter sua origem na fusão crustal induzida por 
aporte de calor propiciado pela colocação ou pela delamina-
ção de magmas máfi cos.

3.1.3.2.1 Depósitos de estanho da Subprovíncia Rio 
Paranã

Aos granitos da SRP, denominados Serra do Mendes, Pedra 
Branca, Mocambo, Mangabeira, Sucuri e Soledade, intrusivos 
no embasamento granito-gnáissico e/ou na Seqüência Metas-
sedimentar Ticunzal, são associados numerosos depósitos de 

estanho (Padilha e Laguna, 1981; Marini e Botelho, 1986), 
alguns dos quais serão rapidamente descritos a seguir:

3.1.3.2.1.1- Depósitos Sn associados ao Granito Pedra 
Branca
As principais mineralizações primárias do Maciço Graní-
tico Pedra Branca (Fig. 123) são encontradas nos garimpos 
denominados Zona da Bacia, Faixa Placha e Manchão dos 
Baianos, enquanto mineralizações secundárias em aluviões 
são conhecidas como Grota Seca, Grota Rica, Grota do Jair 
e Garimpinho, (Botelho, 1984, 1992; Padilha e Laguna, 
1981). Essas mineralizações são constituídas por:
a) Endogreisens: quartzo-muscovita greisens com fl uorita, 

 Fig. 121 –  Mapa geológico regional da Província Estanífera de Goiás (segundo Marini e Botelho, 1986).



                                                               As Faixas Dobradas do Neoproterozóico e as Coberturas Correlatas  189

cassiterita, topázio, magnetita e hematita; protolitio-
nita-quartzo greisens com cassiterita, fl uorita, topázio, 
magnetita, hematita e sulfetos associados; granitos 
greisenizados com cassiterita e albita, além de quartzo, 
muscovita, fl uorita e magnetita; veios de quartzo e cas-
siterita em fraturas do biotita granito.

b) Exogreisens: encontrados nos gnaisses encaixantes, são 
representados por veios de quartzo com cassiterita e 
pela associação cassiterita, sulfetos e fl uorita em zonas 
de cisalhamento. Esfalerita, estannita e cassiterita ricas 
em índio foram encontradas (Botelho e Moura, 1998).

3.1.3.2.1.2 Depósitos Sn associados ao Granito 
Mangabeira
As principais mineralizações primárias (Padilha e Laguna, 
1981; Moura, 1993) localizam-se na zona greisenizada 
principal (Fig. 124) e no Morro Laranjinha, em forma de 
greisens, e são descritas como:  
  • Greisens a quartzo-topázio-zinnvaldita-micas Fe-Al litiní-

feras, com cassiterita, wolframita, löllingita e arsenopirita; 
 • Greisens a fengita litinífera e quartzo-fengita litinífera 

com cassiterita; 
 • Cassiterita e sulfetos disseminados no granito vermelho.

Nos greisens a quartzo-topázio foram encontrados 
minerais de índio (Botelho, 1992; Moura, 1993; Botelho e 
Moura 1998) associados à cassiterita enriquecida em índio 
(até 0,4% In).

3.1.3.2.1.3 Depósitos Sn associados ao Granito Sucuri
As mineralizações primárias, que cortam um granito a grão 
fi no, foram classifi cadas por Bilal (1991) como: 
 • Veios a siderofi lita (85%), no Garimpo de Vaca Velha, 

com granada, fenacita, fl uorapatita, muscovita, wolfra-
mita-columbita, scheelita, albita tardia, helvita e quartzo 
abundante no centro dos veios; 

 •  Veios a quartzo-muscovita, que cortam os veios a 
siderofi lita, caracterizados por berilo, quartzo e mus-
covita, com helvita e albita tardia, e com sulfetos 
associados, tais como pirrotita, molibdenita, calco-
pirita e Bi nativo; 

 • Greisens nos garimpos dos Cachorros e de Vaca Velha, 
com quartzo-muscovita-albita, cassiterita, calcopirita, 
pirita, fl uorapatita e fl uorita. A albitização apresenta a 
associação albita-helvita-fenacita e sulfetos; 

 • Veios de albitito (Pedreira Tratex), tardios, que apagam 
as estruturas anteriores, são acompanhados pelo desa-

 Fig. 122 –  Diagrama Ta x Nb indicativo da diferença composicional entre os granitos g1 e g2 da Província 
Estanífera de Goiás (segundo Botelho e Moura, 1998).
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 Fig. 123 – Mapa geológico do Granito Pedra Branca (segundo Botelho e Marini, 1985).
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 Fig. 124 – Mapa geológico da zona mineralizada do Maciço de Mangabeira 
(segundo Botelho e Moura, 1998). CGG – Complexo Granito-
Gnaisse; GRA – Granito Aluminoso; g1c – Biotita granito róseo 
equigranular a porfi rítico; LGR – Leucogranito com Li-siderofi -
lita; g2d – Granito róseo médio equigranular, freqüentemente grei-
senizado e albitizado; GAT – Zinnwaldita-topázio-albita granito; 
ZGP – Zona Greisenizada Principal; In – Li-mica-quartzo greisen 
rico em índio; VGR – veios de greisen. 

parecimento do quartzo e mostram a associação albita-
helvita e sulfetos, com esfalerita, estanita e cassiterita 
enriquecidas em índio.

3.1.3.2.2 Depósitos de estanho da Subprovíncia 
Tocantins

Na Subprovícia Tocantins (Fig. 121), os depósitos de estanho 
são associados aos granitos de Serra Dourada, Serra do Encosto, 
Serra da Mesa e Serra Branca. Todos esses granitos são intru-

sivos nos paragnaisses da Fm. Cachoeira das Éguas (Marini 
et al. 1984a, b), a qual é sobreposta em discordância erosiva 
pelo Grupo Serra da Mesa e/ou Grupo Araí. São granitos 
a biotita e hornblenda, com grão grosseiro, médio e fi no, 
às vezes porfi róides (Serra Branca), sempre mais ou menos 
foliados, principalmente nas bordas, e recortados por fácies 
de granitos pegmatóides e por pegmatitos não afetados pela 
deformação considerada de idade Brasiliana (Marini et al. 
1984a, 1984b).

As principais mineralizações distribuem-se em torno 
do Granito Serra Dourada e do Granito Serra Branca. No 
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Granito Serra da Mesa, datado em 1,574Ga (Pimentel et 
al. 1991; Rossi et al. 1992), as mineralizações estaníferas 
são restritas a pegmatitos considerados brasilianos.

3.1.3.2.2.1 Depósitos Sn associados ao Granito Serra 
Branca
O biotita granito porfi rítico da Serra Branca não transfor-
mado, que ocupa a porção ocidental do maciço (Fig. 125), 
é caracterizado como um granito peraluminoso que apre-
senta porfi roblastos de ortoclásio ricos em inclusões fl ui-
das primárias de composição aquocarbônica, e em mine-
rais acessórios, tais como fl uorita, topázio, zircão, esfeno, 
apatita e xenotima. Na porção oriental do maciço, o bio-
tita granito sofreu transformações metassomáticas crescen-
tes (Andrade, 1978; Andrade e Danni, 1978; Pinto-Coelho, 
1996), que se manifestam por: 

 • Albitização precoce com precipitação de apatita e fl uorita; 
 • Greisenização tardimagmática, extremamente impor-

tante, com a formação de greisens apicais na cúpula do 
granito, classifi cados como muscovita-greisens feldspá-
ticos, muscovita-quartzo greisens feldspáticos, quartzo 
greisens lenticulares e em fraturas; 

 • Microclinização pervasiva posterior à mineralização, 
invadindo todas as fácies anteriores, os cristais de micro-
clínio sendo desprovidos das inclusões fl uidas primárias 
aquocarbônicas características do biotita granito. 

 • Individualização de fi lões de quartzo com cassiterita e 
fl uorita, bem como de pegmatitos com microclínio e 
espodumênio.

A mineralização de estanho é associada aos diferentes 
tipos de greisens, e mostra a paragênese albita, muscovita, 

 Fig. 125 – Mapa geológico da Serra Branca, Cavalcante-GO (segundo Andrade e Danni, 1978). 
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berilo, cassiterita, fl uorita e topázio. Os minerais de berílio 
apresentam a seguinte sucessão mineral: 

Fenacita → Fenacita + Berilo → Berilo. 

A cassiterita aparece na forma de buchos, veios e vênu-
las maciças, ou disseminada nos greisens. Os greisens apre-
sentam uma forte xistosidade superimposta, a qual é atribuída 
à deformação do Ciclo Brasiliano. 

3.1.3.2.2.2- Depósitos Sn associados ao Granito Serra 
Dourada
O Maciço Serra Dourada apresenta-se na forma de um enorme 
domo granítico orientado norte-sul, constituído por:  
  •  Granito fino a anfibólio, geralmente orientado (fácies de borda); 
 • Granito médio a biotita homogêneo (fácies central);  
 • Granito fi no porfi rítico em fi lões posteriores que recor-

tam o granito a biotita; 
 • Fácies de granito pegmatóide com pegmatitos associa-

dos (berilo, turmalina, muscovita e tantalita) são nitida-
mente posteriores e geralmente consideradas de idade 
brasiliana.

Ao Granito Serra Dourada são associados diversos peque-
nos depósitos de estanho, cujos representantes mais signi-
fi cativos são conhecidos sob as denominações Mata Azul 
e Pela Ema.
a) Mata Azul: a mineralização de estanho (Bilal, 1991), 

localizada na porção noroeste do maciço, ocorre no 
granito a biotita, no qual aparece associada a zonas 
de albitização tardia (as mais ricas em cassiterita) que 
antecede a greisenização. A cassiterita é também rela-
cionada a lentes de biotititos e lentes ricas em piro-
xênio. Nos biotititos, ela aparece na forma de lentes 
milimétricas paralelas à foliação, enquanto a pirrotita 
fi ca disseminada no conjunto da rocha.

          Tanto as lentes de biotitito como as lentes de piro-
xênio são de origem metassomática. As lentes ricas 
em piroxênio são consideradas por Bilal (1991) como 
endoskarns que mostram a seguinte zonação minera-
lógica: zona externa de biotita marrom; zona de biotita 
verde enriquecida em Sn; zona de anfi bólio; zona central 
de piroxênio, a granada sendo presente em todas elas. 

b) Pela Ema: a mineralização de estanho de Pela Ema 
(Macambira, 1983), localizada na porção sudeste do 
maciço, encontra-se associada a endo e exogreisens 
ricos em quartzo e muscovita, nos quais a cassiterita 
aparece disseminada, junto com topázio, fl uorita e, às 
vezes, wolframita, além de sulfetos como pirita, calco-

pirita e esfalerita. Aqui, também, uma fase de albiti-
zação antecede a formação dos greisens, assim como 
lentes de biotitito mineralizadas. Nessa área ocorre bio-
tititos mineralizados com esmeralda e alexandrita, além 
de pegmatóides brasilianos ricos em muscovita, berilo 
e columbo-tantalita. 

3.1.3.3 Depósitos minerais associados ao 
Grupo Araí

A sedimentação do Grupo Araí foi dividida em três está-
gios (Dardenne et al. 1999): estágio pré-rifte, representado 
por uma sedimentação de quartzitos predominantemente 
eólicos; estágio rifte, composto de conglomerados, brechas 
e quartzitos aluviais e fl uviais, intercalados por derrames 
de lavas básicas e ácidas, e rochas piroclásticas; estágio 
pós-rifte ou sag, refl etindo a fase de subsidência termal, 
constituído por quartzitos e metassiltitos calcíferos, que 
representam uma grande transgressão marinha com fácies 
litorâneas dominadas pelas marés, e com fácies de águas 
profundas dominadas pelas tempestades. Lateralmente, a 
Seqüência Araí fi ca envolvida no metamorfi smo de grau 
anfi bolito, e é correlacionada ao Grupo Serra da Mesa 
(Marini et al. 1984a, b). Regionalmente, aos grupos Araí 
e Serra da Mesa é correlacionado o Grupo Serra Dourada 
(Danni et al. 1973, Dardenne et al. 1981), o qual ocorre na 
região de Goiás Velho.

Aos conglomerados da fase rifte dos grupos Araí e 
Serra Dourada são associadas algumas ocorrências de dia-
mante, também desprovidas de minerais satélites carac-
terísticos de kimberlitos, as quais parecem confi rmar a 
existência de uma época do diamante em torno de 1,7Ga 
(Dardenne, 1982).

Por suas características, a seqüência marinha do está-
gio pós-rifte apresenta-se, teoricamente, como favorável 
à prospecção de depósitos sedimentares do tipo Sedex 
(Large, 1983).

3.1.4 Depósitos minerais associados ao 
Ciclo Brasiliano

A reconstituição da evolução tectônica permite diferen-
ciar algumas etapas fundamentais no desenvolvimento do 
Ciclo Brasiliano: Margem Passiva, Arco Magmático de 
Goiás, Eventos Brasilianos Precoce e Tardio, Intrusões Gra-
níticas e Máfi co-Ultramáfi cas sin a tarditectônicas (Dar-
denne, 2000).
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3.1.4.1 Depósitos minerais associados ao 
desenvolvimento de Bacia de Margem Passiva 
no Meso/Neoproterozóico

O desenvolvimento da margem passiva é caracterizado 
pelos quartzitos, metapelitos, calcários e dolomitos sedi-
mentados numa plataforma marinha dominada por marés 
e/ou tempestades, pertencentes aos grupos Paranoá e Canas-
tra (Fuck et al. 1988, 1993; Faria, 1995). O Grupo Vazante, 
que aparece no segmento meridional da FDB, pode corres-
ponder à porção superior carbonática e pelítica do Grupo 
Paranoá ou ao Grupo Jequitaí na base do Grupo Bambuí. 

A oeste dos CMUs, no segmento norte da FDB, a aber-
tura de um oceano (Araújo e Nilson, 1988) em torno de 
1,3Ga (Araújo, 1998, 1999; Correia et al. 1999) é marcada 
pelas seqüências vulcano-sedimentares de Palmeirópolis, 
Indaianópolis e Juscelândia.

3.1.4.1.1 Depósitos Pb-Zn (Cu) de Palmeirópolis/
Juscelândia

A seqüência vulcano-sedimentar de Palmeirópolis é divi-
dida em três unidades maiores (Figueiredo et al. 1981):
i) Unidade inferior: constituída por anfi bolitos fi nos com 

intercalações de BIF e de chert, representativa de um 
episódio de vulcanismo submarino;

ii) Unidade intermediária: composta essencialmente de 
metavulcânicas félsicas;

iii) Unidade Superior: com metassedimentos pelíticos e 
químicos intercalados.

Os depósitos, descobertos pela CPRM em 1977, foram 
pesquisados por sondagem entre 1977 e 1989, e suas reser-
vas foram estimadas em torno de 4 Mt de minério com 
1,23% Cu, 4,64% Zn, 0,72% Pb e 25,1 g/t Ag.

Os corpos mineralizados de Palmeirópolis (Figueiredo 
et al. 1981; Araújo, 1988; Araújo e Nilson, 1988; Araujo 
et al. 1995) são hospedados na unidade anfi bolítica (Fig. 
126). A mineralização é associada a uma zona de altera-
ção hidrotermal originalmente clorítica, metamorfi zada na 
fácies anfi bolito e caracterizada pela presença de antofi -
lita e biotita. Essa zona de alteração hidrotermal é enri-
quecida em elementos traços (Cr, Ni, Co) e em elementos 
de terras raras.

A mineralização apresenta-se na forma de sulfetos 
maciços e disseminados, compostos principalmente de pir-
rotita, pirita, esfalerita, calcopirita e galena. Nela, arseno-
pirita, mackinawita, cubanita, molibdenita, ilmenita, mag-

netita e titanita são minerais acessórios. O minério, 
geralmente maciço, pode apresentar fácies brechadas e 
bandadas.

Segundo Araújo (1998, 1999), os depósitos de Palmei-
rópolis constituem exemplos típicos de sulfetos maciços 
vulcanogênicos (Tipo VMS) associados a um vulcanismo 
bimodal toleiítico (Franklin et al. 1981, 1998; Lydon, 1990). 

3.1.4.1.2 Depósito Pb-Zn de Castelão

Na região de Castelão (Barbosa, 1981), situada a oeste do 
Complexo de Niquelândia, ocorre uma seqüência de mica-
xistos, calcixistos, calcários e dolomitos intercalados, que 
é correlacionada ao Grupo Paranoá. Os horizontes dolomí-
ticos mostram uma série de ocorrências de esfalerita e galena 
estratiformes nas áreas conhecidas como Serra do Mucambi-
nho, Morro Redondo, Morro do Tarã e Morro do Capão de 
Café. Em geral os teores são baixos, com Pb + Zn da ordem 
de 1%, raramente atingindo 5%. Tendo em vista o caráter 
eminentemente estratiforme da mineralização, essa foi consi-
derada como de origem sedimentar-exalativa (Sedex). 

3.1.4.2 Depósitos minerais associados ao Arco 
Magmático de Goiás

No segmento norte da FDB, o Arco Magmático de Goiás 
(Fig. 127), desenvolvido no Neoproterozóico entre 900 e 
600Ma, é formado por gnaisses tonalíticos e dioríticos, 
sobrepostos pelas faixas vulcano-sedimentares oriental, 
central e ocidental, orientadas N20-30E, e representadas 
por metaultramáfi cas, metabasaltos, metatufos intermediários 
e félsicos, metagrauvacas, micaxistos, metacherts, BIFs 
e quartzitos metamorfi zados no grau xisto-verde a anfi bo-
lito (Arantes et al. 1981, 1991). Os anfi bolitos mostram 
afi nidade toleiítica e são relacionados ao magmatismo do 
arco (Palermo, 1996; Kuyumjian, 1989). Os metatonalitos 
e metadioritos têm caráter calcialcalino e composição de 
granitóides associados a arcos de ilhas imaturos (Pimentel 
et al. 1997). Corpos graníticos intrusivos, assim como 
gabros e dioritos, seguem a última fase de deformação 
datada em 600Ma. O Arco Magmático de Goiás contém 
diversos depósitos Au e Cu-Au originados nos diversos 
estágios da evolução da FDB (Fig. 128), os quais foram 
incluídos, por Oliveira et al. (2000), no Cinturão Au-Cu de 
Arenópolis-Mara Rosa: Depósito Au-Ag-Ba de Zacarias; 
depósitos Cu-Au de Chapada e Bom Jardim; depósitos Au de 
Posse e Fazenda Nova; Depósito Au-Cu-Bi de Mundinho.
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3.1.4.2.1 Depósito Au-Ag-Ba de Zacarias

Interpretado como um depósito vulcanogênico estratiforme 
(Poll, 1994; Arantes et al. 1991), o Depósito de Zacarias é 
concordante com os anfi bolitos encaixantes, a zona mine-
ralizada sendo hospedada em lentes de quartzo e barita. 
A mineralização é composta de ouro, pirita, esfalerita, 
galena, calcopirita, espinélio zincífero, magnetita, freibergita e 
boulangerita, com tetraedrita/bournonita, molibdenita e cove-
lita subordinadas. O conteúdo de ouro é proporcional à barita, 
com concentração que vai de 3,0 a 15,0 g/t. Nos quartzitos com 
muscovita rica em bário, o teor de ouro é geralmente infe-
rior a 3,0 g/t. A alteração hidrotermal é representada por 
xistos aluminosos e por quartzo-biotita xistos, e é acompa-
nhada ainda por minerais como talco, clorita, epidoto, seri-
cita, quartzo, K-feldspato e calcita (Poll, 1994).

3.1.4.2.2 Depósito Cu-Au de Chapada

O Depósito de Chapada encontra-se encaixado em quartzitos 
feldspáticos e em biotita xistos. A mineralização é constituída 

de bornita, calcosita, esfalerita, galena, pirrotita e molib-
denita. O ouro ocorre na calcopirita e entre os grãos de sul-
fetos tectonicamente deformados. Em volta da zona mine-
ralizada ocorrem epidositos, magnetita-pirita-quartzo-sericita 
xistos, estaurolita-gedrita xistos e microclínio xistos interpre-
tados por Kuyumjian (1989, 1991, 1999) como zonas de alte-
ração hidrotermal metamorfi zadas. Essas observações leva-
ram Kuyumjian (op. cit.) a propor uma origem vulcanogênica 
exalativa para o Depósito de Chapada. Em contrapartida, 
Richardson et al. (1986) sugeriram uma relação do Depósito 
de Chapada com um depósito do tipo porphyry copper em 
ambiente de arco de ilha. As reservas de Chapada foram esti-
madas em cerca de 30 Mt de minério oxidado com 0,6 g/t Au, 
e em aproximadamente 200 Mt de minério sulfetado com 0,4 
g/t Au e 0,43% Cu. Ao sul, o Depósito Cu-Au de Bom Jardim 
de Goiás foi considerado como vulcanogênico (Seer, 1985).

3.1.4.2.3 Depósito Au de Posse 

O Depósito de Posse é encaixado em microclínio gnaisses 
interpretados como vulcânicas ácidas hidrotermalmente alte-

 Fig. 126 – Colunas estratigráfi cas da Seqüência Vulcano-Sedimentar de Palmeirópolis e dos corpos mineraliza-
dos (segundo Araújo e Nilson, 1988; Araújo, 1998, 1999).
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radas (Arantes et al. 1991) ou como intrusões graníticas 
alcalinas acompanhadas por sericitização e albitização, 
posteriormente metamorfi zadas (Palermo, 1996). O principal 
evento mineralizante é associado a um processo de altera-
ção hidrotermal pós-metamorfi smo controlado por falha e 
acompanhado por halos de propilitização, albitização, seri-
citização, silicifi cação e carbonatação. A mineralização é 
composta de magnetita, ilmenita, pirita, calcopirita, pirro-
tita e teluretos de Au, Ag, Bi, Pb e Fe.

3.1.4.2.4 Depósito Au-Cu-Bi de Mundinho

O Depósito de Mundinho é associado a intrusões gabro-
dioríticas pós-colisionais, ricas em magnetita, cuja idade 

varia de 590 a 560Ma, relacionadas à extensão pós-orogê-
nica. A mineralização ocorre na forma disseminada e na 
forma de veios associados a uma zona de transcorrência 
norte-sul.

Segundo Oliveira et al. (2000), os depósitos Au e 
Cu-Au do cinturão Arenópolis-Mara Rosa distribuem-se, 
no tempo e no espaço, seguindo o modelo que envolve a 
evolução contínua de um cinturão colisional (Harris et al. 
1986), com o Depósito Au-Ag-Ba de Zacarias associado 
a processos vulcanogênicos exalativos num ambiente de 
subducção intra-oceânica, o Depósito Cu-Au de Cha-
pada relacionado a rochas plutônicas ligadas a um arco 
intra-oceânico, o Depósito Au-Cu-Bi de Mundinho rela-
cionado a intrusões graníticas que acompanham a extensão 
pós-colisional. 

                  
 Fig. 127 – Mapa geológico da região de Chapada-Mara Rosa (segundo Oliveira et al., 2000).
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 Fig. 128 – Coluna litoestratigráfi ca do Grupo Vazante (segundo Dardenne, 1998).
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3.1.4.3 Depósitos minerais associados ao 
Grupo Vazante

 
O Grupo Vazante, localizado na porção noroeste de Minas 
Gerais, ocupa uma faixa alongada N-S (Fig. 106), com 
mais ou menos 250 km de comprimento entre as cidades de 
Unaí e Coromandel, e consiste em uma espessa seqüência 
argilo-dolomítica, dividida, da base para o topo, em sete 
formações (Fig. 128): Santo Antonio do Bonito, Rocinha, 
Lagamar, Serra do Garrote, Serra do Poço Verde, Morro do 
Calcário e Lapa (Dardenne et al. 1997).

A idade desse grupo não é bem defi nida. As correlações 
baseadas em estromatólitos colunares favorecem uma equi-
valência com o Grupo Paranoá, enquanto os diamictitos da 
base sugerem uma correlação com o Grupo Bambuí ou com o 
Grupo Jequitaí. A essa seqüência são associados importantes 
depósitos de fosfato, chumbo e zinco, atualmente explorados. 

3.1.4.3.1 Depósitos de fosfato de Rocinha e Lagamar

Os depósitos de fosfato de Rocinha e de Lagamar (Dar-
denne et al. 1986, 1997; Chaves et al. 1976; Da Rocha 
Araújo et al. 1992; Nogueira, 1993), situados no noroeste 
do Estado de Minas Gerais, estão inseridos na porção basal 
do Grupo Vazante (Fig. 129) (Proterozóico Médio a Supe-
rior), integrante da zona externa da FDB. Os fosforitos, 

que são associados a ardósias carbonosas e carbonáticas 
de cor cinza-escuro intensamente microdobradas, ocorrem 
na forma de fosfarenitos, fosforuditos e fosfolutitos. Os fos-
farenitos são constituídos de intraclastos e pellets fosfatados, 
imersos numa matriz de fosfomicrita criptocristalina. Às vezes, 
esses intraclastos são envolvidos por um cimento fi broso 
de apatita microcristalina límpida prismática. O mineral 
preponderante é uma fl uorapatita, que resulta da lixiviação 
do CO

2
 da carbonato-fl uorapatita original por fl uidos rela-

cionados ao metamorfi smo e ao intemperismo. A alteração 
supergênica culmina com o desenvolvimento de apatitas 
ricas em alumínio e em estrôncio, do tipo wavelita.

A origem dos fosfatos é relacionada à evolução da matéria 
orgânica em condições físico-químicas transicionais entre um 
ambiente redutor e um ambiente oxidante, em condições 
de águas frias relativamente profundas, representando prova-
velmente um sistema deposicional gracimarinho.

As reservas do Depósito Lagamar são da ordem de 5 Mt, 
com 30 a 35% P

2
O

5
, enquanto as do depósito de Rocinha 

atingem a 415 Mt, com 10 a 15% P
2
O

5
.

3.1.4.3.2 Depósito Pb-Zn de Morro Agudo

O Depósito Pb-Zn de Morro Agudo, hospedado nos dolo-
mitos do Grupo Vazante (Fig. 128), situa-se no fl anco oeste 
do bioherma estromatolítico do Morro do Calcário, onde 

Fig. 129a – Seção geológica esquemática do Depósito Pb-Zn de Morro Agudo (segundo Dardenne, 1978; Dardenne e 
Freitas-Silva, 1998).
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a mineralização, essencialmente disseminada, encontra-se 
associada a fácies de brechas, brechas dolareníticas e dola-
renitos, controladas por uma falha normal sinsedimentar 
orientada N10W (Fig. 129a e 129b), a qual é preenchida na 
sua porção superior por um pequeno fi lão de galena, esfa-
lerita e barita (Dardenne, 1978, 1979; Madalosso e Valle, 
1978; Madalosso, 1980). Essa mineralização é constituída 
essencialmente por esfalerita e galena predominantes, com 
pirita e barita subordinadas. A galena é muito pobre em 
prata, enquanto a esfalerita, amarelo-esverdeada e transpa-
rente, mostra enriquecimento em cádmio (300 ppm Cd). 
Essas fácies hospedam os níveis I, J, K, L, M (Romagna 
e Costa, 1988; Oliveira, 1998), onde a mineralização dis-
seminada possui um caráter strata-bound bem defi nido, 
com a esfalerita e a galena formando um cimento que pre-
enche a porosidade da rocha encaixante e substitui parcial 
ou totalmente os intraclastos e oólitos das brechas dolare-
níticas e dos dolarenitos. Os indícios de substituição dos 
elementos dolomíticos pelos sulfetos são bastante claros, e 
balizam todas as etapas da diagênese: desde a fase sindia-
genética até as fases tardiagenéticas e epigenéticas (Dar-
denne, 1978, 1979). A substituição sindiagenética de um 
material dolomítico, ainda não consolidado, por esfalerita e 
galena é evidenciado pela cimentação precoce e por estru-
turas convolutas, em chamas, de compactação e desliza-
mento descritos por Dardenne (1978, 1979). No nível N, a 
mineralização, que apresenta um caráter estratiforme acen-
tuado, é associada a um nível de chert branco e rosado 

com laminações alternadas de sílica, galena, esfalerita e 
pirita, sendo esta última muito abundante nesse horizonte, 
a ponto de formar um nível maciço na base.

Os isótopos do chumbo (Fig. 130) mostram valores 
constantes para as razões Pb206/Pb204 (17,7) e Pb207/Pb204 
(15,5), indicando idades que variam de 1,0-1,1Ga para 
galenas muito fi nas da primeira geração, que podem repre-
sentar a idade da precipitação da galena ou da separação 
do chumbo, até idades em torno de 600Ma corresponden-
tes à remobilização tectônica no fi nal do Evento Brasiliano 
para as galenas grosseiras epigenéticas da última geração 
(Freitas-Silva e Dardenne, 1997; Freitas-Silva, 1996). Os 
dados isotópicos relativos ao enxofre mostram valores de 
δ34S positivos para a esfalerita (+7,1 a +22‰), a galena 
(+14,0 a +34‰) e a pirita (+9,5‰), indicando, com isso, 
uma fonte de sulfato marinho para a origem dos sulfetos. 
Os sulfetos do nível N apresentam valores negativos de 
δ34S (-0,5‰), o que sugere uma redução dos sulfatos por 
atividade bacteriana, a qual provoca a precipitação da pirita 
sindiagenética, bem como a substituição posterior dela pela 
esfalerita e pela galena (Freitas-Silva e Dardenne, 1997).

Do ponto de vista geoquímico, as análises de inclusões 
fl uidas realizadas na esfalerita amarelo-transparente indi-
cam um fl uido hidrotermal aquoso com salinidade variá-
vel (entre 2-3% e 15% eq. peso NaCl), e com temperatura 
de homogeneização compreendida entre 90 e 150°C (Fig. 
131) (Dardenne e Freitas-Silva, 1998, 1999; Freitas-Silva e 
Dardenne, 1998). Temperaturas mais elevadas foram regis-

Fig. 129b –  Perfi l E-W na Mina de Morro Agudo, com localização dos níveis mineralizados (segundo Romagna e Costa, 1988).
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 Fig. 130 – Padrão das galenas de Morro do Ouro, Morro Agudo, Vazante e Grupo Bambuí em relação ao 
modelo de reservatórios plumbotectônicos e aos intervalos da curva de crescimento de Pb em dois 
estágios no modelo plumbotectônico: 400Ma e 250Ma (segundo Freitas-Silva e Dardenne, 1997; 
Dardenne e Freitas-Silva, 1998).

 Fig. 131 – Distribuição dos valores médios de salinidade e de temperatura dos 
fl uidos  hidrotermais registrados em Fagundes, Morro Agudo, Vazante 
e Itacarambi (Fabião) em relação aos campos defi nidos por Sangster 
(1990) para depósitos recentes/atuais, vulcanogênicos tipo VMS, sedi-
mentar-exalativos tipo Sedex, tipo Irish e tipo MVT.
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tradas por Misi et al. (1998, 1999) a partir de inclusões 
fl uidas e da composição isotópica de sulfetos, com valores 
variando de 100 a 260°C.

O conjunto de dados conduz à consideração do Depó-
sito de Morro Agudo e de seus similares na região (Fagun-
des) como depósitos originados da expulsão progressiva 
dos fl uidos conatos a partir da seqüência sedimentar baci-
nal em direção aos altos fundos representados pelos bio-
hermas estromatolíticos sob o efeito de compressão provo-
cada pelo soerguimento da Faixa Brasília. Nesse sentido, o 
Depósito de Morro Agudo apresenta características seme-
lhantes às do depósito irlandês de Navan (Hitzmann, 1995; 
Dardenne e Freitas-Silva, 1998, 1999; Hitzmann et al. 
1995), sendo por isso classifi cado como do tipo Sedex por 
Dardenne (in: Pedrosa-Soares et al. 1994) e Misi et al. 
(1997, 1998, 1999). 

Em 1998, as reservas da Jazida de Morro Agudo eram da 
ordem de 9,17 Mt com 6,21% Zn e 2,00% Pb. Em 1999, a 
produção foi da ordem de 600 mil t de minério sulfetado com 
6,00% Pb+Zn. Entretanto, o prolongamento da jazida em pro-
fundidade, na direção noroeste, encontra-se ainda aberto.

3.1.4.3.3 Depósito Zn de Vazante

Perto da cidade de Vazante, o maior depósito de zinco do 
Brasil, descrito inicialmente por Moore (1956), Ladeira et al. 
(1963), Amaral (1968), Thorman e Nahas (1979), Casse-
danne (1972, 1973), é associado a uma estrutura tectônica 
maior (± 12 km de comprimento), representada por uma 
zona de falha orientada N45E (Fig. 132), com mergulho 
forte de 50 a 70° para NW próximo a superfície, o qual 
se suaviza em profundidade. Essa zona de falha fi ca pra-
ticamente confi nada ao intervalo de fácies ardosiana, a 
qual separa os dolomitos inferiores cinza-escuro com estei-
ras estromatolíticas dos dolomitos superiores rosados, per-
tencentes ao Grupo Vazante (Fig. 128) (Dardenne, 1979; 
Rigobello et al. 1988; Oliveira, 1998). A mineralização 
principal, contida na zona de falha (Fig. 133) e conhecida 
por sondagem até uma profundidade de 500 m, é constituída 
essencialmente por willemita associada a hematita e à zin-
cita, com franklinita, smithsonita, esfalerita e galena subor-
dinadas (Monteiro, 1997; Monteiro et al. 1996). O miné-
rio, extremamente rico, mostra teores da ordem de 40-45% 
Zn. A mineralização é acompanhada por intensa silicifi -
cação e sideritização dos dolomitos encaixantes que mos-
tram fraturas preenchidas por veios e vênulas de siderita/
ankerita e jaspe vermelho. A zona de falha mineralizada, 
que atinge uma largura superior a 15 m, é caracterizada por 

um intenso cisalhamento da mineralização original, refl e-
tido pelas formas lenticulares e imbricadas dos pods de 
dolomitos, de minério willemítico e, às vezes, de minério 
sulfetado (Pinho, 1990; Pinho e Dardenne, 1989; Pinho et 
al. 1990; Rigobello et al. 1988; Dardenne e Freitas-Silva, 
1998, 1999). Paralelamente à estrutura fi loniana principal, 
encontra-se, a leste, uma mineralização cárstica denomi-
nada minério de calamina, a qual preenche cavidades de 
dissolução que podem atingir até 100 m de profundidade. 
Esse minério de calamina, também muito rico, é com-
posto essencialmente por hemimorfi ta associada a óxidos 
e hidróxidos de zinco, além de hidrozincita.

A história da zona de falha do Depósito de Vazante 
(Pinho, 1990; Pinho e Dardenne, 1989; Pinho et al. 1990) 
pode ser resumida em três etapas que se sucedem no tempo 
e no espaço: fase de falha normal com preenchimento pela 
mineralização original, acompanhada por fraturamento dos 
dolomitos encaixantes e formação dos veios de siderita/
ankerita; fase de falha inversa transcorrente (sinistral) asso-
ciada à compressão do Evento Brasiliano provocando a 
lenticularização do minério e dos dolomitos, a silicifi cação 
das rochas encaixantes e o deslocamento dos veios ver-
ticalizados em função do deslizamento interestratal ocor-
rido; fase de falha normal coincidente com o relaxamento da 
compressão, associada ao preenchimento de fraturas por jaspe 
vermelho e por veios de sulfetos (esfalerita e galena).

O estudo das inclusões fl uidas contidas na willemita 
mostrou a presença de inclusões aquosas monofásicas e 
bifásicas com salinidade variando entre 3 e 15% eq. peso 
NaCl e temperatura de homogeneização compreendida entre 
65 e 180°C (Fig. 131) (Dardenne e Freitas-Silva, 1998, 
1999; Freitas-Silva e Dardenne, 1998). Temperaturas mais 
elevadas foram registradas por Monteiro et al. (1996) a 
partir de inclusões fl uidas, do geotermômetro da clorita e da 
composição isotópica dos sulfetos, com valores que variam 
de 100 a 260-290°C. Os dados isotópicos do chumbo obti-
dos na galena (Fig. 130) mostram uma razão Pb206/Pb204 
vizinha de 17,7, muito semelhante à razão encontrada 
no Depósito de Morro Agudo (Freitas-Silva e Dardenne, 
1997). Os valores δ34S da esfalerita e da galena são positivos e 
variam de +12,0‰ a 14,4‰. A depleção dos valores de δ18O e 
δ13C observada na zona mineralizada e nos dolomitos encai-
xantes hidrotermalmente alterados, em comparação com os 
valores obtidos nos dolomitos estéreis indicam uma mis-
tura, ao longo da zona de falha, dos fl uidos hidrotermais com 
águas superfi ciais de origem meteórica.

O conjunto de dados geológicos, geoquímicos e isotó-
picos evidencia um modelo de depósito tipo Vazante, onde 
a mineralização hidrotermal original resultou do preenchi-
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 Fig. 132 – Mapa geológico esquemático da região de Vazante (segundo Dardenne, 1979).
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mento de uma falha normal pelos fl uidos conatos expulsos da 
pilha sedimentar bacinal, sob o efeito do início da compressão 
brasiliana em direção aos altos fundos paleogeográfi cos, e foi 
submetida a processos de cisalhamento transcorrente durante 
o ápice da tectônica de inversão, a qual sucedeu a fase de 
alívio das tensões com o jogo normal da zona de falha.

Até 1998 cerca de 2 Mt de zinco foram produzidas na 
mina a céu aberto. Nessa data as reservas da Jazida de 
Vazante eram da ordem de 9 Mt de minério de willemita 
com 21,2% Zn, e de 2 Mt de minério de calamina com 
17,25% Zn. Entretanto, menos da metade do minério wil-
lemítico foi reconhecido por sondagem em profundidade 
ao longo da falha longitudinal, o que torna a Jazida de 
Vazante um depósito de classe mundial.

3.1.4.4 Depósitos Pb-Zn-Ag-CaF2 associados 
ao Grupo Bambuí

Com o soerguimento da FDB, desenvolveu-se uma depres-
são na frente da cadeia montanhosa, na qual se iniciou a 
deposição, em bacia de tipo foreland, dos sedimentos pelí-

ticos e carbonáticos do Grupo Bambuí. Essa sedimentação 
estende-se muito além da depressão original, recobrindo, a 
leste, a maior parte do CSF, nos Estados de Minas Gerais, 
de Goiás e de Bahia.

Os principais pequenos depósitos e ocorrências Pb-Zn-
Ag-CaF

2
 de tipo strata-bound, atualmente desativados, são 

associados ao Grupo Bambuí e agrupam-se ao longo do 
vale do Rio São Francisco, perto das localidades de Januária 
(MG), Itacarambi (MG), Montalvânia (MG) e Serra do 
Ramalho (BA). Todos eles ocupam a mesma posição lito-
estratigráfi ca, e aparecem associados a um horizonte de 
dolomito rosado sacaroidal, regionalmente anômalo em 
chumbo e zinco. Esse horizonte dolomítico situa-se na 
parte superior do primeiro ciclo carbonático regressivo 
do Grupo Bambuí (Fig. 134), na zona cratônica (Dar-
denne, 1978, 1979). Em diversos locais, indícios de emer-
são foram observados no topo desse horizonte, o qual cor-
responde a um ambiente litorâneo agitado por correntes e 
marcado pela presença de intraclastos, oólitos e estratifi ca-
ções cruzadas. É sobreposto por dolomitos rosados litográ-
fi cos com esteiras estromatolíticas e estruturas de teepees, 
as quais indicam um ambiente supralitorâneo.

 Fig. 133 – Seção geológica esquemática da Mina de Vazante (segundo Dardenne, 1978, 1979; Dardenne e Freitas-
Silva, 1998, 1999).
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As principais mineralizações, descritas por Moraes 
(1958), Cassedanne (1972, 1973), Beurlen (1974), Dar-
denne (1979), Lopes (1981), Dardenne e Freitas-Silva, 
1998, 1999), ocorrem geralmente ao longo dessa descon-
tinuidade existente entre os dois níveis dolomíticos, na 
forma de bolsões alongados e muitas vezes interligados. 
A mineralização é representada essencialmente por galena 
argentífera e esfalerita, com proporções variáveis de fl uorita e 
presença eventual de barita. Numerosos minerais secundá-
rios de prata foram neoformados quando os bolsões mine-
ralizados foram submetidos ao intemperismo. Uma sili-
cifi cação importante aparece geralmente no teto desses 
bolsões e afeta os dolomitos litográfi cos, enquanto a dolo-
mitização secundária predomina, na base, e conduz à for-
mação do dolomito rosado sacaroidal. As evidências de 
dissolução, substituição e cimentação provocadas pela cir-
culação de fl uidos mineralizantes ao longo da discordância 
são bastante claras (Fig. 135), notadamente nos casos em 
que a fl uorita, a dolomita e a calcita macrocristalinas apa-
recem como cimento de fragmentos dolomíticos parcial ou 
totalmente silicifi cados. 

Ao longo do vale do Rio São Francisco, observa-se 
uma zonação mineralógica muito nítida no sentido SW-NE, 
com predominância da galena e da esfalerita na região 
SW, perto de Januária-Itacarambi, bem como o aumento 
da proporção de fl uorita na região NE, perto de Montalvâ-

nia e Campo Alegre, onde ela é preponderante. Em Campo 
Alegre, a fl uorita mostra localmente um aspecto bandado 
muito característico em virtude de sua associação com 
níveis silicosos cinza-escuro. Na zona cratônica do Grupo 
Bambuí, que representa um alto paleogeográfi co regional, 
as principais mineralizações são relacionadas ao desen-
volvimento de altos fundos locais sindeposicionais (Dar-
denne, 1979).

Do ponto de vista geoquímico, os estudos de inclusões 
fl uidas, realizados sobre a fl uorita da Mina de Fabião, que 
se situa perto da Mina Grande (Itacarambi), mostram três 
tipos de inclusões: inclusões monofásicas de CO

2
; inclu-

sões aquosas bifásicas; inclusões aquosas trifásicas com 
cristais de halita. A salinidade observada varia de 15 a 30% 
eq. peso NaCl, enquanto a temperatura de homogeneiza-
ção fi ca compreendida entre 100 e 200°C (Fig. 131).

Os isótopos do chumbo (Freitas-Silva e Dardenne, 
1997) evidenciam a incorporação de chumbo radiogênico 
durante a migração dos fl uidos mineralizantes (Fig. 130), 
provavelmente originados a partir dos pacotes sedimenta-
res subjacentes ao Grupo Bambuí, e sobretudo a partir da 
lixiviação dos granito-gnaisses do embasamento granítico.

O conjunto dos dados geológicos, geoquímicos e isotó-
picos permite considerar essas mineralizações Pb-Zn-Ag-
CaF

2
 da zona cratônica como depósitos epigenéticos do 

tipo MVT (Andersson e Macqueen, 1990).

Fig. 135a – Depósitos de Pb-Zn-CaF2  na Mina Grande, Itacarambi-MG (segundo Dardenne, 1979).
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3.1.4.5 Depósitos de ouro associados ao 
Evento Brasiliano na Zona Externa da Faixa 
Brasília

Na zona externa da Faixa Brasília, diversos depósitos de 
ouro são associados ao desenvolvimento de zonas de cisa-
lhamento de alto ângulo: Buracão, Santa Rita, Rio do 
Carmo, Buraco do Ouro; e de baixo ângulo: Araxá, Luziâ-
nia, Morro do Ouro.

3.1.4.5.1 Depósitos de ouro de Minaçu-Niquelândia

Regionalmente, os depósitos de ouro ocorrem em veios 
de quartzo encaixados em rochas metassedimentares 
(fácies xisto-verde) pertencentes aos grupos Araí (Paleo/
Mesoproterozóico) e Paranoá (Mesoproterozóico), os quais 
integram a zona externa da FDB (Fig. 107).

O Grupo Araí representa uma seqüência psamopelítica, 
continental a marinha, depositada num ambiente de rifte e 
constituída por metaconglomerados, quartzitos e metapelitos 
(Fuck et al. 1988). O Grupo Paranoá consiste essencialmente 
numa seqüência sedimentar marinha, composta por quarzti-
tos, metassiltitos, ardósias e freqüentes lentes de metadolomi-
tos e metacalcários (Faria, 1995; Fuck et al. 1988).

Os depósitos de ouro, conhecidos desde o início do 
século XVIII, e até hoje explorados esporadicamente por 
garimpeiros, concentram-se em dois distritos: Minaçu (Rio 

do Carmo) e Niquelândia (Olivo e Marini, 1988; Lacerda, 
1986, 1991). Olivo e Marini (1988) reconhecem dois tipos 
de depósitos em função da natureza das rochas encaixan-
tes: depósitos de ouro hospedados em psamitos e ritmitos, 
como por exemplo: Vermelho, Fartura, Santo Antônio e 
Buracão, no Grupo Araí, e Fofoca, Muquém, Biquinha, 
Garimpo Novo, Garimpinho e Chapadinha, no Grupo Para-
noá; e depósitos de ouro hospedados em rochas carboná-
ticas (dolomitos e calcários), como por exemplo: Rio do 
Carmo, Passa Três e Santa Rita, no Grupo Paranoá.

3.1.4.5.1.1 Depósitos Au do tipo Buracão 
O Depósito do Buracão está encaixado em quartzitos e rit-
mitos (intercalações de fi litos, fi litos carbonosos e quartzi-
tos) do Grupo Araí. A jazida é contida em veios de quartzo 
que preenchem duas direções principais de fraturas subverti-
cais: N10E e N50E (Magalhães e Nilson, 1996). Os veios 
de quartzo N10E são orientados segundo o eixo b das 
dobras regionais, e alongados também segundo essa dire-
ção (centenas de metros de comprimento), com espessura 
de 3 a 4 m. São associados a zonas de cisalhamento e apre-
sentam intensa alteração hidrotermal nas bordas, como clo-
ritização e sericitização. O quartzo é maciço, macrocrista-
lino, varia de límpido a leitoso, e contém várias proporções 
de pirita, calcopirita e arsenopirita. Os veios de quartzo 
orientados N50E são menos extensos (dezenas de metros) e 
menos espessos (1 m), com alteração hidrotermal muito res-
trita e até mesmo inexistente nas bordas. Esses veios corres-

Fig. 135b –  Depósitos CaF2 em Campo Alegre, Serra do Ramalho-BA (segundo Dardenne, 1979).
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pondem ao preenchimento de tension gashes abertas nos fl an-
cos das dobras regionais, as quais formam uma série de veios 
paralelos entre eles. O ouro é livre no quartzo e espacialmente 
relacionado aos sulfetos. Os teores variam entre 2 e 43,0 g/t Au. 
A produção total da Jazida do Buracão é estimada em cerca 
de 5 t de ouro (Magalhães e Nilson, 1996).

Os estudos de inclusões fl uidas (Magalhães et al. 1998) 
mostram fl uidos relativamente salinos (15% eq. peso NaCl) 
no sistema, com alguma percentagem de N

2
 na fase carbô-

nica. A fonte de N
2
 é relacionada à presença de matéria car-

bonosa nos fi litos. A temperatura de homogeneização fi ca 
compreendida entre 280 e 350˚C para pressão de 1,5 a 3 
kb. Os dados favorecem a um processo caracterizado pela 
mistura de dois fl uidos: um fl uido aquocarbônico hetero-
gêneo e efervescente formado em profundidade a partir 
do metamorfi smo e da devolatilização da pilha sedimen-
tar; um fl uido dominante aquoso, menos salino, mais frio, 
e de origem superfi cial. As características dos fl uidos iden-
tifi cados nos depósitos de ouro encaixados em rochas 
do Grupo Paranoá são muito semelhantes. Por isso, uma 
mesma origem metamórfi ca tem sido proposta para todos 
eles (Magalhães et al. 1998).

3.1.4.5.1.2 Depósitos Au do tipo Santa Rita
O Depósito de Santa Rita está encaixado numa seqüência 
rítmica formada por quartzitos carbonosos, fi litos musco-
víticos e fi litos carbonáticos intercalados com horizontes de 
dolomitos e calcários da porção superior do Grupo Paranoá.

O minério ocorre em veios e vênulas de quartzo-
carbonato com sulfetos, estruturalmente controlados por 
falhas e fraturas de alto ângulo com direção preferencial 
WNW-ESE, que são relacionadas à reativação de estrutu-
ras NE-SW (Olivo e Marini, 1988; Olivo, 1989). Os veios, 
com 1cm a 1m de espessura e várias dezenas de metros 
de comprimento, são preenchidos por quartzo, Fe-dolo-
mita, siderita, ankerita, calcita e pirita com pequenas e 
raras inclusões de calcopirita e pirrotita. A zona de altera-
ção hidrotermal nas rochas encaixantes, que inclui albiti-
zação, carbonatação, silicifi cação, sericitização e piritiza-
ção, caracteriza-se pelo desenvolvimento de macrocristais 
de siderita, e pelo enriquecimento em Co, Ni e As (Olivo, 
1989; Giuliani et al. 1993). A pirita é aurífera, mas o ouro 
fi ca invisível e existe provavelmente sob a forma química 
na arsenopirita (Giuliani et al. 1993). O ouro nativo não 
foi encontrado nos veios que apresentam teores médios 
variando entre 0,1 e 10 g/t, atingindo, localmente, 60 g/t. 
O estudo das inclusões fl uidas no quartzo (Giuliani et 
al. 1993) levou à identifi cação de dois fl uidos: um fl uido 
aquocarbônico H

2
O-CO

2
-N

2
 muito salino com minerais 

de saturação, como halita e silvita; um fl uido aquocarbô-
nico H

2
O-CO

2
-N

2
 menos salino. Proporções elevadas de 

N
2
 foram identifi cadas por espectometria Raman na fase 

gasosa, assim como pequena porcentagem de CH
4
. Durante 

o aquecimento, todas as inclusões decrepitam entre 200 e 
300˚C. O modelo proposto por Giuliani et al. (1993) para 
o Depósito Santa Rita envolve a mistura dos dois fl uidos 
anteriormente defi nidos. O fl uido com salinidade elevada 
(H

2
O-NaCl-KCl) é relacionado à lixiviação de evaporitos 

de tipo Sabkha, conhecidos na base do Grupo Paranoá, 
enquanto o fl uido carbônico (H

2
O-CO

2
-N

2
) é considerado 

como de origem metamórfi ca.

3.1.4.5.2 Depósitos Au de Cavalcante

Na região de Cavalcante, nordeste do Estado de Goiás, 
dezenas de veios de quartzo auríferos subverticais (Fig. 
136) cortam o embasamento granito-gnáissico Paleoprote-
rozóico (≅ 2,2Ga) e os quartzitos do Grupo Araí (≅ 1,7Ga). 
Os veios de quartzo são considerados como hidrotermali-
tos silicosos por D’El Rey Silva e Senna Filho (1999), e 
são associados a zonas de cisalhamento verticais dúctil-
rúpteis dextrais com direção N70E e sinistrais com dire-
ção N50W, formando um sistema conjugado relacionado à 
compressão vizinha de E-W do Evento Brasiliano. 

Outros pesquisadores, Hippert e Massucatto (1998), 
interpretam esses veios de quartzo como megaextension 
gashes associadas a zonas de cisalhamento regionais de 
direção NE.

Nas imediações da cidade de Cavalcante, a Mina do 
Buraco do Ouro situa-se num veio de quartzo, explorado 
desde 1750 até hoje, o qual forma uma crista alongada 
orientada N60-70E com aproximadamente 500 m de com-
primento, e largura variável de 20 a 25 m. O veio encon-
tra-se hospedado em ortognaisses intensamente deformados 
e parcialmente transformados pela alteração hidrotermal 
que envolve cloritização, silicifi cação e sericitização. É preen-
chido essencialmente por quartzo maciço fi namente crista-
lino, que contém pequena porcentagem de sericita (< 3%) 
e alguns minerais subordinados, tais como turmalina, mag-
netita, pirita, galena e carbonatos. No veio de quartzo, os 
corpos de minério são controlados pela interseção da folia-
ção C N60-70E subvertical com a foliação S com atitude 
N10-30E/75-80SE, a qual é marcada pela sericita. Esses 
corpos mineralizados mostram uma forma sigmoidal, com 
eixo maior,  de 10 a 20 m paralelo à foliação S, e com eixo 
menor, de 3 a 5 m, mergulhando a aproximadamente 80˚ 
para NE. A continuidade desses corpos em profundidade pode 
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 Fig. 136 – Distribuição dos depósitos de ouro, associados a veios de quartzo, na região de Caval-
cante-GO (segundo D’el Rey Silva e Senna Filho, 1999).
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atingir 90 m. O intervalo observado entre os diversos corpos 
mineralizados varia de 5 a 8 m até 20 m. A mineralização 
principal é representada por ouro nativo em grãos grosseiros 
(200 a 900 µm), com teores médios de 12-15 g/t Au. O ouro 
contém de 10 a 12% Ag. A principal característica da minera-
lização do Buraco do Ouro é a associação do ouro com mine-
rais do grupo da platina (MGP) e Ag-Bi-S-Se minerais, iden-
tifi cados por Marchetto et al. (1993). Estudos preliminares 
mostram inclusões que contêm um fl uido aquocarbônico com 
baixa salinidade (Freitas-Silva, informação verbal).

3.1.4.5.3 Depósito Au de Luziânia

No segmento sul da FDB, a compressão W-E do Evento 
Brasiliano provocou a formação de empurrões e cavalga-
mentos das seqüências metassedimentares Araxá e Canas-
tra para leste, em direção ao Cráton do São Francisco.

Na área de Luziânia, o Grupo Canastra consiste em 
uma monótona seqüência de sericita-clorita xistos, fi litos 

carbonosos e carbonato xistos intercalados com fi nos níveis 
de cherts e quartzitos. As falhas de empurrão, que mos-
tram uma geometria em rampas subhorizontalizadas e for-
temente inclinadas, controlam as zonas de cisalhamento 
dúctil-rúpteis com movimentação reversa dextral, que hos-
pedam a mineralização de ouro (Fig. 137) (Hagemann et 
al. 1992). As dobras intrafoliares, as relações das super-
fícies S-C, a rotação e a deformação dos cubos de pirita, 
bem como a geometria dos boudins de quartzo, indicam 
um transporte para sudeste.

A mineralização de ouro é constituída essencialmente 
por veios e boudins de quartzo acompanhados por fraca 
alteração hidrotermal. O ouro é associado ao quartzo e às 
zonas mais ricas em sulfetos, tais como pirita, calcopirita, 
galena e traços de arsenopirita, tetraedrita, prata e rutilo 
(Hagemann et al. 1992). A alteração hidrotermal em volta 
dos boudins de quartzo manifesta-se pela presença de seri-
cita e pirita, e menores proporções de carbonatos e clorita. 
O minério primário é enriquecido em As e Pb, enquanto 
Cu, Zn e Ni são lixiviados. Os boudins de quartzo desen-

 Fig. 137 – Seção geológica esquemática da área de  Luziânia, ilustrando os cavalgamentos imbricados e o prová-
vel fl uxo do fl uido durante a mineralização (segundo Hagemann et al., 1992).
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volveram-se precocemente na zona de cisalhamento, com 
o quartzo mostrando evidências de recristalização e textu-
ras granulares.

As inclusões fl uidas no quartzo dos veios mineraliza-
dos e dos boudins mostram três tipos de fl uidos: tipo 1, 
fl uido carbônico CO

2
-CH

4
; tipo 2, fl uido aquocarbônico 

H
2
O-CO

2
; tipo 3, fl uido aquoso H

2
O-NaCl com até 14% 

eq. peso NaCl. As condições P-T da formação do depósito 
foram determinadas por Hagemann et al. (1992) em apro-
ximadamente 1,5-3 kb e 300 ± 75˚C. O modelo proposto 
envolve a expulsão de fl uidos em profundidade, por causa 
do metamorfi smo progressivo e da migração deles ao longo 
dos planos de cisalhamento que atuaram como zonas alta-
mente permeáveis.

Em superfície, o intemperismo laterítico provocou 
importante lixiviação dos carbonatos, e também a alteração 
dos sulfetos para limonita e goethita, conduzindo, assim, 
à formação de gossans bem desenvolvidos sobre as zonas 
mineralizadas.

3.1.4.5.4 Depósito do Morro do Ouro

O Depósito do Morro do Ouro (Zini et al. 1988) encon-
tra-se hospedado nos fi litos carbonosos (Membro Morro 
do Ouro) da Formação Paracatu, do Grupo Canastra, que 
cavalga o Grupo Vazante na zona externa da Faixa Brasília 
(Dardenne, 2000,1978; Campos Neto,1984b). Essas rochas 
foram deformadas e metamorfi zadas na fácies xisto-verde 
baixo (clorita) durante o último Evento Tectônico Brasi-
liano (≅ 600Ma). A deformação, que foi acomodada pelas 
falhas de cavalgamento regionais e, em menor escala, pelas 
dobras intrafoliares isoclinais e recumbentes, mostra um 
caráter dúctil-rúptil a rúptil durante o desenvolvimento das 
zonas de cisalhamento.

A mineralização é associada a uma estrutura mono-
clinal (Fig. 138a) desenvolvida internamente no Membro 
Morro do Ouro, e relacionada a uma falha de empurrão de 
caráter regional orientada N10W/15SW. Durante a defor-
mação, o cavalgamento ocorreu com o desenvolvimento de 
zonas de cisalhamento caracterizadas por foliação miloní-
tica, foliações S/C, boudinage de veios de quartzo, linea-
ções de estiramento e lineações minerais. A lineação de 
estiramento principal é constante e orientada S70W/15 
(Freitas-Silva, 1996).

O ouro é disseminado nas segregações de quartzo meta-
mórfi co na forma de lentes (boudins), milimétricas a cen-
timétricas, que contêm, também, arsenopirita, pirita, esfa-
lerita, galena, siderita e sericita. A alteração hidrotermal é 

restrita à proximidade dos boudins, os principais proces-
sos sendo piritização, sideritização e sericitização. O ouro 
ocorre geralmente sob a forma livre no quartzo, com uma 
pequena proporção sendo associada diretamente aos sulfe-
tos. As partículas de ouro encontram-se preferencialmente 
concentradas nas bordas dos boudins e nas proximidades 
dos sulfetos (esfalerita e galena) e carbonatos (side-
rita). O teor médio dos boudins, que consistem em cerca 
de 20 a 25% do minério em volume, é da ordem de 2,5 
ppm Au. No minério, como um todo, o teor de ouro é 
muito baixo, e fi ca em torno de 0,45 g/t Au. Três hori-
zontes ricos em boudins têm sido distinguidos, na mina, 
do topo para base: 
 • Unidade C, com espessura variável de E ≅ 40 m, repre-

senta um nível cinza-claro de fi litos sericíticos minera-
lizados que foram afetados pelo intemperismo, o que 
provocou o desaparecimento completo dos sulfetos e da 
matéria carbonosa. Localmente, uma crosta laterítica, que 
foi intensamente lavrada pelos bandeirantes, encontra-se 
ainda preservada, com teores da ordem de 2 ppm Au; 

 • Unidade B
1
, constitui um horizonte intermediário (E ≅ 

40 m), onde a matéria carbonosa dos fi litos foi preservada 
da alteração, enquanto os sulfetos foram totalmente lixi-
viados; 

 • Unidade B
2
, forma um horizonte preto (E ≅ 30 m), onde 

tanto os sulfetos como a matéria carbonosa foram pre-
servados da alteração laterítica; 

 • Unidade A-E (E ≅ 30 m) é composta de fi litos pretos 
praticamente isentos de boudins de quartzo e de sulfe-
tos, e é considerado estéril.

O principal controle da mineralização é estrutural, e 
ela é associada a uma zona de transtensão (Fig. 138b) 
para a qual os fl uidos mineralizantes foram canalizados 
durante o cisalhamento (Freitas-Silva, 1996; Freitas-Silva 
et al. 1991).

Os minerais do metamorfi smo e do minério indicam 
condições de temperatura e pressão variáveis, de 2 a 
3 kb e 350 a 370°C. Os estudos de inclusões fluidas 
(Freitas-Silva, 1996) mostram uma baixa salinidade 
(2% eq. peso NaCl) para os fl uidos mineralizantes que 
pertencem ao sistema H

2
O-CO

2
-CH

4
-N

2
-NaCl, além de 

traços de HS- e de hidrocarbonetos em cadeia. A composição 
das inclusões fl uidas é variável: H

2
O + NaCl; H

2
O + CO

2
; 

CO
2
 monofásicas. Na fase CO

2
, a presença de CH

4
 e de 

N
2
, junto com os hidrocarbonetos, evidencia a parti-

cipação da matéria carbonosa dos fi litos na fonte dos 
fluidos. A ocorrência de HS- demonstra o papel dos tio-
complexos no transporte do ouro. Os padrões de isócoras 
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mostram que as inclusões aquocarbônicas, monofásicas 
e aquosas, foram trapeadas em condições de pressão dis-
tintas, indicando a ocorrência de um processo de imis-
cibilidade caracterizado como mecanismo de eferves-
cência para temperaturas da ordem de 370°C.

Os isótopos do chumbo da galena (Freitas-Silva, 1996; 
Freitas-Silva e Dardenne, 1997) indicam uma idade de 
aproximadamente 1,0Ga, para a separação do chumbo, e 
de 600Ma, para a individualização da galena durante a tec-
tônica relacionada ao Evento Brasiliano (Fig. 130).

Em conclusão, os fi litos carbonosos têm exercido um 
importante controle sobre os processos mineralizantes, 

constituindo a fonte dos fl uidos e controlando as condições 
físico-químicas deles. A produção anual de ouro é vizinha 
de 8,0 t e as reservas superiores a 250 t Au.

3.1.4.6 Depósitos minerais associados ao 
magmatismo sin a tarditectônico do Ciclo 
Brasiliano

Ao evento colisional do Ciclo Brasiliano são relacionadas 
intrusões, sin a pós-tectônicas, de granitos estaníferos e de 
complexos máfi co-ultramáfi cos diferenciados.

Fig. 138a –  Representação esquemática das estruturas na Mina Morro do Ouro. FP = Formação Paracatu; S = Fácies 
Serra da Anta; FV = Formação Vazante; D = dolomitos; P = psamopelitos; GC = Grupo 
Canastra; preto = Depósito Aurífero do Morro do ouro (segundo Freitas-Silva et al., 1991).

Fig. 138b – Representação esquemática do Depósito Aurífero do Morro do Ouro. (a) MO = Fácies 
Morro do Ouro; MOM = Depósito Morro do Ouro; TPZ = zona transpressiva; 
TTZ = zona transtensiva; setas simples = direção da migração dos fl uidos. (b) Está-
gios de evolução da mineralização aurífera (segundo Freitas-Silva et al., 1991). 
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3.1.4.6.1 Depósitos Sn associados a granitos

No segmento meridional da FDB, diversas ocorrências de cas-
siterita são relacionadas às intrusões sin a tarditectônicas dos 
granitos peraluminosos de tipo S, encaixados nos metassedi-
mentos do Grupo Araxá (Fig. 139). Na área ocupada pelo gra-
nito Sesmaria, as ocorrências de cassiterita são associadas a 
veios e greisens localizados na borda do biotita granito defor-
mado. São constituídas de muscovita litinífera-fl uorita-turma-
lina-albita-cassiterita e quartzo (Pereira et al. 1981).

Na Fazenda Encruzilhada, região de Ipameri, o depó-
sito de cassiterita foi explorado entre 1959 e 1986, tendo 
produzido cerca de 2 mil Sn. A jazida encontra-se encai-
xada num horizonte de muscovita-biotita-turmalina xisto 
ou de muscovita-biotita granito fortemente foliado e milo-
nitizado (Pires e Miano, 1984), intercalado com níveis 
quartzosos e xistosos na extremidade NW da estrutura anti-
formal da Serra do Paredão. O minério se apresenta em 
corpos lenticulares que formam bolsões maciços deforma-

dos e impregnações difusas concordantes com a foliação 
principal dos micaxistos e quartzitos da Serra do Paredão. 
A mineralização é composta de cassiterita, pirita, calcopi-
rita e esfalerita com presença de turmalina, rutilo, hema-
tita, ilmenita, topázio, clorita, apatita, carbonatos, albita e 
quartzo. Caracteriza-se, assim, o processo de albitização e 
greisenização de um corpo granítico, resultando num endo-
greisen mineralizado (Pires e Miano, 1994). Essa minerali-
zação e suas rochas encaixantes foram deformadas, meta-
morfi zadas e milonitizadas durante o Evento Brasiliano, 
conferindo, assim, caráter original pseudoconcordante ao 
horizonte mineralizado.

3.1.4.6.2 Depósitos Ni-Cu-Co de Americano do 
Brasil e Mangabal

Os complexos máfi co-ultramáfi cos de Americano do Brasil 
e de Mangabal I/II representam intrusões sintectônicas a 

 Fig. 139 – Diagrama de saturação em alumina para os granitóides Maratá, Tambú, Sesmaria e  
Encruzilhada, associados ao Grupo Araxá na porção sul da Faixa Brasília (segundo 
Pimentel et al., 1999).
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pós-tectônicas, metamorfi zadas nas fácies granulito e anfi -
bolito, datadas em 612Ma (Nilson et al. 1997; Winge, 
1995), resultantes da introdução de magma basáltico toleiítico 
que se posicionou e se diferenciou in situ, num ambiente 
de arco magmático, com pequena ou nenhuma contami-
nação por crosta mais antiga. Os vários tipos de rochas 
presentes no complexo são produtos do fracionamento, da 
deposição por gravidade e acumulação. A seqüência de 
diferenciação e a separação das fases precocemente for-
madas originaram uma sucessão de cumulados, resultando 
num conjunto de rochas referidas, da base para o topo, 
como: dunitos, peridotitos (wehrlito, lherzolito e harzbur-
gito), piroxenitos (websterito e clinopiroxenito), hornblen-
ditos e diversos tipos de rochas gabróicas como melaga-
bro, melagabronorito, olivina gabro, gabronorito, norito e 
hornblenda gabro (Nilson, 1981).

As mineralizações sulfetadas de cobre-níquel-cobalto 
(Nilson, 1981; Nilson et al. 1982, 1986; Pfrimer et al. 
1981), que ocorrem na forma de disseminações, nódulos, 

concentrações intersticiais e veios maciços, são associadas 
a dunitos/peridotitos, piroxenitos e melanoritos. Em Ame-
ricano do Brasil, o mais importante corpo de minério (S1) 
possui uma forma lenticular irregular com 10 a 30 m de 
espessura (Fig. 140), e é formado por minério que vai de 
fracamente (10-20% sulfetos) a fortemente (20-40% sulfe-
tos) disseminado e localmente semimaciço (70-90% sulfetos), 
concordante com o acamadamento primário dos cumula-
dos piroxeníticos hospedeiros, situando-se na porção infe-
rior da seqüência piroxenito-melanorito. O minério maciço 
(> 90% sulfetos) é restrito aos veios remobilizados discor-
dantes em relação ao acamadamento. As reservas de Ame-
ricano do Brasil foram estimadas em cerca de 5 Mt de 
minério com 0,62% Ni, 0,65% Cu e 0,04-0,15% Co.

Os principais sulfetos primários que compõem a mine-
ralização são: pirrotita, pirita, pentlandita e calcopirita. Os 
minerais secundários são: marcassita, violarita e cubanita.

A origem proposta para a mineralização primária baseia-se 
em algumas feições texturais consideradas diagnósticas, 

 Fig. 140 – Seção geológica do Complexo Máfi co-Ultramáfi co de Americano do Brasil (segundo Nilson 
et al., 1986).
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como a textura intersticial dos sulfetos em volta dos silicatos, 
principalmente olivina e ortopiroxênio, cimentando-os num 
arranjo semelhante a uma textura em rede, como a textura 
nodular e como a presença, na mineralização disseminada, de 
diminutos nódulos ou gotículas. Essas feições sugerem uma 
origem magmática de alta temperatura para as concen-
trações de sulfetos. A forte partição de Ni, Cu e Co junto 
com EGP, em contraste com o comportamento de Zn, 
também favorece a uma origem magmática para os sulfe-
tos (Nilson, 1981; Nilson et al. 1986; Pfrimer et al. 1981).

3.2 A Faixa Araçuaí

A Faixa de Dobramentos Araçuaí (Almeida, 1977; Almeida 
et al. 1976, 1981), margeando as bordas sul e sudeste do CSF, 
no nordeste de Minas Gerais e fronteira com a Bahia, tem a 
forma de um arco com a concavidade voltada para sudeste 
(Fig. 106). Resulta do desenvolvimento de um rifte, o qual 
se iniciou em torno de 800Ma, pelo fraturamento de crosta 
continental, e foi alargando-se até atingir a formação de um 
fundo oceânico (Pedrosa-Soares et al. 1992, 1998; Fuck et al. 
1993). O preenchimento do rifte é caracterizado pela deposição 
do Grupo Macaúbas, que se distribui em três domínios: continen-
tal, transicional e interno, os quais traduzem a zonação sedimen-
tar da faixa (Uhlein, 1991; Pedrosa-Soares et al. 1992; Uhlein 
et al. 1994; Uhlein e Trompette, 1998). O fechamento do rifte a 
partir de 700Ma, que culminou no período orogenético principal, 
de 650 a 550Ma, provocou o desenvolvimento da deforma-
ção e do metamorfi smo, resultando numa polaridade W-E e 
N-S, com a formação de uma série de empurrões nos domínios 
transicional/continental, além de fusões anatécticas e intrusões 
graníticas no domínio interno (Pedrosa-Soares et al. 1999, 1990).

Terrenos mais antigos, relacionados aos supergrupos 
Espinhaço, Minas e Rio das Velhas, são envolvidos na 
deformação e metamorfi smo da Faixa Araçuaí, assim como 
unidades mais jovens, relacionadas ao Grupo Bambuí, no 
limite do CSF (Fig. 141). Os principais recursos minerais 
da F. Araçuaí são: 
 • Depósitos de cromita e ouro associados às seqüências 

vulcano-sedimentares de tipo greenstone belt, equiva-
lentes do Supergrupo Rio das Velhas; 

 • Depósitos de itabiritos associados às seqüências sedimen-
tar-exalativas equivalentes do Supergrupo Minas; 

 • Depósitos de diamante e fosfato associados à seqüên-
cia sedimentar do Supergrupo Espinhaço; 

 •  Depósitos de ferro do tipo sedimentar-exalativo (Sedex) 
ocorrendo nos diamictitos do Grupo Macaúbas, na 
região de Porteirinha; 

 •  Depósitos de grafi ta da Província Minas-Bahia, associa-
dos a xistos e gnaisses afetados por zonas de cisalhamentos; 

 • Província Pegmatítica Oriental do Brasil, famosa por 
seus minerais de coleção e por suas pedras semiprecio-
sas, associada ao magmatismo granítico da zona interna 
da Faixa Araçuaí.

3.2.1 Depósitos associados a seqüências 
vulcano-sedimentares do tipo greenstone 
belts

No Cinturão Mineiro, diversas seqüências supracrustais 
vulcano-sedimentares foram reconhecidas e genericamente 
relacionadas ao SGRV.

3.2.1.1 Depósitos associados à Seqüência 
Vulcano-Sedimentar de Serro

A Seqüência Vulcano-Sedimentar de Serro (Fig. 141), inter-
pretada como um equivalente do GBRV no QF (Uhlein, 
1982), é constituída basicamente por uma unidade máfi ca-
ultramáfi ca, na base, e por uma unidade metassedimentar, 
no topo. Algumas ocorrências de ouro e cromo são asso-
ciadas a essa seqüência. (Uhlein et al. 1983).

3.2.1.1.1 Depósitos de cromita de Serro/Alvorada 
de Minas 

A cromita, descoberta em 1963 no Morro do Cruzeiro, 
perto da cidade de Serro, é hospedada em talco-carbonato 
xistos, formando um corpo estratiforme cuja espessura 
varia de 5 a 7 m. Na base desse horizonte predomina o 
cromitito maciço (cromita >75%), o qual se encontra em 
contato brusco com os talco xistos encaixantes, enquanto 
no topo a cromita aparece na forma disseminada. Esse tipo 
de minério (cromita entre 20 e 75%) apresenta um banda-
mento rítmico de origem magmática. O minério maciço, 
muito denso, é composto de cromita muita fi na, euédrica 
a subédrica, com diâmetro entre 0,1 e 0,3 mm. Texturas 
primárias podem ainda ser reconhecidas, variando desde 
silicatos oclusos até intersticiais em rede, correspondendo 
a texturas cumulus. Os cristais de cromita são geralmente 
zonados com um núcleo escuro mais rico em Mg e em 
Al e uma auréola externa clara enriquecida em Fe3+. Essa 
zonação decorre provavelmente do metamorfi smo. Obser-
vam-se microinclusões de rutilo nos grãos de cromita, cujo 
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número diminui em direção ao centro. Também ocorrem 
inclusões submicroscópicas de silicatos que devem corres-
ponder a antigas olivinas inclusas na cromita. A compo-
sição química do núcleo das cromitas permitiu classifi cá-
las como estratiformes por causa das razões Fe3+-Cr-Al, 
sendo provavelmente associadas a corpos ultramáfi cos de 
natureza komatiítica.

Pesquisas realizadas na região de Serro/Alvorada de 
Minas estimaram as reservas de minério em aproxima-
damente 1 Mt, com 40% Cr

2
0

3
 e uma razão Cr/Fe variá-

vel de 1,7 a 2,2.

3.2.1.1.2 Depósito de Ouro de Zagaia

O ouro, explorado desde a segunda metade do século XVII, 
na forma de placeres, é também conhecido em rocha nas 
antigas minas de Descoberto e de Zagaia, onde a minerali-

zação se encontra associada a talco-carbonato xistos sulfe-
tados e a metacherts ferríferos com magnetita e grafi ta, 
respectivamente. Os corpos de minério possuem forte 
controle estrutural, alongando-se segundo a lineação S70-
80E, 20-25˚ (Uhlein et al. 1983). A mineralização é acom-
panhada por alteração hidrotermal responsável por clori-
tização, carbonatação (dolomita/ankerita), sericitização e 
sulfetação (pirita, pirrotita e calcopirita). Nota-se também 
a presença de turmalina.

3.2.1.2 Depósito de Ouro Fino associado à 
Seqüência Vulcano-Sedimentar de Riacho dos 
Machados

A Jazida de Ouro Fino, no Distrito de Porteirinha, é 
associada à Seqüência Vulcano-Sedimentar de Riacho dos 
Machados, a qual se encontra encravada no Complexo Gra-

 Fig. 141 – Mapa geológico da região compreendida entre o Quadrilátero  Ferrífero 
e Diamantina (segundo Dossin et al., 1987).
1 – Embasamento Granito-Gnáissico; 2 – Supergrupo Rio das Velhas; 
3 – Supergrupo Minas; 4 – Supergrupo Espinhaço; 5 – Grupos Macaú-
bas e Bambuí indiferenciados.
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nito-Gnáissico de Porteirinha. Tal seqüência é composta 
por uma unidade de rochas máfi cas-ultramáfi cas, e por uma 
unidade de xistos aluminosos e quartzo feldspáticos, que 
hospeda o depósito de ouro, cujas relações não são bem 
estabelecidas (Fonseca et al. 1991; Lobato e Pedrosa-Soa-
res, 1993).

A mineralização está associada aos xistos aluminosos 
e quartzo feldspáticos da Seqüência Ouro Fino, a qual se 
encontra intensamente hidrotermalizada ao longo de zonas 
de cisalhamento dúcteis orientadas N20E/45SE, que con-
trolam a distribuição do minério (Fonseca e Lobato, 1993; 
Fonseca, 1993). Os xistos aluminosos e quartzo-feldspá-
ticos são produtos da alteração hidrotermal que afetou a 
seqüência:  
 • Estágio inicial com quartzo-biotita-plagioclásio xistos 

com granada, estaurolita e cianita, e quartzo-plagioclásio-
fl ogopita xistos compatíveis com a fácies anfi bolito; 

 • Estágio intermediário com milonitos cloríticos e musco-
víticos; 

 • Estágio fi nal com quartzo-muscovita xistos sulfetados 
hospedando a mineralização (Fig. 142).

Os corpos mineralizados, com mais de 2 ppm Au, e 
orientados segundo a lineação de estiramento 140/38, apre-
sentam a associação: quartzo, muscovita, turmalina, pirita, 
pirrotita e arsenopirita. O ouro aparece na forma de grãos 
muito fi nos (≅ 400 mesh) distribuídos preferencialmente ao 

longo dos limites dos quartzos recristalizados, e na forma 
de inclusões em arsenopirita, pirita e pirrotita, assim como 
preenchendo fraturas do quartzo e dos sulfetos considera-
dos como de origem metamórfi ca.

A idade das zonas de cisalhamento dúctil é conside-
rada mais antiga de SE para NW, isto é, correlacionada 
ao Evento Transamazônico, enquanto cisalhamentos mais 
novos, brasilianos, afetam as rochas pertencentes ao Super-
grupo Espinhaço e ao Grupo Macaúbas (Fonseca e Lobato, 
1993; Fonseca et al. 1997, 1991).

O Depósito de Ouro Fino foi lavrado em mina a céu 
aberto pela Cia Vale do Rio Doce, e suas reservas foram 
estimadas em 3 Mt de minério, com teor médio de 2,2 g/t Au.

3.2.2 Depósitos de itabiritos

As formações ferríferas do tipo Lago Superior do QF se 
prolongam pela borda leste da Serra do Espinhaço, e con-
sistem numa faixa descontínua, que vai desde o norte da 
cidade de Serro até Itabira, passando por Conceição do 
Mato Dentro e Morro do Pilar (Fig. 141).

Trabalhos de pesquisa foram desenvolvidos pela 
Cia Vale do Rio Doce nos itabiritos da Serra da Ser-
pentina, perto de Conceição do Mato Dentro e de 
Morro do Pilar (Vilela e Santos, 1983; Vilela et al. 
1983), onde as reservas de minério de ferro foram 

 Fig. 142 – Seção geológica dos corpos mineralizados associados às zonas de alteração no Depósito 
Au de Riacho dos Machados (segundo Fonseca et al., 1997).
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estimadas em 260 Mt com 42% Fe e 226 Mt com 45,8% 
Fe, respectivamente. Algumas mineralizações de ouro 
são associadas a esses itabiritos e devem correspon-
der a depósitos do tipo Jacutinga.

Os trabalhos realizados por Dossin (1985) sobre os ita-
biritos da Serra da Serpentina, perto de Conceição do Mato 
Dentro, e por Uhlein (1982), na região de Serro, mostram 
que os BIFs são representados essencialmente pela fácies 
óxido. Esses itabiritos possuem bandamento típico eviden-
ciado pela alternância de níveis hematíticos-magnetíticos 
com níveis ricos em quartzo. Muito localmente são obser-
vados itabiritos dolomíticos. A hematita predomina ampla-
mente sobre a magnetita, a qual ocorre na forma de relictos e 
resiste ao processo de martitização. Os espectros de terra 
raras dos itabiritos mostram feições semelhantes às obser-
vadas nos BIFs do tipo Lago Superior (Fryer, 1983) com 
importante anomalia negativa de Eu, o que evidencia o 
caráter oxidante dos fl uidos hidrotermais (Dossin et al. 
1987), considerados pelos autores como sedimentar-exala-
tivos (depósitos tipo Sedex). 

3.2.3 Depósitos minerais associados ao 
Supergrupo Espinhaço

O Supergrupo Espinhaço representa uma espessa seqüên-
cia sedimentar relacionada ao desenvolvimento de rifte 
mesoproterozóico, iniciado em torno de 1,75Ga, com o 
vulcanismo ácido associado na base. A essa seqüência são 
relacionados importantes paleoplaceres de diamante, inten-
samente explorados no século XIX, e signifi cativas ocor-
rências de fosfato.

3.2.3.1 Depósitos de diamante da região de 
Diamantina

No Espinhaço Meridional, os conglomerados diamantífe-
ros da Formação Sopa-Brumadinho (Dossin et al. 1984; 
Martins Neto, 1998) ocorrem na porção inferior do Super-
grupo Espinhaço (Fig. 143), distinguindo-se dois tipos 
principais de fácies portadores de diamantes:
a) Conglomerados do Mb Sopa, com abundantes seixos 

intraformacionais de quartzitos ferruginosos ou não, 
de fi litos hematíticos, de riolitos e de quartzo branco 
de veio. Apresentam-se na forma de canais ou de 
lençóis de seixos (sheet fl ood), sempre com geo-
metria lenticular. Segundo Haralyi et al. (1991), 
a geometria desses conglomerados desenha alinha-

mentos vizinhos de NS (Fig. 144), os quais Fleis-
cher (1998) interpreta como pequenos grabens sinse-
dimentares. Entretanto, os quartzitos que envolvem 
a Fm. Sopa mostram abundantes estratifi cações cru-
zadas que indicam, sistematicamente, um aporte de 
oeste para leste muito bem defi nido. Esses conglome-
rados representam as fácies mais grosseiras de leques 
aluviais transportados e depositados por rios entrelaça-
dos na transição para um ambiente aquolacustre ou mari-
nho (Chaves e Uhlein, 1991; Chaves et al. 1993; Uhlein 
et al. 1986; Martins Neto, 1998).

b) Brechas diamantíferas do Mb Campo Sampaio, com 
matriz argilosa e seixos de quartzitos, representando 
debris-fl ows, que traduzem um transporte muito limi-
tado, localizando-se estratigrafi camente em posição ligei-
ramente superior aos conglomerados Sopa. Fleischer 
(1998) e Abreu et al. (1997), consideram essas brechas 
como de origem vulcânica (brechas de conduto) e pos-
sível fonte primária dos diamantes.

Os principais campos diamantíferos do Distrito de Dia-
mantina são: Campo Sampaio-São João da Chapada, Sopa-
Guinda e Extração.

Em geral, os teores de diamante são baixos, da ordem 
de 10 a 20 pontos/m3 nos horizontes mais favoráveis, e 
a exploração limita-se aos conglomerados alterados fri-
áveis e aos aluviões das drenagens que retrabalham os 
conglomerados diamantíferos. As reservas da região de 
Diamantina foram estimadas em cerca de 15 M de qui-
lates. (Fonte: DNPM, 1978). Em todos os casos, nota-se 
a ausência de minerais satélites do diamante relacionados 
a kimberlitos e lamproítos. Os minerais encontrados são 
ilmenita, titano-magnetita com texturas de exsolução e 
intercrescimento com óxidos de titânio, anatásio, leucoxê-
nio e rara perovskita.

As principais controvérsias referem-se à fonte dos dia-
mantes e à localização dessa fonte em relação à bacia de 
sedimentação: uma fonte próxima, intimamente associada 
ao desenvolvimento do rifte através de intrusões vulcânicas 
máfi cas sinsedimentares, as quais são principalmente rela-
cionadas aos fi litos hematíticos e às brechas encontradas 
na Fm. Sopa-Brumadinho (Abreu et al. 1997; Fleischer, 
1998); uma fonte distante, cratônica, situada a oeste, no 
Cráton do São Francisco, atualmente coberta pelos sedi-
mentos do Grupo Bambuí (Dossin et al. 1984; Karfunkel et 
al. 1994; Chaves et al. 1998). É provável que tenham ocor-
rido retrabalhamentos sucessivos dos paleoplaceres (Fig. 
145) durante a fase inicial de evolução do Rifte Espinhaço 
(Chaves et al. 1998).



218      Metalogênese do Brasil       

 Fig. 143 – Litoestratigrafi a da Serra do Espinhaço sul (segundo Dossin 
et al., 1984; Martins-Neto, 1998).
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3.2.3.2 Depósitos de fosfato de Conceição do 
Mato Dentro

As primeiras descrições de ocorrências de rochas fosfáti-
cas na Serra do Espinhaço Meridional devem-se a Soares 
Filho e Pinto (1987). Essas rochas, descritas por Fritzsons 
et al. (1990) e por Fritzsons e Nassif (1992), ocorrem ao 
longo de uma faixa orientada N20W, com 80 km de com-
primento, e de 2 a 3 km de largura. As ocorrências mais 
promissoras foram estudadas pela Comig e por Mourão 
(1995), perto de Parauninha.

A unidade fosfática é representada por uma alternância 
de quartzitos micáceos e sericita-xistos, geralmente carbo-
náticos (calcita e dolomita), correlacionáveis ao nível F 
da Fm. Sopa-Brumadinho (Schöll e Fogaça, 1979). O seu 
contato inferior com os quartzitos e com os conglomera-
dos polimíticos basais é, apesar de concordante, brusco, 
enquanto o seu contato superior com os quartzitos da 
Fm. Galho do Miguel é gradacional. Mineralogicamente, a 
unidade é composta por proporções variáveis de quartzo, 
microclínio, calcita/dolomita, sericita e apatita, e tem tur-
malina, zircão, rutilo, titanita, torita e opacos como mine-

 Fig. 144 – Distribuição linear dos conglomerados diamantíferos Sopa, no 
Distrito de Diamantina, sugestivo de dois sistemas de riftes 
paralelos (segundo Fleischer, 1998).
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 Fig. 145 – Modelo esquemático do aporte dos diamantes na Bacia do Espinhaço, desde uma 
fonte cratônica (segundo Chaves et al., 1998).
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rais acessórios mais comuns. Os teores dos níveis fos-
fatados variam de 2 a 12% P

2
O

5
. O mineral de fosfato 

corresponde a fl úor-hidroxiapatita, considerada como for-
mada em ambiente sedimentar em virtude do seu conteúdo 
em elementos traços e terras raras.

No contexto da evolução da Bacia Espinhaço, a unidade 
fosfática associa-se ao período transgressivo que sucede à fase 
rifte inicial, e mostra uma seqüência condensada e um sis-
tema fosfogênico de baixa produtividade orgânica (Mourão, 
1995; Mourão et al. 1994; Mourão e Dardenne, 1996) tendo 
em vista a ausência de fácies carbonosas e/ou sulfetadas.

3.2.4 Depósitos minerais associados à 
Faixa Araçuaí s.s.

Na Faixa Araçuaí s.s., os depósitos minerais associam-se à 
fase inicial do rifte, à sedimentação glacigênica, ao meta-
morfi smo e ao magmatismo granítico pós-colisional.

3.2.4.1 Depósitos de ferro de Porteirinha

Sob essa denominação (Fig. 146) são englobadas as jazidas 
de ferro que ocorrem nos municípios de Porteirinha, Rio 
Pardo de Minas, Riacho dos Machados e Grão-Mogol, no 
norte de Minas Gerais. Esses depósitos, descritos inicialmente 
por Schobbenhaus (1972a, 1972b) são hospedados em litolo-
gias pertencentes ao Grupo Macaúbas (Hettich, 1977). Foram 
estudados pela CVRD (Vilela, 1986), que bloqueou reservas 
medidas da ordem de 650 Mt de minério com 40 a 60% Fe.

Nessa área, as formações ferríferas são associadas ao 
Membro Riacho dos Poções da Fm. Nova Aurora, que é 
constituída predominantemente de diamictitos e quartzitos, 
com fi litos subordinados. A Fm. Nova Aurora sobrepõe-se 
transicionalmente à Fm. Rio Peixe Bravo, representada 
essencialmente por fi litos, com fi litos grafi tosos e quartzitos 
subordinados, que recobre os quartzitos do Supergrupo 
Espinhaço. O Mb Riacho dos Poções é caracterizado pela 
presença de diamictitos de cor cinza, que passam pro-
gressivamente a diamictitos hematíticos com um teor em 
Fe que pode atingir 60%. Aos diamictitos são associados 
horizontes de quartzitos hematíticos bandados, e níveis de 
xistos hematíticos ricos em sericita e quartzo. A hematita 
é fi na e geralmente lamelar. O minério é relativamente 
rico em fosfato, com um teor médio de 0,33%. A origem 
dos depósitos de ferro de Porteirinha é considerada, nesta 
obra, como de natureza sedimentar-exalativa, e relacio-
nada à abertura do Rifte Macaúbas, com idade de aproxi-

madamente 900Ma, que induziu a circulação convectiva 
em grande escala de fl uidos hidrotermais enriquecidos em 
ferro, a partir da lixiviação de rochas máfi cas, provavel-
mente basaltos do manto. A descarga desses fl uidos hidro-
termais no fundo da bacia, concomitantemente à sedi-
mentação dos diamictitos, provocou a substituição da 
matriz deles pela hematita, bem como a precipitação 
química das fácies bandadas. Sob esse ponto de vista, 
os depósitos de ferro de Porteirinha assemelham-se aos 
depósitos de Fe do tipo Rapitan descritos no fi nal do 
Neoproterozóico em diversas partes do mundo (May-
nard, 1991; Young, 1988).

3.2.4.2 Diamictitos diamantíferos do Grupo 
Macaúbas

Na região de Diamantina (Fig. 146), as diversas unidades 
do Supergrupo Espinhaço e, notadamente, os conglome-
rados diamantíferos da Fm. Sopa, são sotopostos em dis-
cordância erosiva aos diamictitos do Grupo Macaúbas, os 
quais são direta ou indiretamente relacionados à glaciação 
do Neoproterozóico (Fig. 147). Essa situação sugere que a 
glaciação teve um papel importante como agente de trans-
porte e de dispersão dos diamantes, a partir do Cráton do 
São Francisco, e pode assim representar a fonte de muitas 
ocorrências de diamante até hoje consideradas de origem 
enigmática, participando ativamente das sucessivas reci-
clagens sedimentares ocorridas desde o início do Mesopro-
terozóico (Gonzaga e Dardenne, 1991; Gonzaga e Thom-
pkins, 1991). Uma situação semelhante é encontrada para 
os diamictitos pertencentes aos grupos Jequitaí e Ibiá, os 
quais são considerados como possível fonte dos diamantes 
que ocorrem no Cráton do São Francisco e na Faixa Brasí-
lia, notadamente na Província do Alto Paranaíba (Gonzaga 
e Tompkins, 1991; Tompkins e Gonzaga, 1989).
 

3.2.4.3 Depósitos de grafi ta de Pedra Azul 

No extremo nordeste de Minas Gerais, e no sul da Bahia, 
os diversos depósitos de grafi ta, que se situam nas proximi-
dades das cidades de Pedra Azul, Salto da Divisa e Maiquini-
que, caracterizam a Província de Grafi ta Minas-Bahia, a qual 
possui reservas da ordem de 52 Mt de minério, produzindo 12 
mil t/ano de concentrado de grafi ta tipo fl ake e 18 mil t/ano de 
concentrado de grafi ta fi na (Pedrosa-Soares et al. 1999). Dois 
tipos de depósitos foram identifi cados em tal província (Faria, 
1997; Reis, 1999; Pedrosa-Soares et al. 1999):
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 Fig. 146 – Mapa geológico simplifi cado do setor norte da Faixa Araçuaí (segundo Pedrosa-Soares et al., 1999).
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a) Depósitos associados à Unidade Xistosa: tipo Pedra Azul 
Nesse caso, as jazidas de grafi ta são encaixadas em uma 
seqüência metamórfi ca de fácies anfi bolito, no início da 
zona anatética (600 a 700˚C e 4 kb), representada por sili-
manita-grafi ta xistos, grafi ta-quartzo xistos, quartzitos gra-
fi tosos, granada-muscovita-biotita xistos e quartzitos (Fig. 
148). A mineralização é controlada por zonas de cisalha-
mento dúcteis de alto ângulo. A mineralização dos depósitos 
desse tipo mostra que a grafi ta é estirada ao longo do plano de 
clivagem basal, revelando, assim, formas preferencialmente 
losangulares. Nas seções perpendiculares à clivagem basal, 
a grafi ta oferece um aspecto esfarrapado. O grão médio da 
grafi ta é geralmente inferior a 1 mm. Esses depósitos são bem 
representados na região de Pedra Azul, onde diversas jazidas 
são exploradas pela Cia Nacional da Grafi ta. Nesse tipo de 
depósito, o menor tamanho dos fl akes de grafi ta é acompa-
nhado por uma menor porcentagem de carbono contido, o 
que resulta numa qualidade inferior do produto.

b) Depósitos associados à Suíte Kinzigítica: tipo Salto da 
Divisa-Itamaraju
As jazidas de grafi ta hospedam-se em paragnaisses, tendo 
atingido a transição entre as fácies anfi bolito e granulito 

com intensa anatexia (700 a 800˚C e 4 kb), constituídos de 
silimanita-grafi ta gnaisses, grafi ta xistos, grafi ta-silimanita-
cordierita-granada-biotita gnaisses (kinzigitos), cordierita-
granada-biotita gnaisses, granada-biotita gnaisses, leptitos, 
calcissilicato granulitos e quartzitos. A mineralização desse 
tipo de depósito é também controlada por zonas de cisalha-
mento dúcteis, e é subdividida em três subtipos por Faria 
(1997), e por Pedrosa-Soares et al. (1999): 
 • Subtipo G1, incluindo desde gnaisses pobres em gra-

fi ta até xistos ricos em grafi ta, onde a foliação é defi -
nida por grafi ta e biotita. Sobre a clivagem basal, os fl akes 
são estirados e, nas seções perpendiculares, apresentam-se 
esfarrapados e localmente lamelares. O tamanho do grão 
médio dos cristais fi ca compreendido entre 1 e 3 mm; 

 • Subtipo G2, ligado a intercalações quartzo-feldspáticas 
originadas pela fusão parcial in situ do próprio gnaisse. 
Sobre a clivagem basal, os cristais têm a tendência de 
apresentar formas hexagonais com bordas arredonda-
das, e o tamanho de seu grão médio varia de 3 a 5 mm; 

  • Subtipo G3, caracterizando as intercalações de grafi ta xistos 
pretos, com 0,5 a 1 mm de espessura, e essencialmente 
compostos por fl akes de grafi ta apresentando uma forma 
lamelar na clivagem basal e dimensões que atingem 2 cm. 

 Fig. 147 –  Seção esquemática do modelo de sedimentação na Bacia Macaúbas-Salinas, na Faixa 
Araçuaí (segundo Uhlein et al., 1999).
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Nesse tipo de jazida, o tamanho maior dos cristais de 
grafi ta é acompanhado por um aumento da porcentagem 
de carbono contido, o que resulta numa qualidade supe-
rior do produto. Esses depósitos ocupam a região de Salto 
da Divisa, Guaratinga e Itamaraju, onde as ocorrências 
mais signifi cativas se distribuem ao longo de quatro faixas 
grafi tosas denominadas Salto da Divisa, Guaratinga, Nova 
Alegria e Itamaraju. Em geral, essas faixas são orientadas 
segundo a foliação regional, que varia de NW-SE a E-W. Na 

faixa grafi tosa Salto da Divisa, situa-se a Mina da Fazenda 
Califórnia, explorada pela Cia Nacional da Grafi ta.

Datações K-Ar e U-Pb mostraram que o metamorfi smo 
e os processos de anatexia são relacionados, pelo menos 
em parte, ao Evento Brasiliano, o qual afetou protólitos 
atribuídos tanto ao Ciclo Transamazônico como ao Ciclo 
Brasiliano. Por causa de suas características, tais jazidas 
foram classifi cadas como depósitos de grafi ta metamorfi -
zados, nos quais a origem da grafi ta provém da acumula-

 Fig. 148 – Província Grafítica de Pedra Azul-MG (segundo Resende e Varella, 1997).
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ção de matéria orgânica durante a sedimentação, e de sua 
transformação in situ durante o metamorfi smo.  

3.2.4.4 Província Pegmatítica Oriental do Brasil

A Província Pegmatítica Oriental do Brasil (Fig. 149) 
es tende-se desde a Zona da Mata, no extremo sul, até a 
região de Itambé (sul da Bahia), na sua extremidade norte, 
e ocupa uma enorme faixa com cerca de 800 km de exten-
são, e com cerca de 100 a 150 km de largura. Engloba terre-
nos pertencentes tanto à Faixa Araçuaí, propriamente dita, 
como à Faixa Atlântica, nos Estados do Espírito Santo e do 
Rio de Janeiro. Nessa região, os inúmeros pegmatitos pre-
sentes são relacionados ao magmatismo granítico desen-
volvido durante o Evento Brasiliano, e são famosos pela 
grande produção de pedras preciosas e de minerais para 
coleções, além de possuírem grandes reservas de caulim, 
feldspatos, lítio e berílio. Os principais trabalhos de síntese 
são frutos das pesquisas desenvolvidas por Correia-Neves 
(1997), Correia-Neves et al. (1986, 1987), Pedrosa-Soares 
et al. (1990) e Lobato e Pedrosa-Soares (1993).

As formações pegmatíticas foram divididas por Cor-
reia-Neves (1997) em quatro categorias:
i) Pegmatitos abissais, encaixados em formações meta-

mórfi cas de alto grau (fácies anfi bolito alto a granulito), 
autóctones, originados por fusão parcial das encaixan-
tes entre 5 e 8 kb, e enriquecidos em U-Th-ETR-Nb-
Ti-Zr;

ii) Pegmatitos muscovíticos, encaixados em micaxistos da 
fácies almandina-anfi bolito (metamorfi smo barroviano 
de alta pressão), autóctones, originados por anatexia 
em pressões 4-6 kb de granitos primitivos, e enriquecidos 
em muscovita, feldspato potássico, berilo, columbita com 
baixo teor de Ta
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, e minerais de U-Th e de ETR;

iii) Pegmatitos enriquecidos em elementos incompatíveis, 
característicos de formações com metamorfi smo tipo 
Abukuma de baixa pressão, originados por fraciona-
mento de granitos alóctones diferenciados e consolida-
dos em pressões de 2 a 4 kb em rochas de fácies anfi bo-
lito com andaluzita + cordierita + muscovita, enriquecidos 
nos elementos Li, Rb, Cs, Be, Sn, Nb, Ta, Zr, Hf, Ga, Bi e 
Mo, com quantidades signifi cativas de B, P e/ou F;

iv) Pegmatitos miarolíticos, confi nados às cúpulas de gra-
nitos alóctones, epizonais a subvulcânicos, encaixados 
em rochas de baixo grau metamórfi co e consolidados 
em pressões de 1 a 2 kb, em veios e bolsões dentro 
dos próprios granitos, e apresentando o mesmo tipo de 
enriquecimento em elementos do tipo anterior.

O conhecimento atual das áreas pegmatíticas é muito 
heterogêneo, concentrando-se em algumas áreas privilegia-
das. Entretanto, é possível subdividir a Província Pegmatítica 
Oriental do Brasil em, sucessivamente, distritos e campos 
pegmatíticos, em razão de suas respectivas tipologias (Correia 
Neves, 1997; Lobato e Pedrosa-Soares, 1993):

a) Distrito Pegmatítico de Vitória da Conquista (sul da Bahia): 
os pegmatitos desse distrito são lenticulares e venula-
res, zonados, encaixados em rochas metamórficas de 
grau médio a alto (micaxistos e gnaisses), com musco-
vita pobre em Li, berilo (água-marinha), columbo-tan-
talita (Ta
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< 30%), monazita, samarskita e, mais rara-

mente, ambligonita, cassiterita e turmalina nos campos 
de Itambé, de Encruzilhada (turmalina) e de Maiquini-
que-Macarani.

b) Distrito Pegmatítico de Araçuaí: é caracterizado por 
pegmatitos zonados encaixados em micaxistos da Fm. 
Salinas e em granitos tardi a pós-tectônicos, de tipo S, 
alcalinos de tendência potássica (Pedrosa-Soares et al. 
1990), originados por fusão crustal ao fi m do Ciclo Bra-
siliano (555 Ma). Compreende os campos de Virgem da 
Lapa-Coronel Murta-Rubelita (turmalina e berilo), de 
Itinga (petalita/espodumênio e cassiterita), de Ribeirão 
da Folha (turmalina/rubelita) e de Capelinha (berilo). 
Os pegmatitos de Araçuaí-Itinga (Sá, 1977) são encai-
xados em granitos de tipo S e em biotita-andalusita-cia-
nita-estaurolita xistos, e foram datados em 525Ma (Siga 
Jr., 1984). Apresentam uma grande variedade tipoló-
gica e geoquímica. São divididos nos tipos: pegmatitos 
simples homogêneos (E ≅ l m); pegmatitos zoneados 
simples (E até 15 m); pegmatitos complexos (E até 25 m) 
com corpos de substituição e diversifi cada mineralogia 
acessória. São pegmatitos litiníferos apresentando con-
teúdos em Li, Rb e Cs variáveis em cada zona de 
cada corpo pegmatítico (Quemeneur e Lagache, 1999). 
Os pegmatitos a albita-espodumênio são simples e 
homogêneos, sem zonação ou com zonação incipiente 
(Xuxa, Cachoeira e Algodão), e com mineralogia aces-
sória pouco diversifi cada. Os pegmatitos complexos 
são caracterizados por uma zonação regular e pela pre-
sença de diversos minerais de lítio (Urubu, Maxixe e 
José de Linto). Todos esses pegmatitos apresentam uma 
auréola de metassomatismo de contato, a qual é mais 
desenvolvida nos pegmatitos complexos.

Nessa região, a Empresa Arqueana de Minérios e Metais 
Ltda explora diversos corpos de pegmatitos, os quais são 
sucintamente descritos a seguir (Afgouni e Marques, 1997): 
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  Fig. 149 –  Mapa geológico da Província Pegmatítica Oriental (segundo Schobbenhaus et al., 1981; Correia Neves, 1997).
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 • Mina do Maxixe (Fig. 150), mostrando, da zona de 
contato para o centro:
i)   Zona de parede com cerca de 50 cm de espessura, 

com textura fi na, com quartzo, mica e feldspato;
ii)  Zona de pegmatito simples constituída de feldspato, 

quartzo e mica maiores (3 a 5 cm) com espessura 
variável de 1 a 8 m;

iii) Passagem progressiva para zona do núcleo central 
com grandes cristais de feldspato e de petalita, acom-
panhando a direção do corpo, com uma espessura 
média de 4 a 8 m. Nota-se a presença de espodu-
mênio em grandes cristais alongados (15 cm) perto 
dos contatos. As reservas de petalita são da ordem 
de 48.200 t até o nível 140 m. A produção mensal 
é de 1.500 t de minério que, após benefi ciamento, 
resulta em 400 t de petalita grossa, e em 320 t de 
petalita fi na. 

 • Mina de Cachoeira, constituída por quatro corpos 
de pegmatito compostos essencialmente de feldspato, 
espodumênio e quartzo sem zonação particular. Os cris-
tais de espodumênio mostram tamanhos variáveis (de 1 
a 50 cm). Dispõem-se perpendicularmente ao compri-
mento dos corpos pegmatíticos, e representam de 23,75 
a 28,75% do volume. Nos últimos dezoito anos, a pro-
dução foi de 70 t mensais de concentrado de espodu-
mênio, sendo prevista uma exploração com mil t men-
sais de concentrado de espodumênio fl otado. 

 • Mina do Urubu (Fig. 151a), representando um corpo 
lenticular de, no mínimo, 150 m de comprimento e 
30 m de espessura máxima. O pegmatito, de tipo com-
plexo, é composto por: zona de quartzo com cristais 
bem desenvolvidos; zona de feldspato-lepidolita-albita; 
bolsões de ambligonita, polucita e berilo em volta do 
núcleo de quartzo.

 Fig. 150 – Seção da Mina do Maxixe (segundo Afgouni e Marques, 1997).
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          O corpo é rico em drusas de afrizita, rubelita, quartzo, 
etc. Turmalina, cassiterita e columbo-tantalita ocorrem 
disseminadas no conjunto pegmatítico. Na extremidade 
NE do corpo aparecem geodos portadores de gemas, 
tais como turmalina, topázio, morganita, dentre outros. 
Esse pegmatito é famoso pela sua variedade mineraló-
gica e por fornecer peças de coleção. Essa jazida já 
produziu dezenas de milhares de toneladas de lepido-
lita, centenas de toneladas de berilo, dezenas de tonela-
das de concentrado de tantalita/cassiterita e, recentemente, 
algumas dezenas de toneladas de polucita.

c) Distrito Pegmatítico de Governador Valadares: os pegma-
titos, predominantemente tabulares e lenticulares, são 
concordantes com as rochas encaixantes como mica-
xistos, gnaisses, quartzitos e granitóides. No Campo de 
Galiléia-Conselheiro Pena, os pegmatitos são residuais 
e encaixados nos xistos São Tomé do Grupo Rio Doce 
(Fanton et al. 1978). Apresentam estrutura zonada, 
grande diversidade mineralógica primária e secundária, 
além de freqüente turmalinização e muscovitização das 
encaixantes. No Campo de Marilac (Golconda), os peg-

matitos anatéticos (Fig. 151b), encaixados no complexo 
gnáissico-migmatítico da Faixa Atlântica, apresentam 
freqüentemente unidades metassomáticas internas, as 
quais são produtoras de gemas, tais como água-mari-
nha e turmalina. A região de São João da Safi ra é pro-
dutora de peças de coleção.

          Os pegmatitos de Pomarolli, Urucum e Golconda 
(Moura, 1997), intrusivos nos micaxistos ou no com-
plexo gnáissico-migmatítico, são do tipo complexo 
com corpos de substituição, mostram zonas de parede 
externa, intermediária e interna, com núcleo de quartzo, 
além de bolsões de substituição associados a proces-
sos metassomáticos tardios, os quais são caracteri-
zados pelo desenvolvimento de albita (clevelandita). 
Esses pegmatitos foram intensamente explorados desde 
a Segunda Guerra Mundial para produção de micas, 
feldspatos K e Na, espodumênio, berilo, ambligonita 
e turmalina, além de columbo-tantalita. São famosos 
pelas peças de coleção que produzem (cristais gigan-
tes), e pela qualidade das suas gemas, principalmente 
água-marinha e turmalina (Fig. 152).

Fig. 151a – Seção geológica do Pegmatito Urubu (segundo Quéme-
neur e Lagache, 1999).
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Fig. 151b – Seção geológica do Pegmatito José de Linto (segundo Quémeneur e Lagache, 1999).

 Fig. 152 – Seção geológica esquemática do Pegmatito Golconda (segundo Moura, 1997).
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d) Distrito Pegmatítico de Santa Maria de Itabira: apre-
senta pegmatitos zonados e lenticulares encaixados em 
gnaisses e granitóides do Complexo Guanhães, ricos 
em quartzo e feldspato, com berilo e columbo-tanta-
lita. Compreende os campos de Guanhães-Sabinópolis, 
empobrecidos em Li, Sn, Ta e B; e de Ferros-Antônio 
Dias, com fraca atividade metassomática. As jazidas de 
esmeralda e de alexandrita que aí ocorrem são relacio-
nadas à interação de fl uidos pegmatíticos com rochas 
ultramáfi cas (Souza, 1991).

         As jazidas de Belmont e Capoeirana (Souza et al. 
1992; Souza, 1990, 1991), localizadas a 15 km a leste 
de Itabira (Fig. 153), são encaixadas numa seqüência 
vulcano-sedimentar constituída por intercalações de 
talco-clorita-tremolita xistos (rochas ultramáfi cas), 
de biotita-muscovita xistos (metapelitos), de quartzi-
tos e de tufos. São geralmente relacionadas ao GBRV 
e intrudidas por granitos do tipo Borrachudo, data-
dos em 1,75Ga por U-Pb e Pb-Pb em zircão (Dussin, 
1994; Dussin et al. 1993). O conjunto é recortado 

 Fig. 153 – Mapa geológico do Distrito de Belmont-Capoeirana (segundo Souza, 1990).
1 - Granito Borrachudo;                            7 - Flogopitito com esmeraldas; 
2 - Granito Borrachudo milonitizado;        8 - Falha; 
3 - Seqüência vulcano-sedimentar;           9 - Foliação;
4 - Quartzito;                                           10 - Mina de esmeralda; 
5 - Rochas máfi cas e ultramáfi cas;         11 - Estrada de ferro; 
6 - Metapelitos;                                       12 - Ocorrência de água-marinha.
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por fi lões de pegmatitos, de pegmatóides (plagiocla-
sitos) e de quartzo. As mineralizações de esmeralda 
são associadas aos fl ogopititos desenvolvidos pela 
atividade hidrotermal que afetou os talco-xistos, os 
quais foram datados em 508Ma, por K-Ar e Ar-Ar 
(Giuliani et al. 1994).

         As inclusões fl uidas, estudadas nas esmeraldas 
de Capoeirana (Souza et al. 1992), são trifásicas 
e multifásicas, e pertencem ao sistema H

2
O-CO

2
-

NaCl, contendo inclusões sólidas representadas por 
fl ogopita, anfi bólios magnesianos, quartzo, turma-
lina, albita, talco, clorita e molibdenita. A salinidade 
do fl uido mineralizante varia de 11,5 a 19% eq. peso 
NaCl, enquanto as condições P-T fi cam compreendidas 
entre 2,2-2,75 kb e 450-650˚C, respectivamente (Souza 
et al. 1992). Essas jazidas foram classifi cadas como 
depósitos associados a pegmatitos.

e) Distrito Pegmatítico de Caparaó: engloba pegmatitos 
cerâmicos, anatéticos, encaixados em terrenos de alto 
grau da Faixa Atlântica, e inclui os pegmatitos do Espí-
rito Santo, com mineralogia muito simples, às vezes 
com topázio e berilo de boa qualidade. 

f)  Distrito Pegmatítico de Juiz de Fora: reúne pegmatitos 
tabulares e lenticulares, cerâmicos, anatéticos, produtores 
de quartzo, caulim e muscovita nos Campos de Bicas-Mar 
de Espanha, encaixados em gnaisses e granito-gnaisses.

g) Distrito Pegmatítico do Rio de Janeiro: incorpora os 
campos de Barra Mansa-Barra do Piraí, Paraíba do Sul, 
Niterói-Rio Bonito, Casemiro de Abreu-Glicério e Can-
tagalo-São Fidélis. 

3.2.4.5 Depósitos de scheelita e wolframita no 
vale do Rio Jequitinhonha

No vale do Rio Jequitinhonha, dois tipos de depósitos de 
tungstênio são conhecidos (Monteiro et al. 1990; Mon-
teiro, 1986):

3.2.4.5.1 Depósitos de scheelita associados a 
rochas calcissilicatadas

Na região de Rubelita (Monteiro, 1986), as rochas 
calcissilicatadas aparecem intercaladas com os biotita 
xistos e quartzitos do Grupo Salinas, os quais são intru-
didos por biotita granitos, biotita-muscovita granitos e 
granitos pegmatóides. Nas proximidades dessas intru-
sões, as rochas calcissilicatadas, ricas em anfi bólio e piro-

xênio, apresentam uma paragênese metassomática repre-
sentada por scheelita, actinolita-tremolita, clinozoisita, 
albita-oligoclásio, carbonato e pirita. A scheelita ocorre 
em grãos fi nos isolados ou na forma de agregados que 
envolvem os minerais da rocha hospedeira ou intercres-
cidos com grossulária.

3.2.4.5.2 Depósitos de wolframita-scheelita 
associados a veios de quartzo

Na região de Genipapo, ocorrem as únicas mineraliza-
ções associadas a veios de quartzo, cuja espessura varia 
de alguns centímetros a um metro, encaixados em cor-
dierita-andalusita xistos e distantes de algumas centenas 
de metros dos granitóides. Alguns veios encontram-se 
deformados. A mineralização é composta de quartzo, 
wolframita, scheelita, andalusita (chiastolita) e plagio-
clásio. As inclusões fl uidas do quartzo mostram um sis-
tema H

2
O-CO

2
-CH

4 
pouco salino, com temperatura que 

varia de 300 a 450˚C, e com pressão da ordem de 2 kb 
(Monteiro, 1986).

Em ambos os casos, a origem dos fl uidos mineralizan-
tes é relacionada às intrusões graníticas registradas nos 
xistos do Grupo Salinas.

3.3 A Faixa Alto Rio Grande

Na Faixa Alto Rio Grande, situada na porção meridional 
do CSF, em posição intermediária, ou seja, entre a Faixa 
Araçuaí e a Faixa Ribeira, são encontrados:
i) Depósitos de ouro associados a veios de quartzo sulfe-

tados, encaixados na Fm. Tiradentes (Grupo São João 
del Rei), nos arredores dessa cidade (Lobato e Pedrosa-
Soares, 1993);

ii) Depósitos de ouro de São Gonçalo do Sapucaí rela-
cionados a veios de quartzo com pirita, ocorrendo em 
zonas de cisalhamento afetando o Grupo Andrelândia 
(Lobato e Pedrosa-Soares, 1993);

iii) Pegmatitos de Volta Grande (Quemeneur e Lagache, 
1999), intrusivos em anfi bolitos arqueanos, e provavel-
mente relacionados ao Granito Ritápolis de idade Tran-
samazônica. Formam corpos lenticulares de grandes 
dimensões, mostrando, assim, uma zonação particular: 
zona aplítica de albita fi na na borda; zona maciça com 
espodumênio, quartzo, albita, microclínio e muscovita; 
zona interna lenticular com grandes cristais de espodu-
mênio, às vezes associados à lepidolita e ao quartzo. 
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Os minerais acessórios são: cassiterita, tantalita, apa-
tita, magnetita, microlita e granada. O berilo é ocasio-
nal e a turmalina rara. A auréola de contato, com largura 
variável de 2 a 3 m, apresenta uma fi na camada (2 cm) 
de zinnvaldita-glimerita e uma fácies (de 1 a 3 m) com 
holmquistita e zinnvaldita disseminadas. Esses pegma-
titos caracterizam-se pelo seu enriquecimento em Li, 
Rb, F e Cs, e pela distribuição homogênea das razões 
K/Rb e Rb/Cs, sugerindo, com isso, a cristalização a 
partir de um fl uido relativamente homogêneo.

3.4 A Faixa Ribeira

A Faixa de Dobramentos Ribeira (FDR) (Fig. 154), que 
se situa na junção de duas faixas: FDB e FDA, representa a 
continuidade da Faixa Alto Rio Grande (FARG). É carac-
terizada por um enxame de falhas longitudinais subverti-
cais que representam zonas de cisalhamento dextral com 
rejeitos direcionais de até dezenas de quilômetros. No 
norte da faixa essas falhas de cisalhamento subverti-
cais são substituídas por cavalgamentos e empurrões 

 Fig. 154 – Compartimentação geotectônica do Cinturão Ribeira-Dom Feliciano (segundo Soares, 1987).
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subhorizontais. No Cenozóico esse conjunto foi afetado 
por um importantes soerguimento da zona central, origi-
nando-se, assim, o relevo da Serra do Mar. As falhas 
longitudinais dextrais, que afetam tanto o embasa-
mento quanto as seqüências metassedimentares da FDR, 
defi nem, na parte interna do soerguimento, um corredor 
com mais ou menos 100 km de largura e 1.000 km de 
comprimento, denominado Faixa de Dobramentos Apiaí-
São Roque. Essa faixa, que consiste nos metassedimen-
tos dos grupos Açungui e São Roque, os quais são 
associados a numerosas intrusões de granitóides brasilia-
nos, envolve terrenos mais antigos do embasamento, bem 
como os metassedimentos do Grupo Setuva.

Na FDR, os principais recursos minerais são: 
 •  Depósitos de ouro associados a seqüências vulcano-sedi-

mentares paleoproterozóicas; 
 • Depósitos Pb-Zn-Ag-Ba, do tipo Perau, nos complexos 

Perau e Água Clara, de idade mesoproterozóica; 
 • Depósitos Pb-Zn-Ag, do tipo Panelas, nos subgrupos 

Lageado e Itaiococa, geralmente strata-bound, em rochas 
carbonáticas do Meso e do Neoproterozóico; 

 • Depósitos strata-bound de fl uorita no vale do Rio 
Ribeira em Sete Barras, Volta Grande e Mato Dentro; 

 • Depósitos W, Sn, Au associados a intrusões de granitos 
brasilianos; 

 • Depósitos associados a zonas de cisalhamento brasilianas.

3.4.1 Depósitos de ouro da Serra de 
Itaberaba 

A nordeste da cidade de São Paulo, o Grupo Serra de Ita-
beraba (Paleoproterozóico), que contém diversas ocorrên-
cias de ouro, é dividido nas formações Morro da Pedra 
Preta e Nhanguçu: a Fm. Morro da Pedra Preta é constituída 
por anfi bolitos máfi cos com composição toleiítica de tipo 
MORB, associados a metapelitos, metavulcanoclásticas, 
tufos, BIFs e rochas calcissilicáticas; a Fm. Nhanguçu é 
composta por espessos pacotes de metapelitos ferrugino-
sos e manganesíferos, andalusita xistos, quartzo-xistos e 
quartzitos. O conjunto, intensamente dobrado e metamor-
fi zado nas fácies xisto-verde a anfi bolito, é intrudido por 
corpos graníticos de dimensões variadas.

A mineralização aurífera (Beljavski et al. 1999) ocorre 
associada à Fm. Morro da Pedra Preta sob duas formas: 
tipo estratiforme em horizontes bem defi nidos de hornblenda 
gnaisses, hornblenda-biotita xistos (tufos), metacherts e 
dacitos intercalados entre unidades de metapelitos e rochas 
que variam de vulcânicas a vulcanoclásticas de natureza 

máfi ca a intermediária; tipo veios de quartzo em zonas de 
cisalhamento dúctil-rúptil, orientados NNE, com espessura 
média de 0,5 a 1,5 m (até dezenas de metros), que cortam a 
estratifi cação e a xistosidade e são acompanhados por sul-
fetação pervasiva. O ouro, com teores variáveis de 0,1 a 
11,2 ppm, aparece livre em associação com covelita e calco-
cita, nos espaços intergranulares de metachert recristalizado, 
e junto aos sulfetos que invadem os outros tipos de rocha.

Beljavski et al. (1999) distinguiram quatro estágios de 
sulfetação: 
 • Estágio I: singenético, com pirrotita-pirita-calcopirita, 

disseminadas e bandadas, dobradas; 
 • Estágio II: com associação Au-Ag-Po-Py-Cpy-W(scheelita)-

Bi/Te(telurides)- Pb(galena)-ETR(fosfatos), onde os sulfetos 
preenchem os espaços intergranulares e as microestru-
turas geradas pelo cisalhamento. O ouro é disseminado 
no quartzo e associado aos minerais de cobre; 

 • Estágio III: com Py-Po-(Cpy)-Pb-Bi/Te-Ag, no qual os 
sulfetos predominantes (pirita, pirrotita e calcopirita) 
são milimétricos, anédricos a subédricos, preenchem 
microfraturas e formam agregados; 

 • Estágio IV: com a assembléia Py-(Po-Cpy) preenchendo 
microfraturas e espaços intergranulares.

Enquanto o estágio I mostra um caráter singenético 
estratiforme bem defi nido, os estágios II, III e IV são epi-
genéticos e associados às fases de fraturamento. As inclu-
sões fl uidas nos veios de quartzo mostram que os fl uidos 
mineralizantes eram aquocarbônicos, pertencentes ao sis-
tema NaCl-H

2
O-CO

2
, ricos em CO

2
, e com baixa salini-

dade (< 5% eq. peso NaCl). Nota-se comumente a pre-
sença de CH

4
 e de feições de imiscibilidade nas inclusões.

3.4.2 Depósitos Pb-Zn-(Cu)-Ba-Ag do 
tipo Perau

No Vale do Ribeira (Fig. 155), as jazidas Pb-Zn-Ag de 
Perau, Canoas, Araçazeiro, bem como os depósitos Ba de 
Pretinhas, Água Clara e Tigre, com caráter estratiforme 
bem defi nido, hospedam-se na Seqüência Perau do Grupo 
Setuva (Mesoproterozóico), que repousa em discordância 
sobre o embasamento granito-gnáissico pré-Setuva.

A Seqüência Perau, de grau metamórfi co baixo a médio, 
é constituída por três unidades (Fig. 156): unidade basal 
quartzítica, com níveis de biotita xistos e anfi bolitos; uni-
dade intermediária pelitocarbonática, composta de mármo-
res calcíticos e dolomíticos rochas calcissilicatadas e mica-
carbonato xistos; unidade superior pelítica, representada 
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 Fig. 155 – Distribuição dos jazimentos de metais bases na região do Vale do Ribeira (segundo Daitx, 1996, 1998).
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Fig. 156  –  Colunas litoestratigráfi cas do Complexo Perau nas áreas Betara, Água Clara, Perau e Canoas 
(segundo Daitx, 1996).
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 Fig. 157 – Distribuição das litofácies, dos níveis mineralizados e das formações ferríferas na Mina Perau (segundo 
Daitx, 1996).

por micaxistos grafi tosos e carbonatados com intercalações 
de anfi bolitos. As mineralizações estratiformes (Daitx, 1996) 
aparecem na porção superior da unidade intermediária, mos-
trando, em geral, uma zonação mineralógica vertical e lateral 
bem evidenciada na Jazida de Perau (Fig. 157):
a) Vênulas quartzosas com calcopirita, caracterizando 

uma mineralização de tipo stringer na base, visíveis 
somente na porção norte da mina Perau. 

b) Dois níveis de sulfetos maciços (inferior e superior), 
constituídos pela associação galena-esfalerita-pirita-pir-
rotita-calcopirita-sulfossais, gradando lateralmente para 
minérios do tipo semimaciço, intercalados num pacote 
de micaxistos carbonáticos e sericíticos, com espes-
sura cumulada vizinha de 8 m. No minério maciço, 
predominam as estruturas brechadas, com participação 
subordinada de estruturas bandadas. No nível inferior, 
a esfalerita predomina sobre a galena; contudo tal rela-
ção inverte-se no nível superior.

c) Horizonte de barita bandada (E ≅ 8,5 m) com leitos 
de sulfetos disseminados (galena, esfalerita, pirita e 
calcopirita) intercalados por níveis de chert e rochas 
calcissilicáticas. 

d) Horizonte de BIF rico em magnetita, com espessura 
variável de 3 a 10 m, intercalado em calcixistos com tur-
malina e espessartita, mostrando a alternância de bandas 
carbonáticas com níveis enriquecidos em quartzo, bio-
tita e magnetita.

Na Jazida de Canoas, a mineralização principal é do 
tipo disseminado com os sulfetos (galena-esfalerita-pirro-
tita-calcopirita-sulfosais) associados a horizontes baritífe-
ros, rochas calcissilicáticas e silicáticas.

A infl uência da tectônica sobre a geometria dos corpos 
de minério é importante. Do ponto de vista estrutural, a 
área foi afetada por dois eventos tectônicos principais: 
o primeiro, de caráter dúctil-rúptil, conduziu à formação 
de dobras intrafoliares com desenvolvimento de estruturas 
pinch and swell, provocando, com isso, a lenticularização 
da mineralização estratiforme e a formação de zonas enri-
quecidas (Bonanzas) orientadas; o segundo originou a for-
mação de dobras abertas e de falhamentos que truncam os 
corpos de minério.

O modelo genético proposto por Daitx (1996, 1998), 
Dardenne (1988b), Barbour e Oliveira (1979), para os depó-
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sitos de tipo Perau, é o modelo sedimentar-exalativo 
(Sedex), a partir da atuação de sistemas hidrotermais sub-
marinos em bacias rifte com elevado fl uxo térmico, prova-
velmente relacionado a atividades magmáticas (δS34 entre 
+ 10/

00
 e + 40/

00
).

As reservas da Jazida de Perau foram estimadas, por Daitx 
(1996), em aproximadamente 3,1 Mt com teor médio de 4% 
Pb, 2% Zn e 60 g/t Ag. A mina produziu, entre 1974 e 1986, 
em torno de 200 mil t de minério com 6,1% Pb e 67 g/t Ag.

No período compreendido entre 1988-1995, a Jazida de 
Canoas produziu cerca de 343 mil t de minério com 2,8% 
Pb, 2,6% Zn e 61 g/t Ag. As reservas foram avaliadas em 
967.800 t de minério com 3,1% Pb, 3,5% Zn e 63 g/t Ag, 
fi cando a sua extensão para nordeste sem avaliação.

3.4.3 Depósitos Pb-Zn-Ag do tipo Panelas

No Vale do Ribeira (Fig. 154), as jazidas Pb-Zn-Ag de 
Panelas, Rocha, Furnas e Barrinha, caracterizadas por 
Fleischer (1976) como do tipo veios discordantes, encai-
xam-se em rochas carbonáticas (calcários e dolomitos) das 
seqüências plataformais (Fig. 158) pertencentes à Forma-
ção Votuverava e à Formação Itaiacoca do Grupo Açungui 
(Neoproterozóico).

A geometria dos corpos de minério é extremamente 
variável, sendo reconhecidos veios, lentes e charutos geral-
mente discordantes em relação à rocha encaixante carboná-
tica, os quais aparecem, porém, também em formas subpa-
ralelas ao acamadamento. As dimensões desses veios são 
geralmente reduzidas (0,30 m de largura × algumas deze-
nas de metros de comprimento e profundidade). Entretanto, 
existem exceções como o fi lão A de Panelas: 2,5 m × 900 m 
× 270 m (Odan et al. 1978). O controle estrutural é forte 
e característico para cada jazida: intersecções de fraturas/ 
acamadamento; fraturas em zonas axiais de dobras; fratu-
ras extensionais em zonas de cisalhamento. Esses corpos 
não foram deformados e preenchem fraturas geradas na 
última fase do Evento Brasiliano. Em Panelas, os corpos 
mineralizados foram afetados pelo metamorfi smo de con-
tato relacionado à intrusão do granito Itaoca, o qual é 
acompanhado por injeções de quartzo-pórfi ros.

O minério é maciço, com granulação grossa, e consti-
tuído essencialmente por galena-pirita-esfalerita com cal-
copirita e sulfossais de Sb/As subordinadas. Os minerais 
acessórios são arsenopirita, esfalerita rica em índio, esta-
nita, sulfo-teluretos de prata, bournonita, tenantita, anti-
mônio nativo, Au. A pirrotita é rara, abundando somente 
em Panelas na auréola de metamorfi smo de contato com a 
transformação da pirita original em pirrotita. Os minerais 

 Fig. 158 – Colunas litoestratigráfi cas da Mina do Rocha (segundo Daitx, 1996).
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de ganga são: calcita, dolomita, ankerita, quartzo, sericita 
e fl uorita. A zona de alteração hidrotermal nas bordas dos 
veios é muito restrita, e é marcada por um enriquecimento 
em Pb-Ag-Fe-F-Rb e K.

À exceção do controle estrutural com o qual todos os 
autores concordam, a origem da mineralização é ainda des-
conhecida. Entretanto, para a jazida de Barrinha Barbour 
et al. (1984) descrevem uma mineralização estratiforme, 
considerada sedimentar-exalativa e remobilizada por falhas 
posteriores. Por outro lado, pequenos níveis de calcários 
pretos enriquecidos em elementos metálicos (0,1 a 0,5% Pb) 
foram descritos na Mina de Panelas, o que pode sugerir, 
tanto nas rochas carbonáticas como, e principalmente, nos 
xistos intercalados, a existência de uma mineralização dis-
seminada de origem sedimentar-exalativa posterior-
mente remobilizada pela tectônica brasiliana em fratu-
ras desenvolvidas nas rochas mais competentes. Os 
depósitos do tipo Panelas foram responsáveis por cerca 
de 90% do chumbo e da prata produzidos no Vale do 
Ribeira até 1976, com destaque para as minas de Panelas 
(≅ 105 mil t Pb), Rocha (≅ 50 mil t Pb), Furnas (≅ 13 mil t Pb) 
e Barrinha (≅ 13 mil t Pb).  

3.4.4 Depósitos associados aos granitos 
brasilianos

No fi nal do Ciclo Brasiliano, numerosos granitos, tardi a 
pós-tectônicos, foram intrusivos nas seqüências metassedi-
mentares da Faixa Ribeira, e a eles são associados depósi-
tos de tungstênio, estanho, molibdênio, cobre e ouro.

3.4.4.1 Depósitos W-Mo-Cu associados ao 
Granito Itaoca

Na Faixa Ribeira, o Maciço Granítico Itaoca, datado em 
626Ma, consiste numa intrusão sin a tarditectônica do 
fi nal do Neoproterozóico (Brasiliano) nos metassedimen-
tos argilo-carbonatados do Subgrupo Lajeado, correlacio-
nado à Fm. Água Clara (Grupo Açungui). Esse granito, 
em que foram reconhecidas fácies calcialcalinas monzoní-
ticas com alto potássio e magnetita, foi classifi cado como 
do tipo I e relacionado ao desenvolvimento de um arco 
magmático. Nos escarnitos, formados por metamorfi smo 
de contato da intrusão sobre os mármores, são encontradas 
wollastonita e scheelita-powelita, junto com diversos sul-
fetos tais como pirita-pirrotita, arsenopirita, molibdenita, 
esfalerita, calcopirita e bornita, os quais ilustram a paragê-

nese W-Mo-Cu de mineralização com origem metassomá-
tica (Mello e Bettencourt, 1998). O maciço possui uma 
reserva medida de 115 mil t de minério com teor médio de 
0,3% WO

3
, e cerca de 850 mil t de escarnitos com 45 mil t 

de wollastonita contida.

3.4.4.2 Depósitos W (Sn-Mo) associado à Suíte 
Catinga

Os biotitas granitos da Suíte Catinga são intrusivos na 
seqüência Vulcano-Sedimentar do Grupo Brusque (SC), no 
fi nal do Neoproterozóico. Esses granitóides, tardi a pós-
tectônicos, datados entre 647 e 500Ma, apresentam mine-
ralizações de wolframita associadas a veios de quartzo, 
assim como diversas ocorrências de cassiterita e molibde-
nita. A antiga Mina de Cerro da Catinga, explorada durante 
os anos 1940, apresentou reservas da ordem de 6.200 t de 
minério com 135 t de WO

2
 contido (Silva et al. 1986).

3.4.4.3 Depósito Au de Campo Largo

Perto de Curitiba, o Depósito de Ouro de Campo Largo, explo-
rado pela Mineração Tabiporã, encontra-se associado a uma 
zona de cisalhamento que afetou o Granitóide Passa Três, de 
idade brasiliana, intrusivo nos metamorfi tos da Faixa Ribeira. 
A zona de cisalhamento é acompanhada por intenso processo 
hidrotermal que invade o granito encaixante, transformando-o 
em minério. A mineralização aurífera é associada a quartzo, 
calcopirita, fl uorita e clorita. As reservas do depósito, cal-
culadas em cerca de 5 t Au, correpondem a 400 mil t de 
minério com 12 g/t Au (E. T. Queiroz, informação escrita).

3.4.5 Depósitos minerais associados às 
zonas de cisalhamento brasilianas

Às zonas de cisalhamento brasilianas são associados depó-
sitos de Pb-Zn (Cu) e de talco.

3.4.5.1 Depósito Pb-Zn-Ag (Cu) do Ribeirão da 
Prata 

O Depósito do Ribeirão da Prata está hospedado na zona 
hidrotermalizada, associada aos milonitos da falha de 
Perimbó (SC), que coloca os arcósios e conglomerados do 
Grupo Itajaí em contato com os gnaisses granulíticos, gra-
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nulitos e granitos do Complexo Granulítico de Santa Catarina 
(Schiker e Biondi, 1996). A zona hidrotermalizada é com-
posta essencialmente de quartzo e sericita com alguns mine-
rais reliquiares das rochas originais, local e parcialmente pre-
servados, tais como quartzo, microclínio e plagioclásio.

A mineralização é constituída essencialmente por galena 
rica em prata, esfalerita, calcopirita e pirita aurífera com 
alguma biotita associada. Os teores médios do minério são de 
4% Pb, 1,5% Zn, 0,6% Cu e 3,5% Ba. A prata concentra-se na 
zona oxidada, onde seu teor médio é de 115 ppm.

A alteração hidrotermal e a mineralização associada 
ocorreram entre 708Ma, que corresponde à formação dos 
milonitos, e 499Ma, que é a idade dos riolitos posteriores 
ao falhamento, tendo sido datada, por K-Ar sobre sericita, 
em 522Ma. A origem dos fl uidos hidrotermais, com tempe-
ratura vizinha de 350˚C, é considerada como metamórfi ca, 
com a percolação dos fl uidos acontecendo durante o período 
de relaxamento, após a fase de transpressão extrema (Schi-
ker e Biondi, 1996).  

3.4.5.2 Depósitos de talco da Faixa Itaiacoca

As principais jazidas de talco do Paraná concentram-se na 
Faixa Itaiacoca, perto da cidade de Abapã. Os depósitos 
de grande porte, como os das minas Castrense e Costalco, 
são associados à zonas de cisalhamento brasilianas orien-
tadas N50-70E, subverticais ou com mergulho forte para 
SE, as quais correm mais ou menos paralelas ao contato 
das unidades clásticas (quartzitos e fi litos) com as unida-
des de mármores dolomíticos. Na zona cisalhada afetada 
pela foliação S/C, a percolação dos fl uidos metamórfi cos 
enriquecidos em SiO

2
 provocou a reação da sílica com a 

dolomita dos mármores para a formação do talco (Lima, 
1993; Lima e Dardenne, 1987). O talco aparece na forma de 
bolsões alongados segundo a direção do cisalhamento e das 
fraturas associadas, mostrando-se intensamente deformado e 
associado freqüentemente à calcita, que representa o pro-
duto fi nal da reação com a dolomita. Essa interpretação, 
referente à origem e ao controle das jazidas, difere fun-
damentalmente das hipóteses anteriores, as quais associa-
vam a gênese de talco aos diques e sills de diabásio do 
Cretáceo. Entretanto, é importante assinalar que nume-
rosos pequenos depósitos de talco da região, explorados 
artesanalmente, representam o produto do retrabalhamento 
recente das mineralizações associadas a zonas de cisalha-
mento, o qual se encontra acumulado em depressões cársticas 
e repousa discordantemente sobre os mármores dolomíti-
cos (Lima, 1993; Lima e Dardenne, 1987). 

3.4.6 Depósitos de fl uorita do Vale do 
Ribeira

No Vale do Ribeira, os depósitos strata-bound de fl uorita 
(Ronchi et al. 1993): Volta Grande, Sete Barras e Mato 
Dentro ocorrem na mesma região em que se localizam os 
depósitos de Braz, associado a fraturas, Mato Preto e Barra 
do Itapirapuã, relacionados a carbonatitos (Fig. 159). A geo-
logia da região é caracterizada pela presença das seqüên-
cias metassedimentares Água Clara/Votuverava, constituí-
das por intercalações de xistos e de mármores calcíticos e 
dolomíticos, intrudidos por granitos sintectônicos (Granito 
Três Córregos) e pós-tectônicos (Granito Itaoca), datados 
respectivamente em 640 e 510Ma, e por diques alasquíti-
cos. A região é afetada por zonas de cisalhamento transcor-
rente regionais denominadas Lineamento Morro Agudo, 
Lineamento Lancinha, Lineamento Ribeira e Falha Cerro 
Azul. Os complexos alcalino-carbonatíticos Barra do Itapi-
rapuã, datado em 135Ma, e Mato Preto, datado em 65Ma, 
assim como os diques e sills de diabásio presentes na 
região, são atribuídos ao magmatismo do Cretáceo.

3.4.6.1 Depósitos strata-bound de fl uorita

As principais feições dos três depósitos strata-bound de 
fl uorita – Sete Barras, Mato Dentro e Volta Grande – são 
resumidas a seguir: 

3.4.6.1.1 Sete Barras

O Depósito de Fluorita Sete Barras ocorre na forma de 
lentes alongadas e descontínuas encaixadas nos mármores 
da Fm. São Sebastião na borda sul do Granito Itaoca, cujo 
contato é marcado pelo lineamento Ribeira (Fig. 160). Os 
corpos de minério estendem-se segundo a direção N60E, 
sobre mais de 2 km no comprimento, com largura variável 
de 15 a 20 m e são conhecidos por sondagem até 150 m de 
profundidade (Fagundes, 1982, 1997). As reservas foram 
estimadas em 2,5 Mt de minério com 50-60% CaF

2
. Dois 

tipos de minério têm sido descritos:
i) O minério cinza-escuro a preto, microcristalino, é com-

posto de fl uorita e quartzo em proporções variáveis, 
com minerais acessórios representados por muscovita, 
carbonatos, óxidos de ferro e outros minerais opacos. 
Esse minério apresenta estruturas perfeitamente lamina-
das, às vezes dobradas, assim como texturas de subs-
tituição bastante evidentes. A temperatura de homo-



240      Metalogênese do Brasil       

geneização das inclusões fl uidas aquosas observada 
não ultrapassam a 90˚C. À fl uorita microcristalina está 
geralmente associada uma fl uorita criptocristalina, a qual 
apresenta textura coloforme nítida. Os minerais rema-
nescentes da substituição do mármore não são orien-
tados e fl utuam na massa de fl uorita, indicando, com 
isso, que essa substituição ocorreu após a deformação 
e o metamorfi smo. No mesmo sentido, a ausência de 
recristalização da fl uorita e de inclusões fl uidas de alta 
temperatura sugere que a substituição aconteceu após a 
intrusão do Granito Itaoca.

ii) O minério amarelo macrocristalino é formado por cris tais 
prismáticos alongados de fl uorita amarela, com dimen-

sões que variam de milimétricas a centimétricas, des-
provida de inclusões fl uidas. Os prismas de fl uorita 
amarela crescem na massa de fl uorita cinza microcris-
talina, e formam concreções botroidais bastante carac-
terísticas, totalmente posteriores à deformação e ao 
metamorfi smo. Esse tipo de minério foi inicialmente 
interpretado como produto de circulação de fl uidos 
relacionados à intrusão do Granito Itaoca, em virtude da 
proximidade dele e da ocorrência no granito de enclaves 
de mármores recristalizados, com concreções de fl uo-
rita amarela macrocristalina (Fagundes, 1982; Fagun-
des et al. 1984). Atualmente se atribui o crescimento 
da fl uorita à circulação de fl uidos tardios, talvez relacio-

 Fig. 159 – Distribuição dos depósitos de fl uorita no Vale do Ribeira: VG – Volta Grande; MD – Mato Dentro; 
SB – Sete Barras; MP – Mato Preto; BR – Braz; BI – Barra do Itapirapuã (segundo Ronchi et al., 
1993). 
1 – Falha transcorrente Morro Agudo; 2 –  Lineamento Ribeira ; 3 – Falha transcorrente Lancinha; 
4 – Falha Cerro Azul.
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nados ao magmatismo alcalino do Cretáceo (Silva et 
al. 1981; Ronchi et al. 1993). 

3.4.6.1.2 Mato Dentro

O Depósito de Fluorita Mato Grosso (Carvalho et al. 1997b) 
aparece perto do contato oeste do Granito Itaoca, 10 km ao 
norte do Lineamento Ribeira, hospedado em mármores da 
Fm. Votuverava do Grupo Açungui. Os corpos de minério 
substituem os mármores após a deformação e o metamor-
fi smo relacionados ao Evento Brasiliano. As reservas do 
depósito foram estimadas em cerca de 1,5 Mt de minério 
com 40-50% CaF

2
. A mineralização é predominantemente 

constituída por fl uorita microcristalina e quartzo com 
quantidades subordinadas de muscovita, carbonatos, pirita, 
óxidos de ferro e outros minerais opacos. 

3.4.6.1.3 Volta Grande

O Depósito de Fluorita Volta Grande (Biondi e Felipe, 1984) 
é representado por três corpos principais de minério encai-
xados em roof-pendants de mármores e xistos contidos 
no Granito Três Córregos (Fig. 161). As reservas desses 
corpos foram estimadas em 1,1 Mt de minério com 35-40% 
CaF

2
. A jazida situa-se na falha de Cerro Azul, que inter-

cepta o lineamento Morro Agudo na sua porção oriental. 
O minério é também formado por fl uorita microcristalina 
e quartzo. Apresenta-se silicifi cado e brechado no corpo 
I, com a brecha sendo cimentada por fl uorita, cuja colora-
ção vai de roxa a incolor, e por quartzo, recristalizado no 
corpo III perto do granito, sem feições particulares. No 
corpo II nota-se a presença de brechas cársticas posterio-
res, cimentadas por barita e fl uorita. Em ambos os casos 
a substituição dos mármores calcíticos e dolomíticos após 

 Fig. 160 – Mapa geológico e seção do Depósito de Sete Barras (segundo Fagundes, 1982).
1 – Sericita xisto; 2 – Chert; 3 – Mármore dolomítico/calcítico; 4 – Rochas Pelíticas; 5 – Fluorita 
macrocristalina; 6 – Minério de fl uorita; 7 – Rochas Calcissilicáticas; 8 – Granito Itaoca.
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a deformação e o metamorfi smo é bem evidenciada. As 
inclusões fl uidas aquosas presentes nas fl uoritas e nas bari-
tas, cimentadoras das brechas, mostraram baixas salinida-
des (0-5% eq. peso NaCl), e temperaturas de homogenei-
zação semelhantes: de 100 a 150˚C (Fig. 162). Os corpos 
de minério são intrudidos por diques ramifi cados de gra-
nito alasquítico (≅ 500Ma).  

3.4.6.2 Depósito Filoneano do Braz

O Depósito Filoneano do Braz, sem interesse econômico, 
situado sobre o Lineamento Ribeira (Fig. 159), é representado 
por um sistema de fraturas verticais mais ou menos paralelas, 
desenvolvidas perpendicularmente ao acamamento dos már-
mores do Grupo Açungui e preenchidas por fl uorita roxa e verde. 

A largura desses veios, sempre reduzida, varia de milimétrica 
a métrica. Alguns veios contêm turmalina e são recortados por 
vênulas preenchidas por muscovita e por diques de alasquito. 

* Comentários sobre os depósitos de fl uorita strata-bound 
do Vale do Rio Ribeira: 
Esses depósitos têm sido considerados como de idade 
proterozóica, dada a observação de intrusões de granitos 
alasquíticos em Volta Grande, e de bolsões de fl uorita ama-
rela contidos em enclaves de mármores no Granito Itaoca. 
Entretanto, as fl uoritas desses depósitos não apresentam 
as feições de recristalização esperadas nas proximidades 
dessas intrusões, nem inclusões fl uidas de alta tempera-
tura, além de conservarem as estruturas concrecionárias e o 
caráter criptocristalino da sílica e da fl uorita. Além desses 
fatos, os espectros de terras raras mostram grandes seme-
lhanças com as curvas registradas para as fl uoritas tardias 
do Depósito de Mato Preto, associado a carbonatitos. Esse 
conjunto de observações sugere a relação desses depósitos 
com a circulação de fl uidos hidrotermais associados ao 
magmatismo carbonatítico ao longo dos lineamentos regio-
nais, com a precipitação da fl uorita ocorrendo junto aos 
mármores das formações Votuverava e Água Clara. Nesse 
contexto, a mineralização de fl uorita seria um processo 
posterior, sobreposto ao metamorfi smo regional e às intru-
sões graníticas e desenvolvido no Cretáceo Superior.

3.5 A Faixa Dom Feliciano

Segundo Jost (1981), Fernandes et al.(1995), no extremo 
sul do Brasil, a Faixa de Dobramentos Dom Feliciano 
(FDF) desenvolve-se entre o Cráton do Rio de La Plata 
e o Cráton de Kalahari, a partir da subducção para NW da 
crosta oceânica e da acreção de um arco magmático mais 
antigo, entre 850 e 750Ma, na borda do CRP, o que resulta 
na formação do Batólito de Pelotas. A abertura de uma 
bacia de back-arc, seguida de colisão por volta de 650Ma, 
conduz à acreção de um segundo arco magmático e à 
formação de granitos calcialcalinos a alcalinos, intrusivos 
na Seqüência Metassedimentar Encruzilhada do Sul, que 
mostra vergência para NW. Depósitos molássicos mari-
nhos e continentais acompanhados por vulcanismo alcalino 
(Grupo Bom Jardim) sedimentaram-se em bacias intra-
montanas, formadas por gráben ou hemigráben. 

Os principais depósitos minerais observados na FDF são:  
 • Ocorrências Pb-Zn, do tipo VMS, na Seqüência Vul-

cano-Sedimentar Vacacaí (Jost, 1981); 
 • Depósitos do tipo Pórfi ro-Au; 

 Fig. 161 – Seção do corpo I do De pó sito de 
Volta Grande (segundo Biondi 
e Felipe, 1984). 1 – Mármores; 
2 – Minério de fluorita; 3 – Grani-
tóides sintectônicos Três Cór-
regos; 4 – Alaskitos pós-tectô-
nicos.
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 • Depósitos Sn associados a granitos tipo S; 
 • Depósitos Cu-Pb-Zn da região de Camaquã.

3.5.1 Depósitos Cu-Pb-Zn do Distrito de 
Camaquã 

Os depósitos minerais do Distrito de Camaquã (Fig. 163), 
localizado na porção centro-sul do Rio Grande do Sul, são 
associados a conglomerados e arenitos de tipo Red Beds, per-
tencentes ao Membro Vargas, da Fm. Arroio dos Nobres, do 
Grupo Bom Jardim (Ribeiro et al. 1966), e depositados em 
um sistema de leques aluviais costeiros, ao fi m da orogênese 
colisional Dom Feliciano (630-600Ma), numa bacia molás-
sica, limitada por falhas NE, com vulcanismo riolítico, dací-
tico e andesítico do Membro Hilário na base. O Grupo Bom 
Jardim é recoberto em discordância angular pelos sedimentos, 
também do tipo Red Beds, da Fm. Guaritas, à qual é asso-

ciado o vulcanismo do Membro Rodeio Velho, datado em 
470Ma por Hartmann et al. (1998), o que implica uma evolu-
ção da bacia compreendida entre 600 e 470Ma. A noroeste da 
bacia foram evidenciados diversos granitos de natureza cal-
cialcalina e shoshonítica, denominados Lavras, Caçapava e 
São Sepé, os quais foram datados entre 590 e 560Ma (Remus 
et al. 1999). O Distrito de Camaquã compreende três tipos de 
mineralizações (Fig. 164):
a) A mineralização fi loniana, descoberta em 1865, e inten-

samente explorada até 1996 nas minas de Camaquã, deno-
minadas São Luiz (subterrânea) e Uruguai (subterrânea e a 
céu aberto), as quais têm produzido por volta de 398 Mt 
de minério com 1,06% Cu, 0,2g/t Au e 8g/t Ag (Tei-
xeira e Gonzalez, 1988; Remus et al. 1999). Foi estu-
dada por Bettencourt (1976), Ribeiro (1991), Remus et 
al. (1999) e Ronchi et al. (2000), que defi niram seu 
modo de ocorrência como amas, veios, fi lões e fi lonetes 
que formam, às vezes, um verdadeiro stockwork orien-

 Fig. 162 – Comparação dos dados microtermotécnicos dos depósitos de fl uorita estratóides do Vale do Ribeira                  
(campo pontilhado) com os de outros depósitos brasileiros e mundiais. M2 = mantos mexicanos. 
As fl uoritas azuis e amarelas do Morvan são fi lões do Maciço Central Francês (segundo Dardenne 
et al., 1997).



244      Metalogênese do Brasil       

 Fig. 163 – Mapa geológico do Bloco São Gabriel, com a indicação da distribuição dos depósitos de 
metais bases e de prospectos (segundo Remus et al., 1999).

 Fig. 164 – Seção esquemática das minas Uruguay e São Luiz no Distrito Cu (Au, Ag) de Camaquã (segundo Teixeira 
e Gonzalez, 1988).
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tado segundo as falhas de direção NW, e são envolvi-
dos por halos de alteração hidrotermal composta por 
cloritização, sericitização e silicifi cação (Remus et al. 
1999; Ronchi et al. 2000; Bettencourt, 1976). Foram 
identifi cadas as paragêneses pirita-calcopirita-quartzo 
e bornita-calcocita-hematita-barita-calcita.

b) A mineralização disseminada nos arenitos e nos con-
glomerados do Membro Vargas: 
•    Mineralização de cobre ao redor das minas de Cama-

quã: São Luiz e Uruguai, com paragênese pirita-bornita-
calcopirita (Veigel, 1989; Veigel e Dardenne, 1990). 

•    Mineralização de chumbo e zinco com cobre subordi-
nado no Depósito de Santa Maria com a paragênese 
galena-esfalerita-calcopirita (Veigel, 1989; Veigel e 
Dardenne, 1990), apresentando reservas da ordem de 
33,4 Mt de minério com, em média, 1,44% Pb, 1,06% 
Zn e 12-15 g/t Ag (Badi e Gonzalez, 1988). 

c) A mineralização secundária corresponde às fases de 
oxidação e de cimentação com as associações: hema-
tita-bornita-calcocita-covelita nas minas de Camaquã, 
e hematita-bornita-calcocita-estefanita nativa no Depósito 
Santa Maria (Veigel, 1989; Veigel e Dardenne, 1990).

A origem das mineralizações Cu-Au e Pb-Zn-(Cu)-Ag 
da região de Camaquã é objeto de discussão com várias 
hipóteses sendo avançadas: a) mineralização tardiage-
nética a epigenética hidrotermal a partir da canalização 
de fl uidos conatos aquecidos pelo vulcanismo nas falhas 
NW (Veigel, 1989; Veigel e Dardenne, 1990); b) minerali-
zação epigenética hidrotermal sem especifi cação da fonte 
dos fl uidos (Ronchi et al. 2000); c) mineralização epi-
termal associada à intrusão dos granitos Lavras ou Caça-
pava (Bettencourt, 1976; Remus et al. 1999). 

O principal problema da hipótese que relaciona a 
origem dos fl uidos hidrotermais aos granitos do tipo Lavras 
reside na idade relativa desse granito e do vulcanismo 
do Membro Hilário, o magmatismo sendo de natureza 
shoshonítica (Nardi, 1986; Nardi e Lima, 1985). Segundo 
Nardi (1986) o Granito Lavras deve ser intrusivo na base 
da seqüência vulcânica riolítica e andesítica, a qual cons-
titui uma proporção importante dos seixos, freqüentemente 
mineralizados em pirita e calcopirita, encontrados nos con-
glomerados e arenitos líticos da área.

3.5.2 Depósitos Au de Lavras do Sul

Os depósitos de ouro do Distrito de Lavras do Sul (Fig. 
163) são conhecidos e explorados de longa data, desde o 

fi m do século XVIII. As mineralizações auríferas, asso-
ciadas ao magmatismo pós-colisional do Cinturão Dom 
Feliciano, estão relacionadas a zonas de intensa alteração 
hidrotermal e são acompanhadas principalmente por seri-
citização e piritização, além de calcopirita, galena e carbo-
natos subordinados. Essas mineralizações são encaixadas: 
i) no Complexo Granítico de Lavras do Sul, datado em 
580Ma, o qual apresenta afi nidade shoshonítica e alcalina 
(Nardi, 1986; Nardi e Lima, 1985), e é composto de um 
núcleo monzogranítico a granodiorítico, e de uma borda 
delgada formada por sienogranito e alcali-feldspato gra-
nito; ii) nas rochas vulcânicas calcialcalinas da Fm. Hilá-
rio (andesitos, dacitos e rochas piroclásticas). Os principais 
depósitos, classifi cados como do tipo Pórfi ro ouro (Santos 
et al. 1998), são os do Bloco de Butiá (6,5 t Au) e do Bloco 
do Cerrito (3,5 t Au), além da Mina Aurora (7 t Au), onde a 
paragênese é do tipo Au-Cu-Pb-Zn-Ag, com teores médios 
em torno de 1 g/t Au.

3.5.3 Depósitos Sn de Encruzilhada do Sul

Na região leste do Cinturão Dom Feliciano, os depósitos 
de cassiterita, conhecidos como Mina Cerro Branco, Mina 
Campinas e Mina Tabuleiro, são encontrados preferencial-
mente nos termos mais evoluídos da Suíte Intrusiva Cor-
dilheira (SIC), datada entre 630 e 617Ma, de afi nidade 
calcialcalina, pós-colisional, e nos granitóides da Suíte 
Intrusiva Campinas (≅ 585Ma), os quais são associados à 
fase tectônica transcorrente que sucede à fase tangencial 
colisional (Franz, 1997).

Na Mina Cerro Branco, as mineralizações Sn ocorrem 
disseminadas com baixos teores em zonas pervasivas de alte-
ração hidrotermal, geradas durante o posicionamento em 
nível profundo dos leucogranitos peraluminosos da Suíte 
Cordilheira, formando greisens com muscovita/fengita, tur-
malina e cassiterita (Franz, 1997).

Na Mina Campinas, as mineralizações Sn ocupam 
zonas de alteração hidrotermal mais ricas, restritas à cúpula 
dos granitóides da Suíte Campinas. Nesse caso, a maior 
parte da cassiterita observada tem sido incorporada em 
níveis mais altos ao magma granítico na forma de micro-
xenólitos (Franz, 1997).

3.6 A Província Borborema

A região de dobramentos Nordeste, ou Província Borbo-
rema (Fig. 165), que resulta da collage brasiliana, repre-
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 Fig. 165 – Província Borborema (segundo Archanjo, 1993).
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senta um mosaico complexo de faixas dobradas neoprote-
rozóicas e de núcleos do embasamento atribuídos à collage 
Transamazônica (Van Schmus et al. 1995). As principais 
estruturas apresentam uma geometria em leque que per-
mite dividir tal província em quatro domínios (Brito Neves 
et al. 1999): Médio Coreaú, Setentrional, Transversal e 
Meridional.

Os principais depósitos minerais registrados na Provín-
cia Borborema são: 
 • Depósito de cobre da Seqüência Vulcano-Sedimentar 

de Martinópole, no Ceará, interpretado aqui como de 
origem sedimentar-exalativa (tipo Sedex); 

 • Depósitos de magnesita de Alencar, na Faixa Orós (CE); 
 • Depósitos de ouro associados a zonas de cisalhamento, 

na Província Seridó (RN-PB); 
 • Província de Scheelita do Seridó (RN); 
 • Província Pegmatítica do Seridó (RN); 
 • Depósito de Urânio da região de Itataia (CE).

3.6.1 Depósitos de magnesita da Faixa 
Móvel Orós

Na porção central da Província Borborema, os depósitos 
de magnesita formam um rosário de lentes descontínuas 

inseridas na Seqüência Vulcano-Sedimentar da Faixa Orós 
(CE), datada em 1,8Ga (Van Schmus et al. 1995), e meta-
morfi zada no grau anfi bolito, no fi nal do Neoproterozóico 
(650Ma), durante o Evento Brasiliano.

A seqüência (Fig. 166) é constituída de quartzitos, 
metavulcânicas e subvulcânicas máfi cas, intermediárias 
e ácidas, metapelitos carbonosos, mármores calcíticos e 
dolomíticos, magnesititos e rochas calcissilicatadas. O con-
junto vulcano-sedimentar é intrudido por ortognaisses olha-
dos e gnaisses dioríticos do Mesoproterozóico (1780Ma) 
e, fi nalmente, por metagabros do Complexo de Santarém 
(900Ma) e por granitos alcalinos a subalcalinos do Neo-
proterozóico (570Ma).

Os principais corpos de magnesititos, que mostram 
formas lenticulares de alguns metros a centenas de metros 
de comprimento, aparecem no centro de estruturas sin-
clinais, onde se sobrepõem aos dolomitos e xistos car-
bonosos. O conjunto das jazidas possui reservas globais 
da ordem de 160 Mt. A maior jazida da região (Cedro) 
foi inundada após a construção do açude de Orós. Os 
depósitos de Riacho do Casquilho, Riacho do Caldeirão 
e Grossos, explorados em conjunto pela Magnesita S.A., 
têm reservas medidas de 35 Mt, com as seguintes caracte-
rísticas: FeO + Fe

2
O

3
 = 0,6-3,0%; SiO

2
 = 7-15%; MgO 

= 80-85%; CaO = 1,5-3%, evidenciando, assim, uma 

 Fig. 166 – Coluna litoestratigráfi ca da Faixa Orós (segundo Parente, 1995).
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 Fig. 167 – Esquema interpretativo da Seqüência Carbonatada Magnesítica do Ceará (segundo 
Parente e Guillou, 1995). 

baixa qualidade por causa dos altos teores de CaO e 
SiO

2
. A principal contaminação é o talco, que ocorre na 

forma disseminada ou em pequenos nódulos e concre-
ções no minério.

A cor predominante dos magnesititos varia de cinza-
claro a cinza-escuro, mas eles aparecem localmente na cor 
avermelhada, rosada ou amarelada. Parente (1995), Parente 
et al. (1998) distinguiram dois tipos de magnesititos:
i) Magnesititos espáticos, com grão grosseiro (Φ = 2-15 cm), 

apresentando texturas reliquiares evaporíticas porfíri-
cas, em rosetas e em palissades (colunares). São rela-
tivamente empobrecidos em SiO

2
, Fe

2
O

3
, Al

2
O

3
, CaO e 

mais ricos em MgO. Traços de microfósseis e relíquias 
de estruturas estromatolíticas foram identifi cadas;

ii) Magnesititos com grão médio, mais comuns (Φ = 1-9 mm), 
xenomórfi cos, intercalados com níveis calcissilicatados 
ricos em escapolita, indicativa de um ambiente evapo-
rítico mais confi nado e mais saturado. Os contatos dos 
magnesititos com os dolomitos são geralmente bruscos. 
Os dolomitos são também de dois tipos: dolomitos puros 
e dolomitos impuros com calcita, tremolita, escapolita, 
leucita, ricos em cloro, indicando condições evaporíti-
cas próximas à precipitação da halita.

O trabalho mais importante de cartografi a regional 
foi desenvolvido por Bodenlos (1950), que considerou os 
magnesititos como produto de transformação dos dolomi-

tos por processos hidrotermais-metassomáticos; enquanto 
outros autores relacionaram os magnesititos à presença de 
rochas máfi cas e ultramáfi cas na seqüência vulcano-sedi-
mentar, sem contudo especifi car essa relação.

Parente (1995) e Parente et al. (1998) apresentaram argu-
mentos convincentes para um quadro paleogeográfi co, em que 
o embasamento cratônico é invadido de oeste para leste por 
um golfo marinho epicontinental. Nesse contexto paleogeográ-
fi co (Fig. 167), os mármores calcíticos repre sentam a comuni-
cação com o mar aberto, enquanto os dolomitos e os mag-
nesititos, a leste, ilustram a existência de sub-bacias cada vez 
mais isoladas, afastadas da zona de alimentação e submeti-
das a condições evaporíticas mais drásticas. Nesse sentido, 
essa hipótese aproxima-se do modelo clássico de bacia múlti-
pla avançado para os evaporitos mais recentes, e enquadra os 
depósitos de magnesita da Faixa Orós no tipo Veitsch, pura-
mente sedimentar. Na porção leste da bacia, mais próxima 
do continente, os aportes clásticos e de água doce são mais 
importantes, traduzindo-se pela aparição de fácies oxidadas 
avermelhadas e de quartzitos depositados em borda de bacia. 

3.6.2 Depósitos minerais da Faixa Seridó

A Faixa Dobrada Seridó (Fig. 168), que integra a Província 
Borborema (Almeida et al. 1981), ocupa a parte central dos 
Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Orientada 
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 Fig. 168 – Províncias scheelitífera e aurífera da Faixa Seridó (segundo Salim, 1993; Archanjo, 1993).

NE-SW, a faixa é limitada ao sul pelo Lineamento Patos, 
de direção E-W, enquanto desaparece ao norte, por baixo 
dos sedimentos fanerozóicos. É constituída essencialmente 
de terrenos metamórfi cos de grau anfi bolito, intrudidos por 
granitos sin a tarditectônicos. A estrutura da faixa resulta de 
uma deformação transpressiva havida durante a orogênese 
do Ciclo Brasiliano, que se traduz por uma evolução monocí-
clica e polideformada, segundo a concepção de Archanjo e 
Bouchez (1991), ou policíclica, segundo Jardim de Sá (1984).

Na região de Seridó, todos os autores concordam em 
reconhecer, da base para o topo: 
a) Um embasamento granito-gnáissico denominado Com-

plexo Caicó, considerado geralmente como arqueano e 
retrabalhado no Evento Transamazônico.

b)  Uma seqüência metassedimentar, denominada, regional-
mente, Série Ceará, e/ou, localmente, Série Seridó, que é 
dividida em três formações ou grupos, segundo os autores 
(Jardim de Sá e Salim, 1980; Archanjo e Salim, 1986):
i)   Formação Jucurutu, representada dominantemente 

por biotita gnaisses fi namente bandados, ricos em 

epidoto, com intercalações de quartzitos, micaxis-
tos e mármores, além de anfi bolitos e BIFs associa-
dos. A presença de um conglomerado descontínuo, 
na base, é interpretada como indício de discordân-
cia com o embasamento;

ii)  Formação Equador, constituída por quartzitos a 
muscovita, com intercalações de paragnaisses, mica-
xistos e mármores;

iii) Formação Seridó, composta por uma espessa seqüên-
cia de micaxistos aluminosos com intercalações de 
paragnaisses, quartzitos e mármores na porção infe-
rior. Na base, o conglomerado Parelhas marca uma 
discordância erosiva com a Fm. Equador.

A idade atribuída ao metamorfi smo e ao plutonismo 
da série varia de 650 a 500Ma (Leterrier et al. 1990). 
Entretanto, nota-se a presença de ortognaisses porfíricos, 
datados em 1,8Ga, intrusivos na Fm. Jucurutu. Enquanto 
Jardim de Sá (1984), Bertrand e Jardim de Sá (1990) con-
sideram esses ortognaisses como intrusivos nos metassedi-
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mentos Jucurutu, o que implica um metamorfi smo anterior 
e uma evolução policíclica; Caby et al. (1990), e Archanjo 
e Bouchez (1991) consideram esses ortognaisses como 
intrusivos nos sedimentos Jucurutu, com a deformação e o 
metamorfi smo ocorrendo somente no fi nal do Neoprotero-
zóico, durante o Evento Brasiliano. Quatro fases de defor-
mação foram observadas na Série Ceará.

As rochas intrusivas são relacionadas a uma suíte diorí-
tica precoce, pré a sintectônica, datada entre 750 e 550Ma 
(Legrand et al. 1991; Leterrier et al. 1990), e a uma suíte 
granítica essencialmente alcalina a calcialcalina, sin a tar-
ditectônica, com idade entre 600 e 500Ma (Jardim de Sá et 
al. 1986).

A Faixa Seridó contém importantes depósitos de sche-
elita, ouro e pegmatitos, os quais são abordados a seguir.

3.6.2.1 Província Scheelitífera

Descoberta no início dos anos 1940, a scheelita foi intensa-
mente explorada até 1985, com uma produção total estimada 
em 60 mil t de concentrado contendo, em média, 70% WO

3
, 

obtido a partir de um minério que apresenta um teor médio 
de 0,7 a 1% WO

3
. A partir de 1985, as principais atividades 

de mineração cessaram por causa da queda do preço do 
tungstênio no mercado internacional. Atualmente só sub-
sistem a Mina de Bodó e algumas atividades artesanais. 

Na Faixa Dobrada Seridó, as principais mineralizações de 
scheelita (Fig. 169), conhecidas sob as denominações Brejuí, 
Barra Verde, Boca de Lage, são associadas aos escarnitos 
da Fm. Jucurutu. As minas mais importantes situam-se ao 
redor do Maciço Granítico de Acari (Rao, 1973; Maranhão 

 Fig. 169 – Mapa geológico simplifi cado das mineralizações de scheelita da região de Brejuí-RN (segundo 
Salim, 1993).
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et al. 1986; Salim, 1993). Os escarnitos a scheelita encon-
tram-se principalmente no contato mármore/metassedimentos, 
mármore/rochas intrusivas, no interior dos paragnaisses. Dois 
tipos de scheelita foram descritos na região:
a) Scheelita fi na, orientada segundo a foliação dos escarni-

tos primários, geralmente considerada como uma sche-
elita de formação precoce, apesar de sua associação 
com fl uorita, pirita e epidoto da paragênese tardia, que 
substitui a hornblenda e os clinopiroxênios primários 
(Fig. 170). A scheelita fi na ocorre regionalmente asso-
ciada aos paragnaisses, sem relação direta com o mag-
matismo granítico brasiliano. Essa scheelita tem sido 
interpretada como estratiforme e formada durante o 
metamorfi smo regional, mas é às vezes relacionada 
com uma origem vulcânica, de uma forma ou de outra 
anterior às remobilizações e às reconcentrações devi-
das ao magmatismo (Salim, 1979; Moeri e Kloechner, 
1979; Salim et al. 1979); 

b) Scheelita grosseira nos escarnitos retrógrados, relacio-
nada a uma alteração hidrotermal tardia, formando as 
concentrações mais ricas nas charneiras das dobras ver-
ticalizadas (S

3
) e nas zonas de cisalhamento associa-

das a essas dobras, onde ocorre junto com sulfetos 
nas zonas enriquecidas em micas (fl ogopita e clorita) 
e actinolita. Em alguns casos, encontra-se também nos 
veios de quartzo e de pegmatitos, que cortam os escar-
nitos mineralizados, os quais apresentam uma paragê-
nese com escapolita, vesuvianita, epidoto e calcita (Fig. 
170). A sua coloração varia de branca a amarela, no 
entanto há ainda uma variedade preta devida à presença 

de fi nas palhetas de molibdenita nos planos de cliva-
gem. A composição média da scheelita é de 78,5% 
WO

3
, 19,3% CaO, 0,2% MgO e 0,5% MoO

3
.

Os sulfetos associados são, essencialmente, molibde-
nita, pirita, calcopirita e bornita. Os minerais acessórios 
são: magnetita, bismuto nativo e bismutinita. Esses sulfe-
tos formam-se nas zonas de alteração tardia, em associa-
ção com os minerais da paragênese a zeólitas, e substituem 
tanto os silicatos primários (plagioclásio, anfi bólio, diopsí-
dio e granada) como os silicatos tardios (vesuvianita, epi-
doto) dos escarnitos.

Os escarnitos primários são rochas, que variam de 
mono a poliminerálicas, compostas de quartzo, feldspa-
tos, anfi bólios piroxênios e granadas, organizados em 
zonas mineralogicamente distintas, as quais formam as 
colunas metassomáticas dos escarnitos (Fig. 170). Esses 
escarnitos formaram-se em condições P-T de 450-550˚C 
e 2-3 kb.

Os escarnitos secundários são constituídos por diver-
sos minerais formados a partir dos minerais primários e 
também dos protólitos, e mostram três paragêneses princi-
pais desenvolvidas sucessivamente (Salim, 1993):
i) Escapolita-vesuvianita + epidoto-actinolita-fl ogopita-

quartzo em condições P-T de 350-380˚C e 2 kb;
ii) Epidoto-prehnita + calcita-quartzo em condições P-T 

de 310-240˚C e 2 kb;
iii) Zeólita (chabazita e estilbita) + sericita-clorita-carbo-

natos (calcita-rodocrosita)-epidoto-quartzo em condi-
ções P-T de 200-300˚C.

 Fig. 170 – Paragêneses dos escarnitos primários e secundários de Brejuí (segundo Salim, 1993).
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Na Mina de Brejuí, as pesquisas das inclusões fl uidas, 
realizadas por Salim (1993), no estudo sobre as paragêne-
ses dos escarnitos secundários, mostram que tais escarni-
tos se desenvolveram num sistema hidrotermal caracteri-
zado pela circulação de fl uidos carbônicos, aquocarbônicos 
e aquosos. As inclusões mais ricas em CO

2
 são associadas 

à paragênese escapolita-vesuvianita. Progressivamente, os 
escarnitos secundários tornam-se enriquecidos em inclu-
sões aquocarbônicas e aquosas nas paragêneses a epidoto-
prehnita e zeólitas. Esse enriquecimento é acompanhado 
pelo aumento progressivo da salinidade que fi ca, entre-
tanto, inferior à salinidade dos escarnitos primários (Fig. 
170). A mineralização de scheelita-fl uorita-sulfetos ocorre 
preferencialmente em associação com a paragênese epi-
doto-prehnita, e acompanha a diminuição da temperatura 
e da pressão de CO

2
 no sistema hidrotermal, bem como o 

aumento paralelo da pressão de H
2
O.

3.6.2.2 Província Aurífera

O ouro, conhecido na Faixa Seridó desde o século XIX, 
vem sendo explorado até hoje por garimpeiros e por peque-
nas companhias de mineração. As ocorrências mais impor-
tantes são conhecidas como São Francisco, São Tomé, 
Amarante, Serra dos Patos, Ponta da Serra, Faxeiro Chorão, 
Bomfi m e Itajubatiba (Fig. 168). Todas elas são associadas à 
zonas de cisalhamento NNE de segunda ordem e/ou ao sis-
tema de fraturas relacionado a esses cisalhamentos subsidiá-
rios do Lineamento Patos regional (Legrand et al. 1996, 1993).

Geralmente, as mineralizações são associadas a veios 
de quartzo de pequeno porte, com espessura que vai de 
centimétrica a métrica, paralelos à foliação milonítica ou 
preenchendo fraturas extensionais. São alojados em lito-
logias diversas, tais como micaxistos, gnaisses, granitos, 
ortognaisses e rochas calcissilicatadas. A paragênese é 
dominada pelo quartzo em associação com sulfetos (pirita, 
calcopirita, galena, pirrotita, bornita e molibdenita) e com 
turmalina. A Jazida de São Francisco (Ferran, 1988), que 
contém 1,75 t Au, é associada a veios de quartzo boudina-
dos encaixados nos micaxistos Seridó, e ilustra bem esse 
tipo de mineralização. Nesse depósito, o hidrotermalismo 
provocou a formação de faixas centimétricas a métricas 
de associações minerais defi nidas como zonas a cordierita-
andalusita e silimanita-muscovita. A zona da silimanita-
muscovita, que está ligada às faixas mais deformadas dos 
cisalhamentos, hospeda a mineralização de ouro com sul-
fetos associados em veios de quartzo. As condições P-T foram 
avaliadas em 565˚C e 3,5-3,0 kb (Silva e Legrand, 1996).

Um outro tipo de depósito (Legrand et al. 1996; Melo 
e Legrand, 1993,1996) encontra-se hospedado em escarnitos 
sem desenvolvimento de veios de quartzo, como em Itaju-
batiba (Au) e em Bomfi m (Au-W-Mo). Nesses depósitos a 
precipitação do ouro é posterior à formação dos escarnitos e 
da mineralização W-Mo. O ouro associa-se a sulfetos, como 
pirita, pirrotita e calcopirita predominantes, com proporções 
menores de molibdenita e bismutinita, que preenchem fratu-
ras relacionadas ao evento cisalhante em regime rúptil-dúctil.

A individualização das mineralizações auríferas é inti-
mamente associada à percolação de fl uidos hidrotermais 
originados pelo magmatismo granítico da região e pelo 
metamorfi smo regional, através das zonas de fraqueza rela-
cionadas ao evento cisalhante brasiliano.

Ao sul do Lineamento Patos, a Faixa Cachoeirinha-
Salgueiro apresenta as mesmas características com zonas 
de cisalhamento orientadas NE-SW e ESE-WSW, que con-
trolam os principais distritos auríferos (Melo et al. 1996) 
denominados Itapetim, Boqueirão dos Cochos, Cachoeira 
de Minas e Surita. As mineralizações são hospedadas em 
veios de quartzo, centimétricos a métricos, geralmente 
paralelos à foliação principal. Juntamente com o quartzo 
aparecem proporções menores de sulfetos, tais como pirita, 
pirrotita, calcopirita e galena.

3.6.2.3 Província Pegmatítica

A Província Pegmatítica sobrepõe-se em grande parte à 
Província Scheelitífera (Fig. 171), e é constituída por mais 
de quatrocentos corpos mineralizados em tantalita/columbita e 
berilo, além de cassiterita, turmalina, água-marinha, espodumê-
nio, mica, feldspato, quartzo e caulim (Silva e Dantas, 1997). 
Esses pegmatitos, que foram intensamente explorados para 
minerais estratégicos durante a Primeira e Segunda Guer-
ras Mundiais, foram classifi cados como:
i) Pegmatitos homogêneos, geralmente estéreis, tabulares 

ou dômicos, dominados por quartzo, feldspato e micas 
regularmente distribuídos, em contato brusco com as 
rochas encaixantes;

ii) Pegmatitos heterogêneos, lenticulares, arredondados ou 
em formas de disco achatado, os quais apresentam uma 
estrutura zonada em quatro zonas distintas: 
•    Zona I – com espessura geralmente inferior a 1 m, 

caracterizada pela abundância da muscovita em 
placas, associada principalmente a quartzo e a algum 
feldspato, com cristalização em forma de pente, e 
a minerais acessórios mais comuns, como afrisita, 
cassiterita e granada; 
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•    Zona II – de maior volume e constituída essencial-
mente de quartzo e feldspato com intercrescimentos 
gráfi cos freqüentes; 

•    Zona III externa – marcando a passagem gradual 
com a zona anterior, apresentando turmalina e granada; 

•    Zona III interna – caracterizada pelo microclínio 
pertítico em cristais gigantes, onde se encontram os 
cristais de berilo, tantalita, espodumênio e outros; 

•    Zona IV – constituída por um núcleo de quartzo 
maciço de cores variadas (róseo, hialino, leitoso, 
cinza, azul, etc.), regular ou irregular em relação ao 
corpo de pegmatito;

iii) Pegmatitos mistos, intermediários entre os dois tipos ante-
riores, com bolsões de quartzo isolados, em vez de núcleo 
bem individualizado, e com mineralização disseminada.

Nos pegmatitos heterogêneos e mistos, freqüentemente 
se observa processo de albitização (clevelandita) acompa-
nhada por formação de micas, bem como a mineralização 
de Sn e Li; enquanto a turmalinização ocorre numa faixa 

de alguns centímetros de espessura, no contato com as 
encaixantes.

A grande maioria dos pegmatitos da província é 
mineralizada em tantalita, columbita e berilo. Essa asso-
ciação (Nb-Ta-Be) é também encontrada nos pegmati-
tos onde domina a paragênese espodumênio-cassiterita 
(Li-Sn), o que permite classifi car a província como essen-
cialmente tantalífera-berilífera. Outras características de tal 
província são a ocorrência de bismuto nativo, bismutinita, 
e a presença de gemas como turmalinas e águas-marinha 
(Tenente Ananias).

A distribuição dos corpos de pegmatitos em razão do 
seu conteúdo mineral (Fig. 171) permite individualizar, na 
porção central da província, um núcleo central, onde predo-
minam as paragêneses com Ta-Be, além de evidenciar a exis-
tência de distritos isolados com características próprias.

A gênese dos pegmatitos é relacionada às intrusões gra-
níticas alcalinas, tardi a pós-tectônicas, e à atividade pneu-
matolítico-hidrotermal que envolve essas intrusões datadas 
em 555Ma. 

 Fig. 171 – (a) Mapa geológico da Província Pegmatítica de Seridó (segundo Silva e Dantas, 1997), 
e (b) distribuição da mineralização predominante relacionada a pegmatitos (segundo Silva 
e Dantas, 1997).
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3.6.3 Distrito Pegmatítico de Solonópole 

Na região de Solonópole (Roberto, 1997), perto de Quixe-
ramobim (CE), os granitos-gnaisses do embasamento são 
intrudidos por uma série de maciços graníticos e grano-
dioríticos, com hornblenda e biotita, relacionados à fase 
magmática Ubajara, datada em 650 ± 50Ma. Numerosos 
fi lões de pegmatitos recortam as diferentes unidades, apre-
sentando-se concordantes com a foliação regional NE-SW 
sobre uma extensão da ordem de 3 km. Esses pegmatitos 
são mineralizados em berilo, columbo-tantalita, cassiterita 
e água-marinha, esta última intensamente explorada por 
garimpeiros.

Algumas ocorrências de esmeralda são conhecidas 
perto de Coqui, no contato dos pegmatitos com os talco e 
tremolita xistos da seqüência vulcano-sedimentar do emba-
samento, onde se desenvolve a metassomatose, mais ou 
menos intensa, com formação de plagioclasito no centro 
e de fl ogopitito nas bordas, nos quais se concentram as 
esmeraldas que, às vezes, são acompanhadas por apatita. 

3.6.4 Depósito de Urânio de Itataia 

A Jazida de Itataia, situada no município de Santa Quité-
ria, a 220 km de Fortaleza (CE), encontra-se associada a 
uma seqüência metamórfi ca constituída por migmatitos na 
base, sotopostos a quartzitos e gnaisses capeados por cal-
cários cristalinos, denominada Grupo Itataia (Mendonça et 

al. 1985), e atribuída ao Paleoproterozóico. É cortada por 
corpos graníticos e pegmatíticos brasilianos. A mineraliza-
ção uranífera (Fig. 172) é associada a epissienitos, os quais 
resultam do metassomatismo sódico sofrido pelos gnais-
ses (Netto, 1984). É constituído por colofanito maciço, por 
stockwork de colofanito preenchendo fraturas dos mármo-
res, e por brechas carbonosas (Mendonça et al. 1985). O colo-
fanito é composto por fl uorapatita microcristalina, límpida, e 
de esfeluritos com estrutura fi brorradial, intimamente associados 
a massas de colofana criptocristalina. A idade da minerali-
zação é considerada brasiliana a cambro-ordoviciana. As 
reservas medidas são de 79,5 Mt de minério com 11% P

2
O

5
 e 

1.000 ppm U
3
O

8
. Essa jazida é muito semelhante aos depósi-

tos de Espinharas, na Paraíba (Santos e Anacleto, 1985). Pode 
ser relacionada às intrusões graníticas anelares do tipo Itape-
ruaba, datadas entre 550 e 450Ma, as quais apresentam 
processo de albitização acompanhado por mineralização 
uranífera (Haddad, 1981; Haddad e Leonardos, 1981).

3.7 As Faixas Paraguai e Araguaia

A identifi cação dessa faixa dobrada, que bordeja o Cráton 
Amazônico sobre uma extensão superior a 2.500 km, foi 
feita inicialmente por Barbosa et al. (1966) e Almeida 
(1967). Apesar de constituírem um elemento tectônico 
marcante em aparente continuidade, as faixas Paraguai e 
Araguaia provavelmente representam duas unidades inde-
pendentes com histórias sedimentar e tectônica distintas.

 Fig. 172 – Seção geológica do Depósito de Itataia (segundo Forman e Waring, 1981).
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3.7.1 Faixa Araguaia

A Faixa Araguaia (Hasui e Costa, 1990; Hasui et al. 
1994; Abreu et al. 1994), que se estende segundo uma 
direção norte-sul com mais de 1.000 km de comprimento 
e 150 km de largura, é dividida em dois domínios prin-
cipais (Fig. 173):

a) A zona interna, ocupada pelo Grupo Estrondo, com-
posto de gnaisses, micaxistos e quartzitos, é caracteri-
zada pela aparição do embasamento no centro de uma 
série de estruturas dômicas (ex: Domos de Colmeia, 
Xambioá e Lontra);

b) A zona externa, representada pelo Grupo Tocantins, 
constituído essencialmente por psamitos e fi litos.

 Fig. 173 – Mapa geológico simplifi cado da Faixa Araguaia (segundo Costa et al., 1988).
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O limite entre a zona externa e o Cráton Amazônico é mar-
cado pelo lineamento Tocantins-Araguaia, com mais de 700 
km de extensão, o qual é sublinhado por uma série de corpos 
máfi co-ultramáfi cos que representariam fragmentos de ofi olitos 
(Gorayeb, 1989; Souza et al. 1995). Dois eventos tectônicos 
principais afetaram a Faixa Araguaia: o primeiro é evidenciado 
por uma compressão regional com vergência para noroeste; 
o segundo é caracterizado por estruturas cisalhantes dúctil-
rúpteis orientadas norte-sul. Nessa faixa, os prospectos mais 
importantes são relacionados aos metais bases associados aos 
corpos ofi olíticos (Teixeira, 1996; Kotschoubey et al. 1996a).

3.7.2 Faixa Paraguai

A Faixa Paraguai, desenvolvida durante o Vendiano (650- 
550Ma), apresenta uma zonação sedimentar e tectônica bem 
evidenciada por Almeida (1945, 1964), Alvarenga e Trom-
pette (1992, 1993). De oeste para leste, distinguem-se: 
 • Zona cratônica, subhorizontalizada; 
 • Zona pericratônica, caracterizada por um dobramento 

holomórfi co de grande amplitude e extensão; 
 • Zona bacinal profunda, metamórfi ca, com vergência 

para oeste. 

Regionalmente, a estratigrafi a da Faixa Paraguai é divi-
dida, da base para o topo, em três unidades:
a) Formação Puga, de origem glacial, cujos eqüivalentes 

laterais correspondem ao Grupo Jangada, na zona de 
talude com deposição de turbiditos glacimarinhos pro-
ximais, e ao Grupo Cuiabá, com sedimentação de tur-
biditos distais e pelitos bacinais;

b) Grupo Corumbá, essencialmente carbonático com cal-
cários e dolomitos;

c) Grupo Alto Paraguai, composto predominantemente de 
arenitos e arcósios.

Historicamente, os fi litos do Grupo Cuiabá são famosos 
por apresentar numerosas ocorrências e pequenos depósi-
tos de ouro associados a veios hidrotermais (Alvarenga, 
1990) e a concentrações superfi ciais de origem laterítica.

Os únicos depósitos de grande porte conhecidos são as 
jazidas de Fe-Mn da região de Corumbá.

3.7.2.1 Distrito Fe-Mn de Urucum

O Gráben de Corumbá (Fig. 174) situa-se na junção da Faixa 
Paraguai com o aulacógeno Chiquitos-Tucavaca, o qual separa 

o Cráton Amazônico do Bloco Apa (Litherland et al. 1986). 
Nesse ambiente extensional (Haralyi e Walde, 1986), o gráben 
é preenchido pelos sedimentos do Grupo Jacadigo, que é divi-
dido em três formações (Dorr, 1945; Walde et al. 1981): Fm. 
Urucum, basal, de cor esverdeada, conglomerática e arco-
siana; Fm. Córrego das Pedras, intermediária e constituída 
por conglomerados e arcósios avermelhados enriquecidos 
em hematita; Fm. Band’Alta ou Santa Cruz, formada por 
jaspilitos com horizontes de manganês intercalados. Ao 
norte e ao sul, o Grupo Jacadigo é recoberto pelos sedi-
mentos carbonáticos do Grupo Corumbá.

Os conglomerados e arcósios da Fm. Urucum repre-
sentam sedimentos de piemonte ao longo das escarpas de 
falhas que limitam o gráben. A sedimentação dos jaspili-
tos, assim como a das camadas de manganês, é tida como 
de origem química, com a precipitação alternada de bandas 
de óxidos de ferro e de sílica. Entretanto, essa seqüência 
de jaspilitos encontra-se intercalada por inúmeros hori-
zontes de diamictitos e arcósios com estruturas gradacio-
nais, intensamente transformados e substituídos, parcial ou 
totalmente, por óxidos de ferro e sílica, o que comprova a 
permanência da sedimentação siliciclástica durante a sedi-
mentação química na forma de turbiditos e fl uxos gravi-
tacionais subaquosos (Dardenne, 1998; Trompette et al. 
1998). Essas observações contrariam a hipótese que rela-
ciona a presença dos diamictitos a uma sedimentação gla-
cimarinha, e favorecem o controle tectônico dos depósitos 
siliciclásticos. Os jaspilitos puros, formados unicamente 
por precipitação química alternada de hematita e sílica, 
situam-se na porção superior de seqüências rítmicas que 
mostram, da base para o topo, diamictitos e conglomerados 
hematíticos, arcósios hematíticos com estruturas gradacio-
nais, folhelhos hematíticos e, por fi m, jaspilitos puros 
fi namente laminados, os quais apresentam uma fácies 
ocelar devida aos numerosos pequenos nódulos rosados 
de sílica, colorida por uma poeira de hematita. Durante 
a alteração supergênica, esses nódulos são preferencial-
mente lixiviados, conferindo, assim, um aspecto vacuo-
lar muito particular a esses jaspilitos. As camadas de 
manganês, formadas essencialmente por criptomelana e, 
localmente, por braunita, apresentam-se na forma lami-
nada, como no Morro do Urucum, ou então na forma 
nodular, numa matriz caulínica e arenosa, como no 
Morro do Rabicho. O conjunto desses dados permite 
interpretar a mineralização de ferro e de manganês como 
resultado da precipitação química desses elementos e da 
sílica a partir de fl uidos hidrotermais sedimentar-exala-
tivos (tipo Sedex), oriundos das circulações convectivas 
de grande amplitude provocadas pela formação do rifte 



                                                               As Faixas Dobradas do Neoproterozóico e as Coberturas Correlatas  257

 Fig. 174 – Mapa geológico e seção geológica do sistema de Gráben Corumbá (segundo Haralyi e Walde, 1986).
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(Fig. 175), conduzindo à lixiviação dos basaltos asso-
ciados a uma intumescência do manto superior abaixo 
do Gráben de Corumbá (Dardenne, 1998). Os depósitos 
Fe-Mn de Urucum assemelham-se, por suas caracterís-
ticas e idade, aos depósitos do tipo Rapitan descritos na 
literatura internacional (Maynard, 1991; Young, 1988).

3.7.2.2 Depósitos de ouro do Grupo Cuiabá

Os depósitos de ouro da Baixada Cuiabana, historica-
mente explorados por garimpeiros desde o século XVIII, 
e também por pequenas companhias de mineração, nas 
áreas conhecidas como Jardim Itália, Garimpo do CPA, 
Garimpo do Mineiro, Mineração Casa de Pedra e Garimpo 
do Abdala. Esses depósitos são associados a veios de 
quartzo que ocorrem em metassedimentos de baixo grau, 
pertencentes ao Grupo Cuiabá e representados essencial-
mente por fi litos, metassiltitos e quartzitos fi nos, os quais 
formam turbiditos distais.

Três gerações principais de veios de quartzo foram 
identifi cadas por Alvarenga et al. (1990):
i) Os veios precoces são dobrados concordantemente com 

a primeira fase de deformação D
1
, que apresenta eixos 

de direção N60 a N45E;
ii) Os veios da segunda geração são paralelos à clivagem regio-

nal S
1
, com atitudes entre N45E/50NW e N60E/35NW;

iii) Os veios tardios são subverticais, com direção N125E 
transversal às direções anteriores, e associados à última 
fase de deformação D

4
.

Esses veios, auríferos na parte oriental da província 
(Alvarenga et al. 1990; Silva, 1999), são compostos essen-
cialmente de quartzo (98-95%) associado a carbonatos, bio-
tita, clorita, albita, muscovita, pirita, hematita e magnetita.

Os estudos de inclusões fl uidas, desenvolvidos por 
Alvarenga et al. (1990), mostram inclusões carbônicas, aquo-
carbônicas com CH

4
 e N

2
, e aquosas. As inclusões ricas 

em CO
2
 são restritas às áreas onde o grau metamórfi co é 

mais alto, as quais coincidem com os distritos auríferos. 
As inclusões aquocarbônicas homogeneizam-se entre 300 
e 400˚C, enquanto as inclusões aquosas indicam tempera-
turas compreendidas entre 130 e 260˚C. Nas áreas minera-
lizadas, os diferentes tipos de inclusões fl uidas aparecem 
nas três gerações de veios de quartzo, o que indica que os 
fl uidos capturados são relacionados aos eventos metamór-
fi cos (Alvarenga et al. 1990).

Nas minerações Tetron e Casa de Pedra, Alvarenga e 
Gaspar (1992) evidenciaram que os veios de quartzo mine-

ralizados em ouro preenchem fraturas NW, perpendicu-
lares à estruturação regional que segue a orientação NE. 
Esses veios, que são caracterizados, em superfície, por 
massas caulinizadas, revelaram-se, em furos de sonda, de 
natureza albítica e potássica. Os veios são constituídos por 
ortoclásio, carbonatos (dolomita, ankerita e série siderita/
magnesita), cloritas, biotitas magnesianas, albita e quartzo, 
e envolvidos por uma zona de alteração hidrotermal, rica 
em carbonatos da série siderita/magnesita. Os minerais 
acessórios são: apatita, rutilo, monazita e sulfetos (pirita 
predominante). As inclusões fl uidas do quartzo revelam 
a presença de fl uidos aquocarbônicos com quantidades 
variáveis de CO

2
, CH

4
 e N

2
, com temperaturas de homo-

geinização variando de 280 a 350°C, além da presença 
de fl uidos ricos em CH

4
-N

2
, e fl uidos aquosos tardios 

com baixa salinidade (5 a 8% eq. peso NaCl) e tempe-
ratura de homogeinização em torno de 160°C. Os estu-
dos da paragênese mineral mostram que, a um estágio 
potássico inicial, sucederam carbonatação, albitização e 
silicifi cação (quartzo). Os fl uidos ricos em metano iden-
tifi cados na região de Nossa Senhora do Livramento, 
onde se situa a Mineração Tetron, não se encontram na 
Mineração Casa de Pedra. 

No Distrito de Nova Xavantina, a importante minerali-
zação aurífera do Garimpo de Araés encontra-se em veio 
de quartzo subvertical de grande dimensão (3 km x 4,5 
km), associado à zona de cisalhamento transcorrente dex-
tral, de orientação ENE-WSW, e encaixado em seqüência 
vulcano-sedimentar correlacionada ao Grupo Cuiabá. Essa 
seqüência compreende metavulcânicas e metavulcanoclás-
ticas, de composição máfi ca a intermediária, intercaladas 
com cherts e BIFs na base, enquanto a porção superior 
é dominada por metassedimentos pelíticos e psamíticos. 
Junto aos BIFs e às metavulcânicas, foi observada uma 
mineralização considerada singenética, com pirita, magne-
tita, galena e ouro.

A mineralização hidrotermal associada ao veio de 
quartzo é composta de pirita, calcopirita, bornita, galena, 
esfalerita e ouro, e relacionada a uma remobilização tec-
tônica da mineralização preexistente. Os estudos de inclu-
sões fl uidas no quartzo e na esfalerita (Martinelli, 1998), 
mostram inclusões aquocarbônicas, com presença de CH

4
 

e N
2
, salinidade baixa (≅ 3,33 a 0,2% eq. peso NaCl), tem-

peratura de homogeneização vizinha de 300˚C, e pressão 
em torno de 4,0 kb.

A mineralização foi classifi cada como do tipo Lode 
mesotermal, e relacionada à evolução tectonotermal da 
Seqüência Vulcano-Sedimentar Araés, ocorrida durante o 
Evento Brasiliano.
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DURANTE O FANEROZÓICO (Fig. 176), a evolução da Plata-
forma Sul-Americana foi dominada: no Paleozóico, pela 
individualização das enormes sinéclises intracratônicas 
representadas pelas bacias do Amazonas-Solimões, do Par-
naíba e do Paraná, onde a sedimentação se inicia no Siluro-
Ordoviciano e termina no fi nal do Permiano (Milani e 
Zalán, 1999); no Mesozóico, pelo preenchimento fi nal das 
bacias do Amazonas, do Parnaíba e do Paraná, e pelos pro-
cessos de rifteamento que presidiram a abertura do Atlân-
tico Norte no Triássico-Jurássico, bem como a do Atlân-
tico Sul, no Cretáceo, conduzindo à formação das bacias 
da margem continental brasileira, bem como à formação 
das bacias interiores cretácicas isoladas na Região Nordeste 
do Brasil; no Cenozóico, pela alteração laterítica que atuou 
na Plataforma Sul-Americana desde o início do Terciário, 
pela sedimentação marinha que ocorreu nas bacias margi-
nais brasileiras, e pela sedimentação continental originada 
da atividade dos rios.

4.1 O Paleozóico

Os mecanismos que provocaram, durante o Siluro-Ordo-
viciano, o início da subsidência nas bacias Amazonas-
Solimões, Parnaíba e Paraná não são bem conhecidos e 
geralmente são relacionados a processos de extensão crus-
tal, de depressão fl exural e/ou de reativação de protoriftes 
no embasamento, os quais coincidem com os depocentros 
observados nessas bacias (Milani e Zalán, 1999). No caso 
da Bacia do Paraná, as fases de subsidência coincidem 
com as principais fases orogênicas paleozóicas da cadeia 
andina, refl etindo, assim, uma resposta intraplaca a uma 
geodinâmica maior na margem sul-ocidental do Gondwana 
(Milani e Ramos, 1998).

Os recursos minerais registrados nas bacias paleozói-
cas (Fig. 176) restringem-se às ocorrências de ferro oolí-

tico, no Devoniano, das bacias do Amazonas, do Parnaíba 
e do Paraná; aos depósitos de potássio associados aos eva-
poritos do Permocarbonífero, na Bacia do Amazonas; e 
aos depósitos de carvão, xistos betuminosos e urânio nos 
sedimentos do Permiano na Bacia do Paraná. É impor-
tante salientar a existência de jazimentos de gás e óleo 
na Bacia de Solimões, de ocorrências de gás na Bacia do 
Paraná, como também a presença de enormes reservatórios 
de águas subterrâneas nas três bacias.

4.1.1 Depósitos de ferro oolítico

O minério de ferro oolítico caracteriza-se pela textura oolí-
tica e pela ausência do bandamento silicoso presente nas 
Formações Ferríferas Bandadas (BIFs). O minério de teor 
baixo contém, em média, 31 a 37 % Fe, 0,06 % P, 0,008% V, 
e de 0,1 a 0,5% Mn, com teores relativamente altos de 
elementos alcalino-terrosos.

Os depósitos de ferro oolítico são característicos do 
Fanerozóico, sendo classifi cados como de tipo Clinton (Silu-
riano), nos Estados Unidos, quando associados a seqüên-
cias clásticas; e de tipo Minette (Jurássico e Cretáceo), na região 
de Lorraine, França, quando associados a seqüências car-
bonáticas. Outras ocorrências de ferro oolítico são registra-
das no Carbonífero e no Devoniano da Europa (Inglaterra 
e Alemanha).

Esse tipo de depósito de ferro é de grande importância 
histórica, haja vista ter fornecido o minério para a side-
rurgia que constituiu a base do desenvolvimento industrial 
europeu, no fi nal do século XIX e no início do século 
XX. Atualmente foi totalmente suplantado pelo minério 
originado da exploração das formações ferríferas banda-
das (BIFs) do Pré-cambriano, cujos teores e volumes são 
incomparavelmente mais elevados.

As ocorrências de ferro oolítico no Brasil parecem res-
tritas ao Devoniano Médio das bacias do Parnaíba, do 

C A P Í T U L O 4 As Coberturas Fanerozóicas 
da Plataforma e o 
Magmatismo Associado
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 Fig. 176 – Distribuição dos principais depósitos minerais fanerozóicos no Brasil (segundo Schobbenhaus e Campos, 
1984; e outras fontes referidas no texto). Abreviações: amet. – ametista; baux. – bauxita;  diam. – diamante; 
gyps. – gipsita; kaol. – caulim; pyr.sh. – folhelhos pirobetuminosos; ETR – Terras Raras.
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Amazonas e do Paraná, consistindo num importante guia 
litoestratigráfi co na evolução dessas bacias, e num evento 
caracterizador de uma época metalogênica do Fanerozóico.

4.1.1.1 Depósito de Paraíso do Norte-Miracema 
na Bacia do Parnaíba

As ocorrências de ferro oolítico aparecem ao longo da BR-153 
(Belém-Brasília), entre as cidades de Paraíso do Norte e Mira-
cema (TO), na borda sudoeste da Bacia do Parnaíba, junto 
à porção basal da Formação Pimenteiras (Devoniano Médio e 
Superior), a qual se sobrepõe, em discordância, tanto o emba-
samento granito-gnáissico como a Formação Serra Grande 
(Siluriano). É sobreposta discordantemente pela Formação 
Cabeças (Carbonífero), considerada de origem glacial.

Essas ocorrências, descobertas pela Metago em 1974, 
foram descritas inicialmente por Ribeiro e Dardenne 
(1978), e detalhadamente estudadas por Ribeiro (1984). 
O minério de ferro situa-se na porção inferior da Forma-
ção Pimenteiras, e ocorre sob a forma de diversas subfá-
cies com teores de Fe variáveis de 11 a 47,2%.

O minério de ferro é constituído por pellets de hidróxidos 
de ferro (goethita) predominantes, raros oólitos de goethita, às 
vezes parcialmente substituídos pela chamosita, e oólitos de 
chamosita abundantes, geralmente deformados com formas 
elipsoidais acentuadas. O núcleo dos oólitos é freqüentemente 
ocupado por um grão de quartzo detrítico geralmente bem 
arredondado, e mais raramente por um grão de mineral 
opaco ou de carbonato com fosfato associado. Às vezes 
não há núcleo bem defi nido no centro dos oólitos.

Os oólitos de goethita são em geral mais bem classifi -
cados, com formas esféricas e ovóides, e ocorrem em sedi-
mentos que mostram abundantes estratifi cações cruzadas. 
Essas observações levam a interpretar os oólitos de goe-
thita como formados por acreção em ambiente agitado e 
oxidante, e representantes de verdadeiros oólitos (James e 
Van Houten, 1979). A presença de hematita é relativamente rara, 
e representa uma evolução da goethita por deshidratação: 
Fe(OH)

 3
 → FeO.OH → Fe

2
O

3

Os oólitos de chamosita mostram formas elipsoidais 
mais achatadas, com laminações concêntricas assimétri-
cas. Em alguns casos, esses oólitos são totalmente defor-
mados pela compactação. Freqüentemente se observa o 
desenvolvimento da chamosita sobre o núcleo de quartzo 
detrítico, processo esse acompanhado por corrosão muito 
característica deste último. Entre os pellets é possível notar 
o desenvolvimento de um cimento de chamosita com a cor 
verde-clara bem característica.

Essas observações levam a interpretar os oólitos de chamo-
sita como microconcreções precoces formadas em ambiente 
lagunar calmo e redutor: SiO

2
 + goethita + Al → chamosita

Uma característica da chamosita encontrada no miné-
rio de ferro oolítico é o seu teor elevado de alumínio que 
contrasta com o baixo teor deste elemento na greenalita 
dos BIFs (Maynard, 1983), a qual é mais estável para a 
composição da água do mar. O alto teor de alumínio do 
ambiente lagunar, que conduz à formação da chamosita, 
é relacionado à presença de argilas detríticas aluminosas 
nesse ambiente. Quando envolvidos em estratifi cações cru-
zadas, os oólitos de chamosita foram retrabalhados pelas 
correntes após sua formação.

A glauconita, freqüentemente presente nas rochas encai-
xantes dos depósitos do tipo Clinton, não aparece no miné-
rio de ferro oolítico, e nunca participa da textura oolítica. 
Trata-se também de um silicato rico em alumínio que 
provém provavelmente da evolução de esmectita-ilita alu-
minosa com enriquecimento em K, Fe e Mg. Indica um 
ambiente marinho mais profundo, distinto do ambiente 
costeiro da chamosita.

No Depósito de Paraíso do Norte-Miracema, a siderita 
é muito rara, ao contrário do que ocorre nos depósitos tipo 
Minette, nos quais ela se desenvolve como produto da dia-
gênese em presença do carbonato e/ou matéria orgânica.

O minério de ferro oolítico de Paraíso do Norte-Mira-
cema depositou-se num ambiente costeiro na borda de um 
continente aplainado, profundamente alterado. Suas princi-
pais fácies, identifi cadas por Ribeiro (1984), são: fácies de 
planície de maré com marcas de ondas, estruturas fl aser e 
laminações planoparalelas; fácies lagunares onde se depo-
sitaram os pellets de hidróxidos de ferro e onde se forma-
ram as microconcreções de chamosita, as quais são cor-
tadas por canais de marés com conglomerados e arenitos 
conglomeráticos ferruginosos que apresentam concentra-
ções de conchas (braquiópodes) na base; fácies de ilhas-
barreiras com estratifi cações cruzadas e com oólitos de 
goethita; fácies de mar aberto caracterizada pelos folhelhos 
pretos da Formação Pimenteiras.

A paleogeografi a (Fig. 177), reconstituída por Ribeiro 
(1984), é muito semelhante à dos modelos estabelecidos 
para os depósitos de Yorkshire, na Inglaterra, e Wabaná, na 
Austrália (Maynard, 1983).

4.1.1.2 Depósito de Jatapu
 

As ocorrências de ferro oolítico do Rio Jatapu (AM), 
afl uente do Rio Uatumã, foram descobertas em 1961 e des-
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critas inicialmente por Façanha da Costa (1966) e por Hen-
nies (1969), que resumiram as principais características 
do depósito. A camada de ferro oolítico, que pode atingir 
até 9 m de espessura, e deve pertencer ao Grupo Maecuru 
(Devoniano), é associada a arenitos quartzosos fi nos com 
estratifi cação paralela e cruzada, intercalados com siltitos 
argilosos micáceos. É constituída por oólitos esféricos e 
elipsoidais muito bem classifi cados (0,10 a 0,20 mm), com 
núcleo de quartzo ou outro mineral detrítico. A composi-
ção mineralógica é representada por goetita (mais comum), 
hematita e magnetita. O cimento é de goethita. Em virtude 
do enriquecimento supergênico, o teor em ferro do minério 
é alto (55,5%), com SiO

2 
variando de 10 a 5%, P entre 0,3 

e 1,2%, Al
2
O

3
 com média de 5,5% (0,5-9,9%).

4.1.1.3 Depósito de Garapu 

O Depósito de Garapu descoberto por Hennies, em 1966, 
e resumidamente descrito pelo próprio em 1969, ocorre na 

Serra do Roncador (Mato Grosso), onde fi ca recoberto pelos 
arenitos da Formação Aquidauana. Os oólitos ferruginosos, 
bem selecionados (0,20 a 0,50 mm), possuem forma esférica a 
elipsoidal, e são constituídos essencialmente por goethita. 
Foram depositados em ambiente costeiro agitado, eviden-
ciado pela abundância das estratifi cações cruzadas.

4.1.2 Depósitos de potássio de Fazendinha 
e Arari no Médio Amazonas (Bacia de 
Solimões)

Na Bacia do Amazonas, do Siluriano até o fi m do Devo-
niano, a sedimentação se deu com ingressão marinha, que 
ocorreu de leste para oeste. Após um período de emersão 
generalizada da bacia, aconteceu uma suave inclinação da 
bacia para oeste e, também, o soerguimento de sua parte 
oriental, o que provocou uma inversão no sentido da inva-
são marinha, vindo agora de oeste para leste, com a depo-
sição de uma seqüência transgressiva (Fm. Monte Alegre 

 Fig. 177 – Modelo paleogeográfi co da Formação Pimenteiras para a formação 
do Depósito de Ferro Oolítico de Paraíso do Norte-Miracema 
(segundo Ribeiro, 1984).
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e Fm. Itaituba), seguida por um intervalo de restrição 
acentuada, caracterizado pela Seqüência Evaporítica da 
Fm. Nova Olinda, à qual são associados os depósitos 
de potássio de Fazendinha e de Arari. Essa formação 
faz a transição para os sedimentos continentais da Fm. 
Indirá (Permiano Superior). Nessa época, a bacia apresen-
tava-se dividida, de oeste para leste, pelos altos de Iquitos, 
Carauari, Purus e Gurupá nas sub-bacias Juruá (ou Alto 
Amazonas) e Médio Amazonas (Fig. 178). Segundo Sad 
et al. (1982, 1997), a recorrência cíclica de fases de alta 
e de baixa salinidade, limitadas por folhelhos pretos ou 
por sais menos solúveis (calcários ou anidritas), permite 
dividir a seqüência evaporítica em onze ciclos (Fig. 179). 
O ciclo VII marca o período de isolamento mais efi ciente 
da bacia evaporítica, com salmouras de alta concentração 
e deposição de halitas bandadas fi namente cristalizadas, 
apresentando teores elevados de bromo (> 70 ppm), e cul-
minando com a precipitação de sais de potássio e de mag-
nésio na forma de cloretos e de sulfatos. O ciclo VII é 
truncado por aportes bruscos de águas continentais, o que 
torna o ambiente de caráter continental-lacustre.

Na área de Fazendinha, a camada mineralizada encon-
tra-se subhorizontalizada em profundidades de 980 a 1.140 
m, com espessura média de 2,7 m, os teores de KCl 
variando de 14,31 a 38,69% (média de 27%). A zona potas-
sífera é dividida em três intervalos (Fig. 180):

i) Intervalo inferior de silvinita branca leitosa, fi namente 
laminada, passando transicionalmente a um pacote 
sotoposto de halitas fi nas bandadas, o que implica uma 
origem primária por precipitação química da silvinita. 
Possui espessura de 1 a 1,8 m, com 29,7% KCl.

ii) Intervalo intermediário denominado zona dos sulfatos 
em razão da presença dos minerais kainita, kieserita, 
leonita, langbeinita, polihalita e anidrita associados a 
halita e a silvinita, o que implica uma invasão marinha 
com aporte de solução rica em cálcio e em sulfato. 
Possui espessura de 0,5 a 1,6 m, com 20% KCl.

iii) Intervalo superior de silvinita grosseira vermelha, com 
níveis irregulares de anidrita e leitos descontínuos de 
halita. Essas feições, juntamente com a ausência de 
laminação, levam à interpretação de que o minério ori-
ginal foi a carnalita, a qual teria sofrido o processo de 
silvinitização a partir da lixiviação preferencial do mag-
nésio, tornando-se, assim, a silvinita de origem secun-
dária. Esse intervalo, que possui espessura de 0,80 m 
com 32% KCl, é recoberto por halita rósea grosseira.

As reservas medidas, in situ, para o Depósito de Fazen-
dinha, são superiores a 520 Mt de minério com 28,8% KCl, 
permitindo uma recuperação de 36 Mt de KCl, enquanto as 
reservas do Depósito de Arari são da ordem de 659 Mt com 
17,7% KCl.

 Fig. 178 – Paleogeografi a da Bacia do Amazonas no Carbonífero, com a distribuição das fácies evaporíticas 
(segundo Sad et al., 1997; Milani e Zalán, 1999).
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O modelo de deposição dos evaporitos nas bacias 
Solimões e Amazonas segue o exemplo clássico da 
invasão do continente por um golfo marinho em comu-
nicação com um oceano. A divisão desse golfo em 
bacias múltiplas por altos do embasamento, como os 
de Iquitos, Carauari, Purus e Gurupá, permite a for-
mação de salmouras cada vez mais concentradas de 
oeste para leste, bem como a precipitação dos sais de 
potássio e de magnésio em condições extremas de aridez 
e de salinidade. Nesse sentido, tal modelo é semelhante 
ao dos golfos evaporíticos de Zechstein, no Permiano 
da Europa, e de Muskeg-Prairie, no Devoniano do 
Canadá. Neste último caso, é importante salientar a 
existência de jazimentos de gás e óleo, assim como 
a existência de grandes depósitos Pb-Zn (Pine Point) 
do tipo MVT associados às plataformas carbonáticas 
desenvolvidas durante a transgressão, o que torna a 
Bacia do Amazonas um alvo preferencial para a pros-
pecção de metais bases.

4.1.3 Depósitos de carvão do Sul do Brasil

Os depósitos de carvão do Brasil encontram-se nos sedi-
mentos permocarboníferos do fl anco leste da Bacia do 
Paraná, segundo uma faixa NE-SW que atravessa os 
Estados de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina e 
do Rio Grande do Sul, prolongando-se até o Uruguai. 
As camadas de carvão integram a Fm. Rio Bonito (Per-
miano Médio a Superior), pertencente ao Grupo Guatá 
do Supergrupo Tubarão (Schneider et al. 1974). Essa 
formação é composta pelos membros: Triunfo inferior, 
Paraguaçu intermediário e Siderópolis superior. É reco-
berta em transgressão pelos sedimentos marinhos da 
Fm. Palermo. Segundo Lenz e Ramos (1985), os car-
vões da Fm. Rio Bonito mostram um aspecto listrado 
característico, com fi nas intercalações de lâminas de sil-
titos e folhelhos carbonosos e piritosos. Em conseqüên-
cia, possuem um elevado teor em matéria mineral (teor 
de cinzas entre 50 e 65%), o que defi ne um carvão de 

 Fig. 179 – Cicloestratigrafi a da Seqüência Evaporítica (segundo Sad et al., 1997).
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baixo grau, num estágio relativamente baixo de carbo-
nifi cação (rank), em decorrência das baixas pressão e 
temperatura atingidas durante o soterramento. Regional-
mente, são classifi cados como carvões betuminosos alto 
voláteis, aproveitados como carvão energético e carvão 
metalúrgico. O Membro Siderópolis contém dez cama-
das de carvão, as quais são agrupadas em três conjun-
tos (Fig. 181) (Lenz e Ramos, 1985): camadas inferiores 

pré-Bonito e Bonito; camadas intermediárias Ponte Alta, A 
e B; camadas superiores Irapuá, Barro Branco e Treviso.

4.1.3.1 Carvão de Santa Catarina

O carvão de Santa Catarina, que foi intensamente explo-
rado durante os anos 1970 e 1980, numa faixa com mais 

 Fig. 180 – Seção-tipo do minério de Fazendinha-AM (segundo Sad et al., 1997).
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ou menos 60 km de extensão, provém quase exclusiva-
mente da camada Barro Branco. As atividades de mine-
ração encontram-se atualmente paralisadas. Os ambien-
tes de sedimentação, que presidiram à acumulação da 
matéria orgânica, são relacionados a sistemas deltáicos 
e a lagunas costeiras, posteriormente soterrados pelas 
ingressões marinhas transgressivas.

4.1.3.2 Carvão do Rio Grande do Sul

O carvão do Rio Grande do Sul, que ocorre numa série 
de bacias: Santa Terezinha, Chico Lomã-Morungava, Gra-
vataí, Charqueadas-Guaíba, Arroio dos Ratos, Leão-Butiá/

Rio Pardo, Faxinal, Iruí/Pederneiras, Caponé, São Sepé 
e Grande Candiota, em volta do paleoalto representado 
pelo núcleo do embasamento de Porto Alegre, provém das 
camadas pré-Bonito e Bonito. A Bacia da Grande Candiota 
é a mais importante, e atualmente é explorada por minera-
ção a céu aberto, para geração de energia termoelétrica. 
A reconstituição dos sistemas deposicionais no Permiano 
Médio e Superior, na área de Candiota, feita por Della 
Favera et al. (1992), mostra a seguinte evolução: 
i) Preenchimento, pelos sedimentos do Grupo Itararé e da 

Fm. Rio Bonito, de vales incisos num contexto de mar 
baixo durante a glaciação do início do Permiano;

ii) Instalação de um sistema transgressivo na parte supe-
rior da Fm. Rio Bonito, com a individualização de 

 Fig. 181 – Camadas de carvão da Formação Rio Bonito, no sul de 
Santa Catarina (segundo Lenz e Ramos, 1985).
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 Fig. 182 – Colunas litoestratigráfi cas da Formação Irati, na Bacia do Paraná (segundo Oelofsen e 
Araújo, 1987).

várias parasseqüências, terminando com sedimentos 
rasos. O carvão resulta da acumulação da matéria orgâ-
nica num complexo de lagunas isoladas por ilhas-bar-
reiras ao longo do alto de Porto Alegre;

iii) Inundação máxima da seqüência ocorrendo na Fm. 
Palermo, com permanência do nível de mar alto, que se 
estendeu até a Fm. Irati.

4.1.4 Depósitos de folhelhos 
pirobetuminosos da Formação Irati

A sedimentação da Fm. Rio Bonito encerrou-se com a 
transgressão marinha da Fm. Palermo, a qual atingiu seu 
auge com a deposição da Fm. Irati, na base do Grupo Passa 
Dois, durante o Permiano Superior. A Formação Irati (Fig. 
182), reconhecida por suas caraterísticas fundamentais por 
uma distância superior a 2.000 km, desde o Estado do Mato 
Grosso do Sul até o Uruguai e, provavelmente, o Para-
guai, é dividida em dois membros (Schneider et al. 1974): 
Membro Taquaral inferior, constituído essencialmente por 
folhelhos siltosos cinza-escuro; Membro Assistência supe-

rior, composto por folhelhos cinza-escuro e por folhelhos 
pretos pirobetuminosos, associados a dolomitos e calcários 
com nódulos de sílex e presença constante de répteis fós-
seis do gênero Mesossaurus.

Os folhelhos pirobetuminosos são rochas pretas, fi na-
mente laminadas, com elevado teor de matéria orgânica na 
forma de querogênio. A distribuição e os teores de óleo 
variam ao longo da faixa de ocorrência da Formação Irati 
em virtude de variações de fácies regionais e locais (Padula 
e Porto Alegre, 1986). Na área de São Mateus do Sul, no 
Paraná, encontram-se as melhores condições para aprovei-
tamento econômico do folhelho pirobetuminoso, que se 
apresenta na forma de duas camadas distintas, separadas 
por um intervalo estéril, mostra forma regular, mergulho 
uniforme, espessura, teores e composição constantes:
i) Camada superior de 6 a 9 m, com teor médio de 6,4% 

de óleo;
ii) Camada inferior de 3,10 m com teor médio de 9,1 a 

7,2% de óleo.

As reservas de óleo, GLP, gás combustível e enxofre, 
calculadas pela Petrobrás para as áreas mais favoráveis à 
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exploração econômica, a partir de um teor de óleo mínimo 
de 3,4% em peso, atingem um total de 2,8 bilhões de tone-
ladas de óleo recuperável pelo processo Petrosix em mine-
ração a céu aberto, 19,7 Mt de GLP, 95,8 bilhões de m3 
de gás combustível, e 43,6 Mt de enxofre. A área de São 
Mateus do Sul (Paraná) foi lavrada, e o minério tratado na 
Usina Protótipo em caráter experimental.

A Fm. Irati encontra seu equivalente na Bacia Karoo, 
na África do Sul, sob a denominação Fm. White Hill (Oelo-
fsen e Araújo, 1983, 1987), a qual confi gura um imenso 
golfo transgredindo sobre o continente Gondwana (Fig. 
183). Nessa bacia, a deposição dos folhelhos oleígenos 
pirobetuminosos aconteceu nas depressões mais profundas, 
onde ocorreu o fenômeno de estratifi cação e o desenvolvi-
mento de uma zona anóxica com elevada salinidade que per-
mitiu a acumulação da matéria orgânica nos depocentros.

4.1.5 Depósito de Urânio de Figueira 

A jazida de urânio está associada aos sedimentos do Mb. 
Triunfo, na base da Fm. Rio Bonito (Permiano) da Bacia 

do Paraná (Rebelo e Camargo, 1982). Fica confi nada entre 
a camada de carvão, na base, e o arenito médio a grosso, 
no topo (Fig. 184), e possui uma forma tabular penecon-
cordante (Daemon et al. 1982; Morrone e Daemon, 1985; 
Saad, 1973). Nos arenitos, a mineralização aparece nos 
interstícios dos grãos de quartzo, na forma de uraninita 
intimamente associada à pirita e a outros sulfetos, como 
calcopirita e esfalerita. O molibdênio (teor médio 0,2%) e 
o vanádio (200 a 500 ppm), juntamente com as anomalias 
de selênio, níquel e germânio, acompanham a minerali-
zação de urânio. As reservas foram estimadas em apro-
ximadamente 8 mil t de U

3
O

8
. Do ponto de vista paleo-

geográfi co, os sedimentos que hospedam o Depósito de 
Figueira e outras ocorrências assinaladas na região (Tela-
maco Borba e Sapopema) são associados a um sistema de 
ilhas barreira-lagunas, com o desenvolvimento de turfeiras 
na laguna (Della Favera et al. 1993). A evolução da maté-
ria orgânica durante o soterramento conduziu à formação 
de um ambiente redutor favorável à fi xação do urânio, pre-
cipitado a partir dos fl uidos conatos circulantes nos areni-
tos brancos na sua forma oxidada. A uraninita, associada a 
pirita, preenche a porosidade secundária e substitui os are-

 Fig. 183 – Distribuição das fácies profundas e rasas das formações Irati e 
Whitehill nas bacias do Paraná e do Karoo (segundo Oelofsen e 
Araújo, 1987).
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 Fig. 184 – Seção do Membro Triunfo da Formação Rio Bonito, com a localização das anoma-
lias de urânio da Jazida de Figueira (segundo Daemon et al., 1982).
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nitos encaixantes. As anomalias de Mo, V, Se e Ge associa-
das à mineralização uranífera sugerem uma concentração 
inicial desses elementos junto com a matéria orgânica.

4.1.6 Ocorrências diamantíferas nas 
seqüências paleozóicas

Numerosas ocorrências de diamante em aluviões recentes, 
e em paleoaluviões do Terciário-Quaternário, e até mesmo 
do Cretáceo Inferior (Fig. 185), são direta ou indiretamente 
relacionadas ao retrabalhamento de sedimentos paleozóicos 
geralmente de origem glacial, como diamictitos continentais 

(tilitos) e conglomerados fl uvioglaciais (Gonzaga e Tompkins, 
1991). As áreas-fontes paleozóicas mais conhecidas, a partir 
das quais derivam os placeres diamantíferos, são atribuídas 
aos sedimentos permocarboníferos do Grupo Itararé na região 
de Tibagí (PR), do Grupo Aquidauana perto da cidade de 
Coxim (MT), no âmbito da Bacia do Paraná (Soares e Per-
doncini, 1999), da Formação Poti no vale do Rio do Sono 
na Bacia do Parnaíba (TO) (Gonzaga, informação verbal), e 
do Grupo Santa Fé (Fig. 186) nas regiões de Canabrava/João 
Pinheiro (MG) e Posse (GO) (Campos e Dardenne, 1997). 

Assim, os sedimentos paleozóicos contribuíram signifi -
cativamente na dispersão do diamante em escala continen-
tal, difi cultando o rastreamento das áreas-fontes. 

Fig. 185 – Distribuição das ocorrências de diamante no Brasil (segundo Fleischer, 1998).
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  Fig. 186 –  Estratigrafi a da Bacia Sanfranciscana (segundo Campos e Dardenne, 
1995). Principais litotipos: 1 – seqüência pelito carbonática, 2 – arcó-
seos e siltitos, 3 – diamictitos, tilitos e tilóides, 4 – folhelhos com 
dropstones, 5 – arenitos heterogêneos, 6 – arenitos maciços calcí-
feros com intercalações argilosas, 7 – conglomerados e arenitos, 
8 – folhelhos, 9 – arenitos, 10 – lavas e piroclásticas alcalinas, 
11 – arenitos vulcânicos, 12 – arenitos eólicos, 13 – conglomerados 
de terraços e 14 – areias  inconsolidadas.
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4.2 O Mesozóico

Os recursos minerais encontrados nas bacias mesozóicas 
e estruturas associadas são direta ou indiretamente relacio-
nadas ao evento tectônico global representado pelo riftea-
mento que presidiu a partição do Continente Gondwana 
e permitiu a separação dos continentes africano e sul-ame-
ricano. A evolução tectonossedimentar do processo de 
rifteamento foi dividida em quatro estágios (Ojeda, 1981; 
Cainelli e Mohriak, 1999): estágio pré-rifte; estágio rifte 
tafrogênico; estágio transicional do golfo proto-oceânico, 
durante o qual se formaram os evaporitos; estágio trans-
gressivo de oceano aberto, correspondente a uma fase de 
subsidência térmica. Esses estágios (Fig. 187), que refl etem 
a abertura progressiva do Atlântico Sul, surtiram impor-
tantes refl exos no interior da Plataforma Sul-Americana, 
mediante reativações sucessivas de antigos lineamentos, do 
aparecimento de novas estruturas tectônicas, e da individua-
lização de soerguimentos regionais durante o Evento Sul-
Atlantiano de Schobbenhaus e Campos (1984).

Os depósitos minerais relacionados a essa evolução 
tectonossedimentar do rifte foram classifi cados em seis 
categorias (Dardenne, 1999): depósitos associados ao vul-
canismo; depósitos associados aos complexos ultramáfi co-
alcalino-carbonatíticos; depósitos associados às intrusões 
kimberlíticas e lamproíticas; depósitos fi loneanos hidroter-
mais; depósitos asssociados à circulação de fl uidos cona-
tos; depósitos sedimentares.

4.2.1 Depósitos associados ao 
vulcanismo

As manifestações vulcânicas, intimamente relacionadas à 
fase de intumescência, são responsáveis pela individuali-
zação dos depósitos de ametista e de ágata encontrados 
no Rio Grande do Sul, bem como dos depósitos de opala 
registrados no Piauí.

 
4.2.1.1 Depósitos de ametista e ágata do Rio 
Grande do Sul

No início do Cretáceo, entre 140 e 120 Ma, o estágio 
pré-rifte do Atlântico Sul refl etiu na Bacia do Paraná, por 
vastos derrames de basaltos toleiíticos, andesitos basálti-
cos, riodacitos e riolitos relacionados ao vulcanismo fi s-
sural continental do Grupo Serra Geral. Esse vulcanismo 
decorre da atuação de uma pluma mantélica, cujo traço 

fossilizado foi encontrado por sísmica, abaixo da Bacia do 
Paraná (Gibson et al. 1995; Van Decar et al. 1995). A esse 
vulcanismo são associados, no Rio Grande do Sul, impor-
tantes jazidas de ametista e ágata, (Schmitt et al. 1991; 
Szubert et al. 1978; Cassedanne, 1991; Castro et al. 1974; 
Matsui et al. 1971), intensamente exploradas nos distritos 
mineiros do Alto Uruguai (ametistas), e do Salto do Jacuí 
(ágatas), além de nos distritos de Lajeado e Nova Prata, de 
menor importância (Santos et al. 1998).

4.2.1.1.1 Distrito Mineiro do Alto Uruguai: ametista

Essa região, situada nas proximidades da Vila São Gabriel, 
apresenta uma série de derrames de lavas basálticas e andesí-
ticas afaníticas, cinza-escuro, subhorizontais, com espessuras 
variáveis de 15 a 20 m nas bordas, até 60 m na porção central, 
incluindo lentes de arenitos eólicos interderrames. Os depósi-
tos de ametistas são associados ao quinto derrame (Szubert 
et al. 1978), que mostra a seguinte seqüência (Fig. 188):
i) Zona horizontal da base, com granulação fi na e fratu-

ramento horizontal bem marcado;
ii)  Zona intermediária com fraturamento vertical bem 

espaçado;
iii) Zona mineralizada, caracterizada por um basalto maciço 

cinza-escuro com espessura média de 2 a 3 m, apre-
sentando geodos de tamanhos centimétricos a milimé-
tricos e irregularmente distribuídos. Esses geodos são 
constituídos por calcedônia, quartzo incolor, ametista e, 
secundariamente, por calcita e zeólitas. Externamente, 
os geodos são revestidos por uma capa de calcedonita 
de cor verde-escura;

iv) Zona horizontal de topo, com espessura vizinha de 1 m, 
composta por um basalto fi no, e caracterizada por um 
intenso fraturamento horizontal (espaçamento milimé-
trico a centimétrico);

v) Zona amigdalóide com espessura da ordem de 3 m, 
apresentando abundantes vesículas e amígdalas, cujo 
diâmetro varia de alguns milímetros a poucos centíme-
tros, preenchidas por calcedonita verde, quartzo inco-
lor e calcedônia;

vi) Zona brechóide, com espessura de 3 a 4 m até 8 m, 
separando o derrame portador da mineralização do der-
rame sobrejacente. Essa zona é constituída por frag-
mentos angulosos de basalto amigdalóide e de arenito 
silicifi cado numa matriz silicifi cada. Na parte superior 
desse nível brechóide, ocorre freqüentemente um hori-
zonte avermelhado tabular, com granulação muito fi na 
e espessura de 2 a 30 cm.
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 Fig. 187 – Reconstruções paleogeográfi cas do Barremiano ao Neoaptiano, mostrando as principais fases tectôni-
cas e a abrangência da sedimentação marinha no Oceano Atlântico Sul (segundo Dias, 1999).
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A origem dos geodos de ametista é relacionada à assi-
milação da sílica dos arenitos interderrames dissolvida pela água 
supercrítica liberada durante a cristalização dos basaltos.

A produção do Distrito Mineiro Alto Uruguai, que foi 
estimada, para o ano de 1997, em 25 mil t de geodos, e 
em 1,5 t de cristais de ametista, corresponde a um valor 
aproximado de 15 milhões de dólares.

4.2.1.1.2 Distrito Mineiro do Salto do Jacuí: ágata

Esse distrito distingue-se do anterior pela presença de uma 
seqüência de rochas vulcânicas ácidas cinza-claro, repre-
sentadas por riodacitos pórfi ros e riolitos afi ricos, sobre-
postos à seqüência de basaltos afaníticos cinza-escuro, de 
natureza toleiítica, onde se concentram os geodos de ágata.

Como no caso precedente, os geodos ocorrem em uma 
zona preferencial de um determinado derrame basáltico, 
que apresenta a seguinte zonação:
i) Zona horizontal do topo, com denso sistema de fraturas 

horizontais, bastante alterada, com vesículas preenchi-
das por calcedônia e argilas;

ii) Zona amigdalóide, com fraturas horizontais mais espa-
çadas, apresentando muitas vesículas e amígdalas preen-
chidas por calcedônia, argila e quartzo;

iii) Zona mineralizada constituída por basalto, cuja colora-
ção vai de cinza-esverdeado a vermelho-acinzentado, 
bastante alterado, maciço com fraturas incipientes, onde 
se concentram os geodos de ágata;

iv) Abaixo desse nível, ocorre um basalto vítreo, maciço e 
pouco fraturado, onde aparecem geodos muito peque-
nos sem interesse econômico.

 Fig. 188 – Zonação do derrame de basalto portador de ametista/ágata (segundo Szubert 
et al., 1978)
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A relação estratigráfi ca entre o derrame portador de 
ametista e o derrame portador de ágata não é conhecida.

Em 1997, a produção de ágata foi estimada em 30 mil t, 
o que corresponde a um valor da ordem de 20 milhões 
de dólares.

4.2.1.2 Depósitos de opala do Piauí

No Piauí, os depósitos de opala de Pedro II são direta ou 
indiretamente associados a circulações hidrotermais origi-
nadas pela intrusão de sills de diabásio (Fm. Orozimbo) 
nos sedimentos paleozóicos da Fm. Cabeças (Devoniano). 
Esses diabásios são considerados como de idade triássico-
jurássica, e correspondem às manifestações vulcânicas que 
acompanham o rifteamento que presidiu a abertura do Atlân-
tico Norte.

As mineralizações encontram-se em fraturas e em bre-
chas silicosas, as quais afetam os folhelhos, os arenitos e 
a própria base do sill de diabásio (Rosa, 1988; Samama et 
al. 1993; Roberto e Souza, 1991; Cassedanne, 1991).

4.2.2 Depósitos associados aos 
complexos ultramáfi co-alcalino- 
carbonatíticos

Nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, locali-
zam-se as principais ocorrências de rochas alcalinas plu-
tônicas e vulcânicas, as quais são agrupadas em provín-
cias denominadas Lages-Anitápolis, Ponta Grossa, Serra 
do Mar, Alto Paranaíba e Iporá-Rio Verde (Fig. 189), cuja 
idade varia desde o Cretáceo Inferior e Superior até o Ter-
ciário Inferior (Ulbrich e Gomes, 1981). Esses complexos 
alcalino-carbonatíticos situam-se geralmente na borda da 
Bacia do Paraná, e são intrusivos no embasamento meta-
mórfi co brasiliano. Alinham-se ao longo de arcos orienta-
dos noroeste, os quais parecem prolongar no continente as 
enormes falhas transformantes registradas no fundo oceâ-
nico do Atlântico. Aos complexos são associados impor-
tantes depósitos minerais de relevante interesse econômico, 
tais como jazidas de bauxita, fosfato, nióbio, titânio, barita, 
magnetita, vermiculita, fl uorita, urânio, níquel e de terras 
raras (CBMM, 1984). Em todos eles, a alteração laterítica 
cumpre um papel fundamental na economicidade das jazi-
das, e atua vigorosamente na elevação dos teores no perfi l 
de alteração através de dois mecanismos:
i) Concentração relativa dos resistatos no manto laterí-

tico: principalmente apatita, pirocloro e barita;

ii) Neoformação de minerais de níquel (silicatos e óxidos), 
alumina (gibbsita) e titânio (anatásio).

Os depósitos, onde a neoformação de minerais é pre-
ponderante, serão tratados juntamente com as jazidas de 
origem laterítica.

4.2.2.1 Complexos das Regiões Sul e Sudeste 

Nas Regiões Sul e Sudeste, destacam-se três grupos de 
complexos alcalino-carbonatíticos: o primeiro grupo, que 
apresenta idade variável de 135 a 120Ma, inclui os com-
plexos de Jacupiranga, Juquiá, Ipanema, Barra do Itapira-
puã e Anitápolis; o segundo grupo, que envolve o com-
plexo de Poços de Caldas, tem idade vizinha de 90Ma; o 
terceiro, mais jovem, com idade de 65Ma, compreende os 
complexos de Lages e de Mato Preto.

Importantes depósitos minerais são associados a esses 
complexos: fosfato, em Anitápolis e Jacupiranga; fl uorita, 
em Mato Preto; urânio, em Poços de Caldas; bauxita, em 
Lages e Poços de Caldas.

4.2.2.1.1 Depósito de Fosfato de Jacupiranga

Considerado como um exemplo clássico da literatura inter-
nacional sobre carbonatitos, o Complexo de Jacupiranga 
(Melcher, 1966) é explorado pela Companhia Serrana 
S.A. de Mineração desde 1943. Entre 1943 e 1969, foi 
lavrado o minério residual com teores superiores a 20% 
P

2
O

5
 (Reis, 1997).

Intrusivo nos micaxistos e granodioritos do embasa-
mento pré-cambriano, o complexo, datado em 130 ± 5Ma, 
e possuidor de uma forma ovalar orientada aproximada-
mente NS, é constituído essencialmente por dunitos, piro-
xenitos e jacupiranguitos (denominação criada por Derby 
em 1891), ijolitos, nefelina sienitos e carbonatitos (Fig. 
190). O corpo de carbonatito, com mais ou menos 1.000 m 
× 400 m, é dividido em duas partes pelos jacupiranguitos 
e composto de uma série de intrusões sucessivas (C

1
 a C

5
), 

representadas por carbonatito calcítico, carbonatito mag-
nesiano e carbonatito dolomítico (Gaspar, 1989). A granu-
lação varia de média a grossa, e a textura, orientada de 
origem magmática, é sublinhada pelos minerais escuros: 
fl ogopita, magnetita e ilmenita. A apatita ocorre na forma 
de cristais incolores isolados (φ = 0,05 a 1,0 mm), e de 
prismas idiomórfi cos (φ = 1 a 5 mm). Os teores de P

2
O

5
 no 

carbonatito variam de 5,1 a 5,6%.
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O minério residual, inicialmente explorado com teor 
médio de 22% P

2
O

5 
e de 26% Fe

2
O

3
, era o produto fi nal da 

alteração laterítica que provocou a lixiviação dos carbona-
tos e a acumulação relativa da apatita magmática insolúvel. 
Atualmente, a mineração desenvolve-se sobre carbonatitos 
frescos com teor de 5,1 a 5,6% P

2
O

5
, por causa do apro-

veitamento dos rejeitos calcíticos em fábrica de cimento, 
bem como do aproveitamento dos rejeitos dolomíticos, 
como corretivo de solo para agricultura. Até a magnetita 
está sendo aproveitada como matéria-prima na produção 
de aços especiais. Sobre os dunitos a alteração favoreceu o 
desenvolvimento de um depósito de níquel laterítico. 

4.2.2.1.2 Depósito de Urânio de Poços de Caldas

O Complexo Alcalino de Poços de Caldas (Fig. 191), situado 
no sudoeste de Minas Gerais, próximo à fronteira com São 
Paulo, corresponde a uma grande estrutura circular (diâ-
metro ≅ 30 km), cuja evolução se iniciou em 87Ma e termi-
nou por volta de 52Ma (Ulbrich e Gomes, 1981). É consti-
tuído essencialmente por lavas, tufos e brechas vulcânicas, 
aos quais sucederam nefelina sienitos, tinguaítos, foiaítos 
e fonolitos e, por fi m, diques anelares e intrusões de lujau-
rito, chibinito e foiaítos, acompanhados por forte atividade 
hidrotermal e por brechação (Ellert, 1959).

 Fig. 189 – Distribuição das rochas alcalinas nas Regiões Centro-Oeste e Sul–Sudeste do Brasil (segundo Gomes et al., 1990). 
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Segundo Fraenkel et al. (1985), Forman e Waring (1981), 
as mineralizações de urânio, molibdênio e zircônio con-
centram-se nas áreas de Cercado e Santo Agostinho, perto 
do limite das estruturas circulares secundárias que caracte-
rizam o Complexo de Poços de Caldas.

Na Jazida de Cercado (Fig. 192a), composta pelos corpos 
A, B e E, a mineralização ocorre na forma de uraninita 
com aspecto nodular, maciço ou pulverulento, associada à 
pirita, zirconita e jordisita/ilsemannita (minerais secundários 
de molibdênio). Essa mineralização, com reservas estimadas 
em 21.800 t de U

3
O

8
, 25 mil t de MoO

2
 e 172 mil t de ZrO

3
, 

foi explorada a céu aberto na Mina Usamu Utsumi, até 1998.
A Jazida de Santo Agostinho, que é associada a tin-

guaítos e foiaítos, é encontrada na forma de fi lões de bre-
chas subverticais, orientados N70W e N10W. A mineraliza-
ção, com reservas estimadas em 50 mil t de U

3
O

8
, é composta 

de uraninita, jordisita, ilsemannita, fl uorita, pirita e zirconita.
Três fases de mineralização foram distinguidas pelos 

autores anteriormente citados:

i) Primeira fase hidrotermal, com o preenchimento de 
veios por uraninita, fl uorita e pirita, acompanhada por 
forte argilização das rochas encaixantes;

ii) Segunda fase hidrotermal associada à formação de bre-
chas mineralizadas subverticais, com matriz muito fi na 
que contém uraninita, zirconita, baddeyleita, pirita, jor-
disita, esfalerita, galena e fl uorita;

iii) Terceira fase de alteração supergênica provocando a oxi-
dação das fases de mineralização primária, com migração 
do urânio e sua reprecipitação em profundidade (± 140 m), 
na interface da frente de oxirredução (Fig. 192b).

4.2.2.1.3 Depósito de Fluorita de Mato Preto

O Depósito de Fluorita de Mato Preto é associado a um 
complexo alcalino-carbonático situado na interseção da 
falha Cerro Azul e do lineamento Morro Agudo. Esse 
complexo é intrudido tanto no granitóide Três Córregos 

 Fig. 191 – Mapa geológico do Complexo Alcalino de Poços de Caldas (segundo Forman e Waring, 1981).
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Fig. 192a – Mina de Cercado: seção esquemática dos corpos A, B e E (segundo Forman e Waring, 1981).

Fig. 192b – Modelo genético simplifi cado para a mineralização de urânio 
da Mina de Cercado no Complexo Poços de Caldas (segundo 
Forman e Waring, 1981).
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como na Fm. Votuverava, do Grupo Açungui. O complexo 
carbonatítico (Fig. 193), datado em 65Ma, é constituído 
por quatro estruturas circulares principais com aproxima-
damente 1 km de diâmetro. Três dessas estruturas são com-
postas de sienitos fenitizados, carbonatitos calcíticos, dolo-
míticos e ankeríticos, fonólitos e tinguaítos, enquanto a 
última é formada por fonolitos com xenólitos e brechas 
explosivas tardias (Jenkins, 1987; Santos, 1988).

O Depósito Clugger (Jenkins, 1987) é constituído por 
quatro lentes subparalelas de minério, orientadas N50-
60E/80-85NW, as quais envolvem os diques de fonolito-tin-
guaíto. Essas lentes mostram comprimento de aproximada-
mente 250 m, largura acumulada de 80 m e profundidade de 

pelo menos 120 m. A mineralização, composta de fl uorita, 
quartzo, barita-celestita, apatita, minerais de terras raras e 
sulfetos, é acompanhada por alteração hidrotermal carac-
terizada como argilização e silicifi cação. Segundo Jenkins 
(1987), as reservas estimadas atingem cerca de 2,5 Mt de 
minério com 50% CaF

2
.

Quatro gerações de fl uorita foram identifi cadas (Santos, 
1988): fl uorita preta e roxo-escura, maciça e disseminada; 
fl uorita roxa; fl uorita microcristalina incolor; fl uorita remo-
bilizada tardia maciça, com cores branca, roxo-azulada e 
amarelo-incolor.

O principal minério é constituído por fl uorita incolor, 
micro a macrocristalina, a qual substitui a calcita dos car-

 Fig. 193 – Mapa geológico do Complexo de Carbonatito de Mato Preto (segundo Santos, 1988;  Jenkins, 1987).
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bonatitos. O estudo das inclusões fl uidas das diversas gera-
ções de fl uorita mostrou inclusões essencialmente aquosas 
com temperaturas de homogeneização de 260 a 80˚C, e 
salinidade muito baixa a média (0 a 15% eq. peso NaCl).

Os espectros de terras raras mostram que a primeira 
geração de fl uorita roxa é muito enriquecida em relação 
às outras, as quais tendem a apresentar espectros acha-
tados, semelhantes aos encontrados nos depósitos strata-
bound da região. Esse enriquecimento em terras raras leves 
deve-se, provavelmente, a inclusões de diminutos minerais 
de terras raras. A determinação dos isótopos do carbono e 
do estrôncio indica grandes possibilidades de contamina-
ção dos carbonatitos de Mato Preto pelas rochas encaixan-
tes (Santos et al. 1996; Ronchi et al. 1993).

A alguns quilômetros do Complexo de Mato Preto, 
encontra-se o Complexo Alcalino-Carbonatítico de Itapira-
puã, datado em 125Ma, o qual apresenta alguma dissemi-
nação de fl uorita roxa e mineralizações de apatita.   

4.2.2.2 Complexos da Região Centro-Oeste

Na Região Centro-Oeste (Fig. 189), concentra-se a maio-
ria dos complexos alcalino-carbonatíticos do Brasil, todos 
eles com idade compreendida entre 80 e 90Ma. Na Pro-
víncia do Alto Paranaíba, agrupam-se os complexos carbo-
natíticos, enquanto os complexos ultramáfi co-alcalinos se 
encontram na Província de Iporá-Rio Verde.

4.2.2.2.1 Província Carbonatítica do Alto Paranaíba

A Província do Alto Paranaíba (Barbosa et al. 1970; Leo-
nardos e Meyer, 1991) representa, ao mesmo tempo, um 
alto estrutural e um alto gravimétrico, cujo eixo é marcado 
por longos e contínuos diques de basaltos. O soerguimento 
do arco ocorreu no Cretáceo (Fig. 194) e resultou num paleo-
alto que separou a Bacia do Paraná da Bacia Sanfranciscana 
(Hasui e Haralyi, 1991; Campos e Dardenne, 1997).

O embasamento da província é formado pelas rochas 
metamórfi cas da FDB (Neoproterozóico), a qual se situa entre 
o Cráton do São Francisco e o Bloco Paraná. Caracterizada 
por uma tectônica epidérmica de dobras e de cavalgamentos 
resultante da colisão entre os dois referidos blocos, é provável 
que o limite ocidental do CSF se encontre em direção oeste, 
longe da frente de cavalgamento que sobrepõe os metamorfi -
tos da FDB aos sedimentos cratônicos do Grupo Bambuí, 
conforme evidenciado pelos levantamentos gravimétricos 
realizados, e pela coleta de dados geológicos regionais.

A província, que ocupa as porções noroeste de Minas 
Gerais e sudeste de Goiás, é caracterizada pela distribuição 
dos complexos alcalino-carbonatíticos, dos pipes kimber-
líticos e kamafugíticos, das intrusões ultramáfi cas potás-
sicas e ultrapotássicas e dos seus equivalentes associados 
lavas e rochas piroclásticas. Os carbonatitos e rochas alca-
linas associadas derivam da diferenciação de magma ultra-
máfi co com afi nidade kimberlítica na região superior do 
manto (Gaspar e Wyllie, 1984).

Nela concentram-se os complexos carbonatíticos eco-
nomicamente mais importantes: Barreiro, Tapira, Salitre I 
e II, Serra Negra e Catalão, com as suas mineralizações de 
nióbio, fosfato, titânio, vermiculita e terras raras.

O magmatismo alcalino da Província do Alto Paranaíba 
apresenta um padrão semicircular ao redor do eixo da pluma 
fóssil identifi cada por Van Decar et al. (1995) na porção 
inferior do manto superior, na Região Sudeste do Brasil. 
Essa pluma, relacionada ao hot spot de Tristão da Cunha 
(Turner et al. 1994), foi a origem dos derrames basálticos 
da Bacia do Paraná e dos complexos alcalino-carbonatíti-
cos, no início do Cretáceo. 

Segundo Gibson et al. (1995, 1997), Thompson et 
al. (1998), no Cretáceo Superior (≅ 84Ma), a reconstitui-
ção do movimento das placas e da progressão das idades 
dos corpos alcalinos alinhados segundo a direção NE-SW 
sugere que o magmatismo da província esteja associado 
à migração da pluma de Martins Vaz/Trindade (Fig. 195). 
Entretanto, para Bizzi (1993) e Araújo (2000), os dados 
isotópicos favorecem a hipótese de haver uma pluma asso-
ciada ao hot spot de Tristão da Cunha.

Segundo Araújo (2000), o magmatismo da Província 
do Alto Paranaíba e, notadamente, o relacionamento entre 
os magmas kimberlíticos, kamafugíticos e carbonatíticos, 
podem ser explicado a partir do diagrama wehrlito-lherzo-
lito-harzburgito (Fig. 196):
i) Posicionamento dos kimberlitos junto ao campo de 

líquido de alta temperatura, rico em CO
2
, e tendo por 

fonte harzburgito em profundidades superiores a 100 km;
ii) Geração dos magmas kamafugíticos, ricos em CO

2
, 

no limite do campo de estabilidade lherzolito-wehrlito, 
evoluindo posteriormente para mafuritos e uganditos;

iii) Carbonatitos representariam estágios tardios, com tem-
peratura mais baixa, resultando da migração do CO

2
 

através de peridotitos dentro do campo de estabilidade 
do líquido carbonático.

Para Brod (1999) existe uma forte relação genética 
entre o magmatismo carbonatítico e o magmatismo ultra-
potássico na região do Alto Paranaíba, com os processos 
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 Fig. 194 – Evolução paleogeográfi ca regional da Bacia Sanfranciscana (segundo Hasui e Haralyi, 1991; 
Campos e Dardenne, 1997b). 
1   Neoproterozóico – deposição do Grupo Santa Fé, a partir do norte da bacia. 
2   Eomesozóico – intensos processos erosivos são responsáveis pelo retrabalhamento de grande 

parte da  sucessão Santa Fé. 
3   Eocretáceo – deposição do Grupo Areado e desenvolvimento de feições tafrogenéticas na Sub-

bacia Abaeté. Início do soerguimento do Alto Paranaíba. 
4   Neocretáceo – fase principal do soerguimento do Alto Paranaíba. Deposição do Grupo Urucuia 

e desenvolvimento do magmatismo na área afetada pelo soerguimento. 
5   Cenozóico – acumulação da Formação Chapadão, desenvolvimento da atual superfície de 

relevo e de incisão das formas geomorfológicas de mesetas e extensas chapadas. 
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de imiscibilidade explicando a separação dos magmas car-
bonatíticos dos magmas kamafugíticos.  

4.2.2.2.1.1 Complexo do Barreiro
O Complexo do Barreiro (Fig. 197), nas imediações da 
cidade de Araxá, com uma estrutura dômica, aproxima-
damente circular, de 4,5 km de diâmetro, é intrusivo nos 

quartzitos e micaxistos do Grupo Araxá (Barbosa et al. 
1970), e provoca intensa fenitização nas suas bordas. É cons-
tituído essencialmente por glimeritos, foscoritos (fl ogo-
pita, carbonato, apatita e magnetita) e carbonatitos. Os 
carbonatitos são principalmente do tipo beforsito, onde 
a dolomita é o mineral predominante, com calcita e anke-
rita subordinadas, além de barita, apatita, magnetita, pero-

 Fig. 195 – Diagrama esquemático ilustrativo da profundidade das áreas-fontes dos kamafu-
gitos, olivina lamproítos madupíticos e kimberlítos na Província Alcalina do Alto 
Paranaíba (simplifi cado, segundo Gibson et al., 1995).
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vskita, fl ogopita, pirita, anfi bólio sódico, isokita, estron-
cianita e bário-pirocloro. Os foscoritos da parte central 
do complexo mostram geralmente os teores mais elevados 
em pirocloro, e ocorrem isoladamente ou concentrados em 
zonas preferenciais com teores que atingem até 8% Nb

2
O

5 

(CBMM, 1984).
No interior da estrutura dômica, a cobertura laterítica 

varia de alguns poucos metros a até 230 metros de profun-
didade. As rochas originais encontram-se completamente 
transformadas por lixiviação dos elementos solúveis, por 
acumulação do ferro e por concentração dos minerais resis-
tentes a alteração. Esses processos de alteração conduzi-
ram à formação de duas jazidas: 
 • Jazida de nióbio, explorada pela CBMM, apresenta as 

maiores reservas mundiais de nióbio: 461,75 Mt de 
minério com 2,5% Nb

2
O

5
. Situada na parte central da 

estrutura, a alteração desenvolveu-se sobre carbonati-
tos e foscoritos ricos em bário-pirocloro, desenhando uma 
área mineralizada circular com diâmetro de 1.800 m.

 • Jazida de fosfato, na forma de apatita, explorada pela 

Mineração Arafértil, com reservas de 460 Mt de minério, e 
teor médio de 15,07% P

2
O

5
. A origem da jazida é também 

relacionada à alteração laterítica, que atuou desde o Terciário 
Inferior e permitiu a acumulação relativa da apatita.

Na Mineração Arafértil (Torres, 1996), a apatita encon-
tra-se associada a:
a) Corpos de carbonatito maciço, nos quais ela aparece na 

forma de cristais subédricos orientados na direção do 
fl uxo em proporções variáveis (0 a 15%);

b) Veios de carbonatitos junto com a pirita e a barita;
c) Veios de apatitito, magnetitito e nelsonito. Os veios de 

apatitito (com 0,1 a 2 m de espessura) representam o 
minério de mais alto teor, possuem coloração cinza-
azulado, estrutura maciça e textura afanítica. A massa 
afanítica é composta por apatita euédrica criptocrista-
lina, associada à magnetita, pirocloro e fl ogopita. Veios 
de barita e de apatita acicular são também presentes. 
Os veios de barita, com espessura de 5 a 60 cm, cortam 
todas as litologias do complexo e apresentam cristais 

 Fig. 196 –  Composição dos líquidos produzidos no modelo wehrlito, lherzolito e harzburgito carbo-
natado (projetado no triângulo CaO-MgO-SiO2 livre de CO2). Os líquidos do campo do 
wehrlito são limitados por pressões de 1 a 2, 7Gpa e dos lherzolitos e dos harzburgitos 
acima de 2,8Gpa (Wyllie e Lee, 1999) (segundo Araújo, 2000). 
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 Fig. 197 – Mapa geológico do Complexo do Barreiro (segundo CBMM, 1984).
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euédricos com dimensões de 3 e 4 cm. Finalmente, 
ocorrem veios de silexito ricos em monazita. Uma 
origem hidrotermal é sugerida para as diversas gera-
ções de veios mineralizados (Torres, 1996).

Com o desenvolvimento da alteração laterítica, a frente 
de lavra subdividiu-se, da base para o topo, em quatro 
horizontes:
i) Rocha fresca, formada por carbonatito, fl ogopitito e 

veios de apatitito, nelsonito, magnetitito e barita;
ii) Saprólito grosso (E = 10-50 m), constituído essencial-

mente por vermiculita, apatita, magnetita e goethita 
subordinada, com elevados teores de P

2
O

5
;

iii) Saprólito fi no (E = 20-50 m), composto por apatita, 
goethita, magnetita, anatásio, hematita, fosfato secun-
dário e caulinita, com os três últimos minerais ocor-
rendo principalmente na porção superior do horizonte;

iv) Horizonte laterítico (E = 40-50 m), caracterizado pela 
presença de goethita, hematita, gibbsita, fosfato secun-
dário (crandalita), maghemita, quartzo e de anatásio. 

Somente o horizonte do saprólito fi no é lavrado, tendo 
em vista a presença de vermiculita no saprólito grosso, a 
qual prejudica o benefi ciamento e o alto teor de alumínio 
dos fosfatos secundários no horizonte laterítico.

Além do nióbio e do fosfato, existem também, no Com-
plexo Barreiro, importantes concentrações de barita que apa-
rece na forma de disseminações, veios hidrotermais e concre-
ções de origem supergênica, as quais somam reservas de 
463 Mt de minério com teor médio de 20,67% BaSO

4
.

4.2.2.2.1.2 Complexo de Tapira
O Complexo de Tapira, situado a alguns quilômetros ao sul 
de Araxá, é intrusivo nos quartzitos e nos fi litos do Grupo 
Canastra, e intensamente fenitizado nas bordas. Possui uma 
forma elíptica com diâmetro médio de 6 e 7 km, respecti-
vamente. A estrutura dômica é constituída por peridotitos, 
piroxenitos, dunitos, glimmeritos e carbonatitos do tipo 
sovito, além de diques de traquitos e lamprófi ros.

Os piroxenitos, largamente distribuídos no complexo, 
mostram enriquecimento em apatita, magnetita e pero-
vskita, minerais esses que podem formar bandas monomi-
nerálicas. Nos piroxenitos, a porcentagem de perovskita varia 
normalmente de 8 a 10%, mas pode atingir cerca de 15%.

Os carbonatitos, que ocupam o centro do complexo, 
são compostos de 90% de calcita e 10% de minerais aces-
sórios, tais como magnetita, apatita, fl ogopita e pirocloro. 
A alteração laterítica generalizada, que afetou as rochas do 
complexo, provocou o desenvolvimento de um manto de 

alteração com espessura superior a cem metros, onde se pode 
observar, do topo para a base, a seguinte zonação (Fig. 198):
i) Zona estéril, superior, de cor marrom-avermelhada, 

enriquecida em óxidos/hidróxidos de ferro, e argilas, 
com menos de 5% P

2
O

5
 e de 15% TiO

2
;

ii) Zona mineralizada em titânio, de cor esverdeada, con-
tendo mais de 15% TiO

2
 e mais de 5% P

2
O

5
, faz a tran-

sição entre a zona rica em titânio e a zona rica em fos-
fato. O anatásio resulta da transformação da perovskita 
por alteração supergênica;

iii) Zona mineralizada em fosfato, com menos de 15% 
TiO

2
, e com mais de 5% P

2
O

5
, onde esses elementos 

aparecem na forma de perovskita e apatita, respecti-
vamente, em associação com a magnetita, traduzindo, 
assim, uma alteração bem menos efi ciente nessa zona 
que faz a transição para a rocha fresca (Melo, 1997).

A mineralização de nióbio, que ocupa a parte central do 
complexo, ocorre no manto de alteração muito profundo 
(> 200 m), desenvolvido sobre corpos de carbonatitos. O nióbio, 
que aparece na forma de pirocloro como concentrado resi-
dual, encontra-se associado a anomalias de terras raras, mais 
especifi camente Ce e La, além de titânio e P

2
O

5
, em menor grau. 

O teor médio do nióbio na laterita é de 0,9% Nb
2
O

5
, e atinge, em 

alguns pontos, concentrações da ordem de 5%.
As reservas calculadas para as áreas pertencentes à 

Docegeo foram defi nidas em 744 Mt de minério de apatita, 
com teor médio de 8,35% P

2
O

5
; 191 Mt de minério de ana-

tásio, com teor médio de 21,9% TiO
2
; 113 Mt de minério 

de nióbio, com teor médio de 0,9% Nb
2
O

5
.

As reservas calculadas para as áreas da CMM foram 
estimadas em: 637 Mt de minério apatítico, com 8% P

2
O

5
; 

223 Mt de minério de anatásio, com 14,34% TiO
2
; 53 Mt 

de minério de nióbio, com 0,36% Nb
2
O

5
.

Atualmente, só o fosfato está sendo lavrado e benefi -
ciado pela Fosfértil S.A., em Tapira.

4.2.2.2.1.3 Complexo de Catalão
Descoberto em 1894, por Hussak, o Complexo de Catalão, 
no sudeste de Goiás (Carvalho e Bressan, 1997; Danni et al. 
1991; Araújo, 1996), com dimensões de 6 km por 5,5 km, é 
intrusivo nos quartzitos e xistos do Grupo Araxá, inten-
samente fenitizados. Na região central do complexo, a 
depressão da lagoa é preenchida por espessos sedimentos 
lacustres representados por arenitos e argilitos com idade 
provavelmente terciária.

É constituído essencialmente por rochas ultramáfi cas 
(piroxenitos e, provavelmente, dunitos) metassomatiza-
das e transformadas em fl ogopititos e foscoritos ricos 
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em apatita e pirocloro, intrudidos por plugs de carbo-
natito do tipo sovito e berfosito, relativamente pobres em 
apatita (1 a 5% P

2
O

5
), mas ricos em monazita e em 

pirita. Destaca-se, nesse contexto, uma densa rede de 
veios hidrotermais de carbonatitos ricos em apatita, pos-
terior à intrusão dos plugs e desenvolvida nos fl ogo-
pititos e nos foscoritos. Esses veios hidrotermais ricos 
em apatita representam a principal fonte do minério de 
fosfato explorado no Complexo de Catalão. Segundo 
Ribeiro (informação verbal), a essa fase principal do 
hidrotermalismo mineralizante sucede uma fase tardia 
na forma de hidrotermalitos muito ricos em monazita, 
os quais desenham um sistema complexo de condutos 
verticais e subhorizontais ligando bolsões de dissolução 
nos carbonatitos, nas brechas e nos pipes explosivos. 
Esses hidrotermalitos são preferencialmente intrusivos 
nos foscoritos ricos em apatita, provocam dissolução 
desse mineral e enriquecem os fl uidos em fosfato. Nas 
cavidades de dissolução desenvolvidas nos carbonati-
tos, observa-se a deposição de apatita, ilmenita e mona-
zita na forma de camadas subhorizontalizadas, as quais 

apresentam, freqüentemente, acamadamento gradacional e 
brechas, o que traduz o alto nível de energia do fl uido 
hidrotermal. Quando intrusivos nos fl ogopititos, os con-
dutos preenchidos pelos hidrotermalitos mostram conta-
tos retilíneos correspondentes a fraturas, sem as cavida-
des de dissolução restritas aos carbonatitos. 

A exemplo dos casos anteriores, as mineralizações 
encontradas associam-se aos processos de lateritização,  os 
quais provocam:
i) Acumulação residual de pirocloro e de apatita;

ii) Neoformação de anatásio e de vermiculita. As pesqui-
sas desenvolvidas pela Metago (Carvalho e Bressan, 
1997), e pela Mineração Catalão de Goiás, permitiram 
avaliar as reservas do complexo em: 440 Mt de minério 
de fosfato, com teor superior a 5% P

2
O

5
; 339 Mt de 

minério de titânio, com teor superior a 10% TiO
2
; 15 Mt 

de minério de nióbio, com teor superior a 0,7% Nb
2
O

5
; 

10 Mt de minério de vermiculita, com teor superior a 
10% deste mineral; 15 Mt de minério de terras raras, 
com teor acima de 4% de Ce

2
O

3
 + La

2
O

3
. Atualmente, a 

Mineração Catalão de Goiás explora a jazida de nióbio 

 Fig. 198 – Representação esquemática dos horizontes mineralizados a titânio, a fosfato e a nióbio nas áreas do grupo 
CVRD, em Tapira (segundo Melo, 1997). 
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com uma produção anual de 3.548 t de liga ferro-nió-
bio; enquanto a Ultrafértil explora a jazida de fosfato 
com uma produção anual de 5 Mt de minério com 11% 
P

2
O

5
, o que resulta em 750 mil t de concentrado de 

apatita com teor de 36% P
2
O

5
. 

Vale ressaltar, aqui, o papel preponderante do hidroter-
malismo no processo de mineralização, o qual foi atuante 
tanto para as concentrações econômicas de apatita como 
para as de barita e de monazita.

4.2.2.2.2 Província Iporá-Rio Verde

Constituindo praticamente uma extensão da Província do Alto 
Paranaíba, no sul de Goiás (Leonardos e Meyer, 1991), a 
Província de Iporá-Rio Verde (Danni, 1985; Gaspar e Danni, 
1981) é caracterizada pela ocorrência de complexos plutô-
nicos ultramáfi co-alcalinos, como os de Iporá (Morro dos 
Macacos), Rio dos Bois, Montes Claros de Goiás, Morro do 
Engenho e Santa Fé; pela ausência de carbonatitos; e pela pre-
sença de pipes de kamafugitos, em Amorinópolis, e de vulca-
nismo kamafugítico, na região de Santo Antônio da Barra-
Rio Verde. Sobre as rochas ultramáfi cas dos complexos, o 
intemperismo favorece o desenvolvimento de diversas jazidas 
de níquel laterítico (ver capítulo sobre alteração laterítica).

4.2.3 Depósitos de diamante associados 
às intrusões kimberlíticas

Segundo a regra empírica de Clifford (1964), formalizada 
por Janse (1994), os kimberlitos diamantíferos econômicos 
restringem-se às áreas cratônicas mais antigas que 1,8Ga. 
Os kimberlitos encontrados em faixas móveis mais jovens 
são estéreis ou fracamente mineralizados. Os crátons mais 
antigos, principalmente arqueanos, representariam as áreas 
mais favoráveis à preservação de quilha litosférica espessa, 
fria e depletada, onde se formam os diamantes em pro-
fundidade superior a 150 km, que corresponde ao limite 
de estabilidade grafi ta-diamante (Fig. 199a). Os diamantes, 
que mostram idades muito mais antigas que os kimberlitos 
ou lamproítos, são mecanicamente transportados, não 
existindo relação genética entre as rochas transportado-
ras e o diamante. A geração dos magmas kimberlíticos 
(Haggerty, 1999) é relacionada à formação de plumas 
(Fig. 199b), provenientes da interface manto-núcleo até 
o limite manto inferior-manto superior. A ascensão extre-
mamente rápida dessas plumas, com fi nal explosivo perto 
da superfície, é responsável pelo transporte mecânico 
dos diversos tipos de rochas atravessadas, entre eles o 
diamante e suas rochas hospedeiras que, dependendo do 
contexto geotectônico, podem ser do tipo harzburgito, 
lherzolito ou eclogito (Mitchell, 1995; Nixon, 1987; Hag-

Fig. 199a – Distribuição dos diamantes na seção hipotética de cráton arqueano, cinturão móvel margi-
nal e rifte recente; curva de estabilidade do diamante e composição do manto (segundo 
Mitchell, 1995).
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gerty, 1995). Nesse contexto, as regiões mais favoráveis à 
prospecção dos kimberlitos diamantíferos situam-se nas 
áreas cratônicas arqueanas do Escudo das Güianas e das 
Províncias Rio Maria e Carajás.

As principais ocorrências de kimberlitos no Brasil 
(Fig. 200) distribuem-se ao longo dos lineamentos AZ-125˚ 
e Transbrasiliano (Gonzaga e Tompkins, 1991; Tom-
pkins e Gonzaga, 1989). Ao Lineamento Transbrasi-
liano são associados os kimberlitos de Gilbués/Picos, no 
Piauí, e os de Poxoréu, no Mato Grosso. Ao Lineamento 
AZ-125˚ são relacionadas as províncias kimberlíticas 
do Cretáceo Inferior (kimberlitos Batoví, datados em 
121Ma), bem como as do Cretáceo Superior nas regi-
ões de Aripuanã (kimberlitos Juína), no Mato Grosso; 
de Pimenta Bueno, em Rondônia; e de Alto Paranaíba, 
em Minas Gerais. Somente os kimberlitos de Juína (Tei-
xeira, 1996) apresentam, até agora, mineralizações sig-
nifi cativas de diamante.

4.2.3.1 Província Kimberlítica de Juína

Conforme Teixeira (1996), a Província Kimberlítica de 
Juína, datada de 95 a 92Ma por U-Pb sobre zircão, encon-

tra-se mais ou menos condicionada ao longo do Linea-
mento AZ-125˚ (Fig. 200) na borda norte da Bacia dos 
Parecis. Entretanto, o posicionamento dos corpos kimber-
líticos é controlado por um sistema de falhas NE que limi-
tam um pequeno graben de 20 km de largura por mais de 
100 km de comprimento, estruturado segundo essa dire-
ção durante o Cretáceo. Nesse compartimento tectônico, 
situam-se os corpos kimberlíticos de Juína. A Bacia dos 
Parecis, alongada no sentido leste-oeste, com 1.250 km por 
400 km, constitui uma bacia intracratônica preenchida por 
cerca de 6000 m de sedimentos paleomesozóicos, repre-
sentados pelas seqüências glacimarinha e lacustre da 
Fm. Pimenta Bueno. Essa formação é composta por dia-
mictitos, lamitos, siltitos laminados e arenitos micáceos, 
relacionados ao Permocarbonífero e cobertos em discor-
dância por uma seqüência de arenitos fi nos a médios, felds-
páticos, transicionando para conglomerados em direção ao 
topo, atribuídos à Formação Parecís (Cretáceo Superior). 
A Bacia dos Parecis sobrepõe-se diretamente ao embasa-
mento granito-gnáissico e anfi bolítico da Província Geocro-
nológica Rio Negro-Juruena, com idade de 1,8 a 1,55Ga 
(Tassinari, 1996; Tassinari e Macambira, 1999).

As estruturas kimberlíticas de Juína apresentam caráter 
subvulcânico francamente explosivo com amplas crateras 

Fig. 199b – Distribuição dos kimberlitos nos diversos comparti-
mentos da litosfera (segundo Nixon, 1987). 
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e estreitos ventos (Fig. 201). Nessas crateras é possível dis-
tinguir, da base para o topo:
i) Brechas kimberlíticas representantes do próprio corpo 

intrusivo;
ii) Complexa intercalação de material epiclástico arenoso 

de natureza kimberlítica com piroclásticas extrusivas, 
cuja espessura varia de 10 a 70 m, apresentando aca-
madamento rítmico e gradacional;

iii) Arenitos epiclásticos com contribuição kimberlítica, 
cuja espessura varia de 0 a 60 m.

Essas estruturas kimberlíticas são particularmente amplas 
quando intrusivas nos sedimentos da Bacia dos Parecis, e 
são relacionadas a uma origem freatomagmática. As crate-
ras encaixadas no embasamento granito-gnáissico são bem 
menores e preenchidas por um material fi no, síltico e argi-
loso, depositado em ambiente lacustre na forma de ritmitos 
bem laminados.

As brechas de Juína apresentam feições idênticas às das 
fácies diatrema de kimberlitos típicos, caracterizando-se 

por enorme quantidade de xenólitos mantélicos, notada-
mente de eclogitos, de rochas sedimentares (pelitos domi-
nantes), de gabros, de gnaisses e de granitos.

Ainda, de acordo com Teixeira (1996), os kimberlitos 
de Juína amostraram uma seção do manto superior, constituída 
fundamentalmente por lherzolitos e bolsões de eclogitos.

4.2.3.2 Província Kimberlítica do Alto Paranaíba

Na Província Magmática do Alto Paranaíba (Leonardos e 
Meyer, 1991), destaca-se o grande número de pipes, diques 
e ventos (Fig. 202), aos quais são relacionados os kim-
berlitos e kamafugitos (mafuritos, uganditos e katungitos), 
cuja idade varia de 83 a 90Ma, conhecidos como Bocaína, 
Córrego do Couro, Morro Alto, Córrego do Varjão, Indaiá 
I e II, Limeira I e II, Pântano, Japecanga, Mata do Lenço, 
Serra do Bueno, Três Ranchos IV e Três Barras, descritos 
em diversos trabalhos (Tompkins e Gonzaga, 1989; Gon-
zaga e Tompkins, 1991; Barbosa, 1991; Barbosa et al. 1970; 

 Fig. 200 – Localização das províncias kimberlíticas e kamafugíticas brasileiras 
(segundo Almeida e Svisero, 1991).
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Leonardos e Meyer, 1991; Bizzi, 1993; Gibson et al. 1995), e 
objeto de controvérsias quanto ao seu potencial diamantífero. 
Araújo (2000) classifi cou 52 pipes da Província do Alto Para-
naíba como kimberlitos e kamafugitos (mafuritos e ugandi-
tos), dos quais 15% correspondem a kimberlitos e, os 85% 
restantes, a kamafugitos (Fig. 203). Alguns desses kimberlitos 
se encontram seguramente mineralizados em diamante, mas 
até agora os corpos defi nidos são de pequenas dimensões e 
apresentam concentrações subeconômicas. 

Os kimberlitos são caracterizados pela presença de 
duas populações de olivina: uma de macrocristais anédri-
cos a subédricos, com tendência a arredondados; a outra de 
pequenos cristais anédricos a subédricos. Os macrocristais 
de olivina são acompanhados por uma matriz constituída por 
ilmenita, fl ogopita, espinélios, perovskita, apatita, monti-
vellita, serpentina e carbonato.

Mafuritos e uganditos são constituídos por macrocris-
tais, anédricos a subédricos, de olivina, de fl ogopita e, rara-
mente, de clinopiroxênios, em uma fi na matriz composta 
de olivina, clinopiroxênio, espinélios, perovskita, leucita 

(predominante nos uganditos), kalsilita (predominante nos 
mafuritos), apatita, serpentina e carbonato.

Conforme Araújo (2000), essas rochas, que se apre-
sentam sob as fácies hipoabissal, transicional hipoabissal/
diatrema e diatrema, contêm xenocristais e xenólitos man-
télicos. Três populações de xenólitos mantélicos foram 
identifi cadas por Carvalho (1997): granada lherzolitos; 
harzburgitos; lherzolitos, dunitos e olivina piroxenitos ricos 
em componentes basálticos. As duas primeiras categorias 
predominam nos kimberlitos, enquanto o terceiro grupo é 
preponderante nos kamafugitos. Parte dos xenólitos é deri-
vada de profundidades elevadas de até 190 km, com tem-
peraturas entre 590 e 1.300˚C e pressões entre 30 e 60 kb 
(Carvalho, 1997). Segundo o modelo de Carvalho (1997), 
o manto litosférico sob a Província do Alto Paranaíba apre-
senta uma paleogeoterma equivalente a um fl uxo calórico 
superfi cial de 36 mw/m2, na qual a estrutura termal do manto 
é afetada em profundidade pelos fl uidos provenientes da 
pluma, os quais seriam responsáveis pelo metassomatismo. 
A estabilidade do diamante seria afetada localmente pelo 

 Fig. 201 – Estruturas explosivas kimberlíticas de Juína (segundo Teixeira, 1996).
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aquecimento pronunciado e pela deformação das rochas 
mantélicas, porém não seria afetada em caráter generali-
zado a ponto de decompor o diamante.

De acordo com Araújo (2000), os dados isotópicos de 
Re/Os, Pb/Pb, Rb/Sr e Sm/Nd mostram que a geração do 
magmatismo na Província do Alto Paranaíba parece estar 
associado à presença de duas fontes:
i) Uma com baixas razões 187Os/188Os = 0,118 registradas 

nos kimberlitos e semelhantes às observadas nos peri-
dotitos litosféricos dos crátons do Kaapvaal, Wyoming 
e Sibéria;

ii) Outra com altas razões 187Os/188Os = 1,145 semelhan-
tes às registradas em basaltos de ilhas oceânicas e em 
veios de piroxenitos e websteritos observados em peri-
dotitos do tipo Alpino.

As idades modelo de depleção do Re (de 1,39 a 1,64Ga) 
são mais antigas que as idades modelo de Nd (780-910Ma) 
nos kimberlitos, indicam que o Evento Brasiliano afetou 
mais efetivamente o sistema Sm/Nd, e podem traduzir a 
ocorrência de metassomatismo anterior ou de acreção man-
télica nesse período.

Do ponto de vista petrológico, os kimberlitos da pro-
víncia podem representar uma fase explosiva, rica em CO

2
, 

a partir de uma fonte harzburgítica; enquanto o magma 
kamafugítico representa uma fase rica em CO

2
 no campo 

de estabilidade lherzolito-wehrlito gerado em profundidade 
maior (Araújo, 2000). As intrusões carbonatíticas corres-
ponderiam a uma fase mais tardia em relação às preceden-
tes, com o magma carbonatítico tendo sido gerado em pro-
fundidades menores. 

 Fig. 202 – Principais elementos tectonomagmáticos do Alto Paranaíba e sua associação com os con-
glomerados freqüentemente diamantíferos da Formação Bauru, Cretáceo (segundo Fleis-
cher, 1998).
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4.2.4 Depósitos fi lonianos hidrotermais 

A evolução do rifte ao longo do Cretáceo provocou a reati-
vação de falhas e de lineamentos antigos do embasamento, 
os quais canalizaram as circulações de fl uidos hidrotermais 
e tornaram-se o sítio das mineralizações fi loneanas.

4.2.4.1 Distrito de Fluorita de Santa Catarina

No Distrito de Fluorita de Santa Catarina, os veios mine-
ralizados cortam os granitos do Neoproterozóico, perten-
centes às suítes Pedras Grandes e Tabuleiro (Sallet, 1988); 
os diques Eocambrianos de quartzo pórfi ro; os sedimentos 
Permocarboníferos da Fm. Rio Bonito; e os diques e sills da 
Fm. Serra Geral, do Cretáceo Inferior. Esses fi lões, orienta-
dos principalmente N20E, distribuem-se numa faixa, com 
cerca de 100 km de comprimento e 30 km de largura, ao 
longo dos lineamentos Canela Grande e Armazém. Essas 
estruturas correspondem a zonas de cisalhamento transcor-
rentes formadas em regime dúctil no fi nal do Ciclo Brasi-
liano, as quais foram reativadas como falhas transcorrentes 
e extensionais durante o Cretáceo, em razão da abertura 
do Atlântico Sul. A abertura das caixas fi loneanas, que 

começou no Aptiano, por volta de 130Ma, é relacionada a 
três fases sucessivas e alternadas em compressão (F

1
 e F

3
) 

NE-SW e em extensão (F
2
) NW-SE, e a uma fase tardia 

(70Ma), em transtensão dextral (Bastos Neto et al. 1991; 
Bastos Neto, 1990). No contato com os granitos encaixan-
tes, observa-se intensa alteração hidrotermal marcada por 
silicifi cação, cloritização e sericitização.

Os depósitos de fl uorita são agrupados em subdistritos 
denominados: Segunda Linha Torrens, Ribeirão da Areia, 
Pedras Grandes, Rio Bravo Alto e Grão-Pará. 

No Subdistrito Segunda Linha Torrens (Fig. 204), que 
é o mais antigo, e onde são conhecidas as maiores jazidas 
do DFSC (SLT Principal e SLT Mina 2), concentram-se 
os estudos que propiciam um excelente conhecimento das 
mineralizações de fl uorita (Savi, 1980; Dardenne e Savi, 
1984; Dardenne, 1988; Bastos Neto, 1990; Bastos Neto et 
al. 1991, 1997; Dardenne et al. 1997).

O minério apresenta-se na forma de lentes biconvexas, 
de corpos tabulares e de combinações das duas anteriores, 
relacionados à movimentação de falhas transcorrentes e 
extensionais, respectivamente (Fig. 205). A mineralização 
de fl uorita, geralmente associada à calcedônia, mostra 
estruturas bandadas simétricas e assimétricas, estruturas 
brechadas e em cocardes de várias cores: roxa e verde-escura, 

   Fig. 203 –  Diagrama de Al
2
O

3
 x TiO

2
 para os pipes da Província Alcalina do Alto Paranaíba (segundo Araújo, 2000).
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 Fig. 204 – Mapa geológico do Subdistrito Segunda Linha Torrens 
(segundo Bastos Neto, 1990; Bastos Neto et al., 1997).
1 - Embasamento;                       6 - Filão de fl uorita;
2 - Fm. Serra Geral;                    7 - Dique de diabásio;
3 - Fm. Rio Bonito;                    8 - Filão de quartzo;
4 - Fm. Rio do Sul;                     9 - Mina abandonada;
5 - Rochas vulcânicas ácidas;   10 - Mina em atividade.

verde-clara, amarela e branca, que permitem ordenar, no 
tempo e no espaço, as diferentes fases de mineralização. Os 
corpos de minério podem atingir 1 km de comprimento, 15 m 
de espessura e até 300 m de profundidade, quando o minério 
rico em fl uorita (70-80%) enriquece-se progressivamente em 
sílica, tornando-se anti-econômico.

As inclusões fl uidas primárias das fl uoritas são geral-
mente aquosas, bifásicas, com salinidade baixa (2% eq. 

peso NaCl) e temperaturas de homogeneização variáveis 
de 165˚C a 100˚C. Essas características repetem-se em 
todos os fi lões do DFSC.

A distribuição dos elementos de terras raras mostra espectros 
normalizados aos condritos bastante planos com anomalia nega-
tiva em Eu constante, com exceção das últimas gerações de 
fl uorita branca que são acompanhadas por pirita e barita.

Os isótopos de estrôncio, com razões 87Sr/86Sr entre 
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0,7381 e 0,7402 para as fl uoritas verdes e entre 0,7292 
e 0,7317 para as fl uoritas amarelas, junto com os valo-
res de ε

Nd
 entre –10,9 e –1,63, sugerem uma origem na 

crosta superior para a rocha fonte da fl uorita (Tassinari 
e Flores, 1992), fato comprovado por Sallet (1988) que 
mostrou a riqueza em fl uor dos granitóides das suítes 
Pedras Grandes e Tabuleiro, na forma de fl uorita dissemi-
nada e de silicatos ricos em fl úor. O modelo genético geral-
mente admitido para os fi lões de fl uorita do DFSC (Fig. 
206) envolve a circulação convectiva de fl uidos superfi -
ciais infi ltrados e aquecidos em profundidade através das 
falhas e das fraturas do rifte, estabelecendo, assim, um cir-
cuito hidrotermal que permite a lixiviação do fl úor e da 
sílica, os quais são depositados no fi nal de sua ascensão, 
quando então encontram as águas conatas mais frias da 
seqüência clástica permocarbonífera.

No Distrito de Tanguá (RJ), os fi lões de fl uorita, orien-
tados NE-SW e ENE-WSW, segundo antigas zonas de 
cisalhamento do embasamento, são espacialmente associa-
dos a intrusões de rochas alcalinas do fi nal do Cretáceo, 
que constituem a fonte do fl úor e do calor para as circu-
lações convectivas dos fl uidos hidrotermais responsáveis 
pelas mineralizações (Becker et al. 1997).

4.2.4.2 Veios de ametista do Alto Bonito 

O Brasil é famoso por sua produção de ametista a partir 
de veios hidrotermais, muitas vezes relacionados a fontes 
termais, os quais foram reportados à reativação tectônica 
do Cretáceo.

No município de Marabá (PA), o importante Distrito 
de Ametista do Alto Bonito (Fig. 26), conhecido desde 
1980, encontra-se hospedado em veios hidrotermais sub-
verticais orientados 240°, encaixados em quartzitos do 
Grupo Salobo (Collyer e Mártires, 1991). Ocorrem na 
forma de geodos e de drusas, centimétricos até métricos 
e até mesmo decamétricos, formando verdadeiras grutas 
dentro do quartzito, com cristais que atingem 50 cm de 
comprimento por 15 cm de largura. Esses depósitos são 

Fig. 205a – Relações entre os movimentos tectônicos, a 
abertura e o preenchimento do Filão Cocal 
(segundo Bastos Neto, 1990; Bastos Neto et 
al., 1991).

Fig. 205b – Relações entre os movimen-
tos tectônicos, a abertura e 
o preenchimento das lentes da  
Mina 2 (segundo Bastos Neto, 
1990; Bastos Neto et al., 1991).
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resultantes da intensa atividade hidrotermal que afetou 
a área, aqui supostamente relacionada ao Cretáceo, e 
manifesta-se, ainda hoje, pelas fontes de águas hiperter-
mais (40,8˚C) alcalino-terrosas. A produção do garimpo 
é muito importante, atingindo 48 t de ametista por ano, 
com 20% de qualidade de gema.

Há, ainda, nessa região, depósitos detríticos provenien-
tes da desagregação, do transporte e da acumulação da 
ametista e das rochas encaixantes nas depressões.

Além da região do Alto Bonito, que se destaca por 
sua importância econômica, outras ocorrências de ametista 
são conhecidas e, às vezes, exploradas no território brasi-
leiro, tais como os fi lões de Jacobina (BA), Montezuma 
(MG-BA), Serra das Caldas (GO) e os placeres de Pau 
d’Arco (TO). 

4.2.5 Depósitos associados à circulação 
de fl uidos conatos

Nas bacias de Sergipe/Alagoas, Camamu, Recôncavo e Tucano, 
numerosas ocorrências de urânio, barita, galena e esfalerita são 
relacionadas à circulação de fl uidos conatos em ambiente rifte.

4.2.5.1 Ocorrências de urânio da Formação Sergí

Segundo White (1957), a primeira ocorrência de urânio na 
Fm. Sergí (Jurássico) foi assinalada por Haynes, em 1956, 
no Furo MC-1-BA da Petrobrás, sob a forma de coffi nita. 
Atualmente, as principais ocorrências de urânio encon-
tram-se na Bacia de Tucano e são associadas aos sedimen-
tos clásticos aluviais e fl uviais depositados no estágio rifte 
inicial da formação do Atlântico Sul. Esses sedimentos, 
sobrepostos aos folhelhos da Fm. Aliança, são constituídos 
por arenitos grosseiros e/ou conglomeráticos, feldspáticos 
a arcoseanos, com pouca matriz, e com estratifi cações cru-
zadas, apresentando níveis e lentes de argilas, localmente 
ricos em matéria orgânica e madeira silicifi cada.

A mineralização primária uranovanadífera (Saad e 
Munne, 1982) é composta de petronita, montroseita, hewe-
tita e coffi nita. A presença de uraninita foi também assi-
nalada por De Ros (1987) nos arenitos da Fm. Sergí. Os 
minerais secundários são zippeita, carnotita e metayuya-
munita. Sulfetos em proporções variáveis são associa-
dos à mineralização primária: pirita, calcopirita e pen-
tlandita. Os elementos traços presentes são: Ra, Fe, Ni, 
Cu, Ti, Mn, Be, Mo, Co, Y, Pb e Zn. A mineralização 

 Fig. 206 – Perfi l esquemático ilustrativo da circulação dos fl uidos mineralizantes e 
da formação dos fi lões de fl uorita (segundo Dardenne e Savi, 1984).
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encontra-se na unidade C (Fig. 207), e sua espessura 
varia de alguns centímetros a vários metros, com teores 
de 17,4% V

2
O

5
 e 0,75% U

3
O

8
. A fonte do urânio é geral-

mente relacionada às rochas pré-cambrianas do emba-
samento, situado a oeste da Bacia do Tucano, ou aos 
seus produtos retrabalhados e incorporados à seqüência 
detrítica.

O modelo genético geralmente assumido é do tipo Roll 
(Saad e Munne, 1982), sem maiores explicações. Entre-
tanto, o trabalho de De Ros (1987) sobre a evolução diage-
nética dos arenitos Sergí, permite estabelecer um modelo 
genético mais apurado, em que a individualização da mine-
ralização primária de urânio é relacionada ao preenchi-
mento da porosidade secundária em ambiente redutor, com 
temperatura da ordem de 125˚C, e pressão correspondente 
a um soterramento da ordem de alguns quilômetros. A pre-
cipitação do urânio, transportado pelos fl uidos conatos, é 
atribuída à existência de um ambiente redutor governado 
pela presença de matéria orgânica detrítica, gás metano/
óleo e pirita.

A oxidação da mineralização uranovanadífera primá-
ria é função da percolação de águas superfi ciais oxidantes, 

que provocam a dissolução, remobilização e reprecipitação 
do urânio e do vanádio em condições totalmente diferentes 
das originais.

4.2.5.2 Depósitos de barita da Fm. Marizal/
Taipu-Mirim

Dois importantes depósitos de Barita são conhecidos nos sedi-
mentos da Fm. Marizal/Taipu-Mirim: Camamu e Fazenda 
Barra (Bahia).

4.2.5.2.1 Depósito de Camamu

Na Bacia de Camamu, os depósitos de barita das Ilhas 
Grande e Pequena (Fig. 208) são associados aos sedimen-
tos cretáceos da margem continental brasileira e, conse-
qüentemente, intimamente relacionados à evolução do rifte 
que presidiu a formação do Atlântico Sul. Esses depósitos 
foram estudados sucessivamente por Bodenlos (1948), 
Netto (1977), Campos (1983), Dardenne e Campos (1984). 

 Fig. 207 – Unidade Uranífera da Formação Sergi (segundo Saad e Munne, 1982).
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Na área das Ilhas Grande e Pequena, três seqüências sedi-
mentares podem ser individualizadas:
i) Seqüência inferior: constituída por horizontes e lentes 

de conglomerados polimíticos grosseiros, com seixos 
do embasamento granulítico, intercalados com níveis 
de folhelhos, argilitos e coquinas silicifi cadas, correla-
cionada ao Andar Aratu.

ii) Seqüência intermediária: apresentando a camada de 
barita na base, a qual é sobreposta por um conjunto 
de arcósios e pelitos intercalados, onde podem apare-
cer ainda pequenas lentes de barita, correlacionadas ao 

Andar Alagoas (Aptiano). Localmente, essa seqüência 
foi denominada Taipu-Mirim. 

iii) Seqüência superior: representada pelos dolomitos da 
base da Fm. Algodões (Albiano), os quais ilustram a 
fase transgressiva da invasão marinha.

O contato da camada de barita com a seqüência inferior 
é sublinhado por um intervalo silicoso e ferruginoso, que 
revela a existência de uma importante lacuna de sedimen-
tação entre as duas seqüências. O horizonte barítico, que 
mostra fortes e rápidas variações de mergulho, apesar do 

 Fig. 208 – Mapa geológico da Bacia de Camamu (segundo  Netto, 1977).
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substrato permanecer subhorizontal, molda-se à paleomor-
fologia da seqüência inferior, o que se traduz por espessu-
ras reduzidas até alguns centímetros, no topo dos paleorele-
vos conglomeráticos, e crescentes, até alcançar uma média 
de 4 m nas depressões que margeiam os altos topográfi cos 
(Fig. 209). Essa camada de barita apresenta uma zonação 
vertical bastante característica (Campos, 1983; Dardenne e 
Campos, 1984):
i) Barita esferulítica, fi brosa, formando delgado horizonte 

na base da camada;
ii) Barita fi tada, maciça, em posição intermediária, for-

mando bandas contínuas, freqüentemente oblíquas, e 
com numerosos vazios, os quais são às vezes preenchi-
dos por betumens associados a pirita e a marcassita, 
constituindo o principal minério;

iii) Barita botrioidal na porção superior, com feições concre-
cionárias características, que podem ser de origem super-
gênica a partir de sucessivas dissoluções e precipitações.

Esse minério explorado pela Baroid-Pigminas S.A. é 
submetido à britagem grosseira e à simples lavagem para 
eliminação das argilas, dos óxidos e dos hidróxidos superfi -
ciais, e também a um controle de qualidade feito por meio da 
medição da sua densidade, a qual deve ser superior a 4,2.

Do ponto de vista paleogeográfi co, a Fm. Taipu-Mirim 
representa uma fácies de transição entre a Fm. Marizal, no 
continente, a oeste, e os evaporitos, a leste, que ocorrem 
na plataforma continental, onde foram reconhecidos por 

sondagem, e são correlacionados aos evaporitos do Golfo 
Paripueira do Eoaptiano.

Do ponto de vista geoquímico, as análises de estrôncio 
mostram teores em torno de 2.000 ppm desse elemento na 
barita, o que elimina a possibilidade de se considerar a barita, 
como um precipitado evaporítico direto. Nesse caso, o conte-
údo em estrôncio da barita deveria ser da ordem de 9 a 15%. 
Os valores de estrôncio encontrados são compatíveis com os 
teores presentes nas baritas formadas a partir da substituição 
do cálcio contido nos sulfatos evaporíticos (gipsita e/ou ani-
drita). Os dados isotópicos de enxofre (δ34S = +15‰) e 
do oxigênio (δ18O = +13‰) comprovam que os íons sulfato 
da barita provêm da precipitação de anidrita, a partir do mar 
aptiano em condições evaporíticas (Campos, 1983; Dardenne 
e Campos, 1984). A fonte dos íons Ba2+, necessários para a 
formação de barita, é ligada à lixiviação desse elemento con-
tido nos feldspatos potássicos dos granulitos ácidos do emba-
samento, e também à lixiviação dos seus produtos retrabalha-
dos (arcósios e conglomerados) no continente. A migração 
desses fl uidos enriquecidos em bário, em direção à zona de 
transição dos evaporitos (gipsita/anidrita), provoca a substi-
tuição dos sulfatos de cálcio, induzindo assim à formação da 
barita encontrada no Depósito de Camamu (Fig. 210). Nesse 
sentido, o modelo genético proposto (Campos 1983; Dar-
denne e Campos, 1984; Dardenne, 1997) afasta totalmente a 
possibilidade de uma fonte ígnea alcalina, conforme adiantada 
por Netto (1977). Em 1997, as reservas eram estimadas em 
663.602 t de minério com 72,06% BaSO

4
 (DNPM, 1998).

 Fig. 209 – Representação esquemática da infl uência da paleogeografi a na distribuição da barita no Depósito 
de Camamu-BA (segundo Dardenne e Campos, 1984).
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 Fig. 210 – Representação esquemática da evolução do Depósito de Barita de 
Camamu-BA (segundo Dardenne e Campos, 1984).
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4.2.5.2.2 Depósito da Fazenda Barra

Na Bacia do Recôncavo/Tucano (Bahia), o Depósito de 
Barita da Fazenda Barra foi descoberto em 1982 pela 
Petromisa (Bandeira et al. 1986). Suas reservas foram esti-
madas em 370 mil t de minério com teor médio de 37,27% 
BaSO

4
. Nessa jazida, bem como em outras ocorrências 

registradas na região, a barita ocorre como cimento de are-
nitos e conglomerados da Fm. Marizal (Eoaptiano), Andar 
Alagoas, e é associada à esfalerita, galena, pirita e fl uorita 
em proporções menores. A Fm. Marizal representa um 
equivalente da seqüência do Golfo na Bacia Recôncavo/
Tucano, cuja evolução é relacionada à abertura do rifte do 
Atlântico Sul. As características faciológicas dos arenitos 
e conglomerados da Fm. Marizal indicam que a barita foi 
depositada em ambiente de sistemas fl uviais entrelaçados e 
leques aluviais. Numerosas ocorrências de galena e esfale-
rita foram também reconhecidas pelas sondagens nos sedi-
mentos clásticos do Grupo Ilhas na região. Em escala mais 
regional, mineralizações sulfetadas de Pb-Zn foram encon-
tradas nos arenitos e nos conglomerados da Fm. Muribeca 
(Mb. Carmópolis) na Bacia de Sergipe/Alagoas, as quais 
são sotopostas a uma camada de barita maciça, com galena 
associada, que representa um equivalente das camadas de 
gipsita/anidrita do Mb. Ibura (idade Alagoas). Essas obser-
vações permitem considerar que todas essas mineraliza-
ções correspondem a um mesmo evento geológico. Curio-

samente, a barita da Fazenda Barra ocorre em forma de 
rosetas, de cristais espáticos e poiquilíticos que corroem os 
grãos detríticos. Segundo Bandeira et al. (1986), a origem 
da mineralização estaria associada à expulsão de águas 
conatas durante a compactação, e à migração desses fl ui-
dos, que apresentam alta temperatura e salinidade, a partir 
das zonas mais profundas em direção a zonas mais eleva-
das (paleoaltos e altos estruturais), utilizando zonas per-
moporosas e zonas de falhas. A precipitação preferencial 
dos sulfetos teria ocorrido nos sedimentos do Grupo Ilhas, 
na interface desses fl uidos com zonas ricas em H

2
S e/ou 

matéria carbonosa/CH
4
, enquanto o bário lixiviado dos 

feldspatos detríticos precipitaria nas áreas de interação 
desses fl uidos com águas superfi ciais continentais oxi-
dantes ricas em SO

4
= na Fm. Marizal. A alternativa, que 

nos parece mais plausível para a origem da barita, seria 
a reação dos fl uidos enriquecidos em bário com o cimento 
de gipsita e/ou anidrita dos arenitos e conglomerados da 
Fm. Marizal (Fig. 211). 

4.2.6 Depósitos sedimentares s.s.

Os depósitos sedimentares do Cretáceo podem ser divi-
didos em três categorias (Dardenne, 1999): depósitos 
clásticos diamantíferos; depósitos evaporíticos; depósi-
tos fosfatados.

 Fig. 211 – Modelo metalogenético da barita e dos sulfetos da Fazenda Barra (segundo 
Bandeira et al., 1986).
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4.2.6.1 Depósitos clásticos diamantíferos

Durante o estágio rifte do Cretáceo Inferior, espessas seqü-
ências fl uviais clásticas depositaram-se nas bacias costeiras 
marginais e nas bacias interiores do continente brasileiro. 
Na Bacia Sanfranciscana (Fig. 187), os conglomerados 
basais da Fm. Abaeté (Grupo Areado) contêm numerosas 
ocorrências de diamante detrítico (Campos et al. 1995). 
Esses conglomerados representam depósitos de barras sei-
xosas longitudinais e transversais ocorrendo num sistema 
fl uvial entrelaçado grosseiro em ambiente que varia de 
árido a desértico (Campos, 1996; Campos et al. 1993). 
Na região de Canabrava, onde foram identifi cados, os 
conglomerados contêm pequenos diamantes de boa quali-
dade (teores de até alguns pontos por m3) os quais contri-
buem na alimentação dos placeres diamantíferos recentes 
conhecidos no Rio do Sono. A reconstituição das paleocor-
rentes mostra um transporte preferencial de NE para SW 
(Campos, 1996; Dardenne et al. 1991). Nessa área, os 
conglomerados sobrepõem-se, em discordância erosiva, 
aos sedimentos glaciais do Grupo Santa Fé (Permiano), 
que podem ter contribuído como fonte local dos diaman-
tes (Fig. 187).

Várias outras ocorrências de diamante, associadas aos 
conglomerados da Fm. Abaeté, foram comprovadas em 
Minas Gerais e em Goiás, com as mais extensas se situando na 
Serra do Cabral (Chaves et al. 1998; Karfunkel e Chaves, 
1994, 1995).

A origem dos diamantes é relacionada ao retrabalha-
mento sucessivo dos conglomerados diamantíferos da Fm. 
Sopa do Supergrupo Espinhaço (Mesoproterozóico), do 
Grupo Macaúbas (Neoproterozóico), e do Grupo Santa Fé 
de Minas (Permiano), conforme sugerido por Gonzaga e 
Tompkins (1991), Dardenne et al. (1991), Campos (1996), 
Campos e Dardenne (1995).

No Nordeste, depósitos semelhantes são descritos na 
região de Gilbués (Piauí), onde os diamantes são associa-
dos às fácies conglomeráticas da Fm. Pé do Morro, base 
do Grupo Areado (Gonzaga e Tompkins, 1991).

Durante a reativação do rifte no Cretáceo Superior, 
ocorreu o soerguimento do Alto Paranaíba (Fig. 194) entre 
as bacias Paraná e Sanfranciscana, ao qual são relacionadas 
as intrusões alcalinas, os derrames vulcânicos e pipes kim-
berlíticos da Fm. Patos. O desmantelamento desses edifí-
cios vulcânicos resultou na deposição dos conglomerados e 
dos arenitos epiclásticos da Fm. Uberaba, na Bacia Bauru; 
e da Fm. Capacete, na Bacia Sanfranciscana (Campos e 
Dardenne, 1997). A essas litologias são correlacionadas 
as ocorrências de diamante da região de Romaria (Gallo, 

1971; Suguio et al. 1979), e as do Grupo Bauru em geral 
(Fleischer, 1998).

Na Chapada dos Guimarães, numerosas ocorrências 
de diamantes em placeres terciários e quaternários (Fig. 
212), no Distrito de Poxoréu, são consideradas como 
retrabalhamentos dos conglomerados polimíticos da 
base do Grupo Bauru (Weska et al. 1997; Weska, 1996; 
Fleischer, 1998). Os conglomerados diamantíferos asso-
ciados à Fm. Parecis (Fig. 185), cuja bacia homônima se 
encontra separada da Bacia Bauru pelo Alto de Rondo-
nópolis, são também o produto de uma sedimentação 
desenvolvida durante o Cretáceo Superior. Nessa área, 
situa-se a Jazida de Diamante de Arenópolis/Nortelândia, 
com reservas de 400 mil quilates, e teores de 2 a 4 
pontos/m3, resultante do retrabalhamento e da recon-
centração dos diamantes na forma de depósitos aluvio-
nares durante o Terciário-Quaternário (Souza, 1991; 
Fleischer, 1998). 

4.2.6.2 Depósitos de evaporitos

Na região Nordeste do Brasil, depósitos de evaporitos rela-
cionados ao Aptiano ocorrem tanto nas bacias marginais 
costeiras como nas bacias cretáceas interiores.

4.2.6.2.1 Depósito de Sal-Gema da Ilha de 
Matarandiba

O sal-gema da Ilha de Matarandiba, na Bahia (Ghignone 
e Assis, 1997), situa-se na porção inferior (Mb. Mataran-
diba) da Fm. Aliança (Jurássico Superior), a uma profun-
didade de 1.200 m. É explorado por injeção de água que, 
aquecida em profundidade de até 50˚C, dissolve o sal e 
forma uma salmoura de alta concentração, a qual está 
sendo recuperada pela Mineração e Química do Nor-
deste S.A. para produção de soda cáustica, de cloro e 
de outros insumos industriais. A camada de sal-gema, com 
uma espessura de 29 a 60 m, fi ca compreendida entre dois 
níveis de anidrita branca ou cinzenta, que apresenta de 3 a 
4 m de espessura.

A origem desses evaporitos é interpretada por Ghignone 
e Assis (1997) como continental, a precipitação dos sais 
ocorrendo num ambiente de sabkha ou playa-lake no inte-
rior do continente em clima árido e desértico.

A produção anual (1993) é de 675 mil t, corresponden-
tes a 48 % da produção nacional de sal-gema, enquanto as 
reservas são estimadas em 1.260 Mt.
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4.2.6.2.2 Depósitos de potássio de Sergipe-Alagoas

A evolução tectonossedimentar das bacias marginais brasi-
leiras (Ojeda,1981) tem sido dividida em quatro fases (Fig. 
187): fase de intumescência ou de soerguimento crustal; 
fase tafrogênica ou fase rifte; fase transicional, denomi-
nada golfo proto-oceânico ou fase de evaporitos; fase de 
oceano aberto ou fase transgressiva. Essas fases refl etem a 
separação progressiva entre o Brasil e a África, bem como 
a abertura do Atlântico Sul.

Durante o estágio proto-oceânico, duas seqüências eva-
poríticas relacionadas à Fm. Muribeca se depositaram:
i) Os evaporitos Paripueira do Eoaptiano, aos quais são 

relacionados as explorações, por dissolução subterrâ-
nea, de sal-gema de Bebedouro, em Maceió, Alagoas 
(Amaral e Melo, 1997). 

ii) Os evaporitos Ibura do Neoaptiano, aos quais são asso-
ciados os depósitos de silvinita de Taquari-Vassouras e 
Santa Rosa de Lima na Bacia de Sergipe (Cerqueira et 
al. 1986, 1997).

* Depósitos de potássio de Sergipe-Alagoas
Na bacia costeira de Sergipe, Região Nordeste do Brasil, as 
estruturas anticlinais, às quais estão associados os campos 

de petróleo de Riachuelo, Siririzinho e Carmópolis (Fig. 
213), limitam as sub-bacias potassíferas de Santa Rosa de 
Lima e de Taquari-Vassouras (Cerqueira et al. 1997, 1986).

Atualmente, somente esta última está sendo explorada por 
mineração subterrânea (CVRD) da seqüência evaporítica do 
Membro Ibura (Neoaptiano), que se sobrepõe aos conglome-
rados e arenitos do Membro Carmópolis, fi cando sotoposta 
aos folhelhos e siltitos com intercalações de arenitos, calcários 
laminados e anidrita do Membro Oiteirinhos. Essas diversas 
unidades pertencem à Fm. Muribeca (Aptiano), que é reco-
berta em discordância pelos sedimentos da transgressão mari-
nha da Fm. Riachuelo (Albiano/Cenomaniano). 

Os evaporitos Ibura, que apresentam como caracterís-
tica a presença de gás disseminado sob a forma de microinclu-
sões, são divididos em nove ciclos (Szatmari et al. 1979; 
Cerqueira et al. 1997,1986) em virtude da alternância de 
fases de alta e baixa salinidades (Fig.214).

Os ciclos I e II são constituídos principalmente por 
halitas transgredindo sobre os sedimentos anteriores. Nos 
ciclos III, IV, V e VI as condições de isolamento e con-
centração em sais tornam-se mais drásticas com a preci-
pitação da carnalita (KCl, MgCl

2
.6H

2
O) e da taquidrita 

(2MgCl
2
.CaCl

2
.12H

2
O) a partir das salmouras distais. 

O topo do ciclo VI é marcado por uma fase de dissolução 

 Fig. 212 – Perfi l esquemático do Gráben de Poxoréu, com ênfase na gênese dos cascalhos residuais 
(segundo Fleischer, 1998).
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 Fig. 214 – Estratigrafi a do Membro Ibura na Bacia de Taquari-Vassouras-SE (segundo Szatmari et al., 1979; 
Cerqueira et al., 1997).
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intensa denominada discordância pré-ciclo VII, que elimi-
nou grande parte dos sais já depositados, notadamente nos 
altos de Carmópolis e de Siririzinho. Sobre essa discor-
dância, o ciclo VII é composto de camadas de halita e de 
silvinita, com delgados níveis de carnalita, as quais são 
exploradas na mina subterrânea de Taquari-Vassouras. Os 
níveis de halita apresentam texturas variadas: fi na, cristalo-
blástica, digitiforme, esqueletal e bandada, cada uma delas 
representando uma fácies bem determinada.

A silvinita basal inferior, com coloração amarela e cris-
talinidade grosseira, mostra espessura média de 3,82 m,  
teor de 25,03% KCl, e consiste no minério de maior dis-
tribuição na bacia. A silvinita basal superior, com coloração 
avermelhada e esbranquiçada, e com cristalinidade geral 
fi na, possui espessura média de 4,27 m e teor de 24,05% KCl. 
Essas duas camadas de silvinita são separadas por um nível 
de halita com espessura máxima de 14,62 m na parte cen-
tral da jazida, que pode desaparecer em certos locais, pro-
vocando, assim, a fusão dos dois níveis de silvinita.

As reservas de silvinita basal superior são de 42 Mt 
com 24,05% KCl. A produção, iniciada em 1986, era de 
275 mil t de KCl e de 850 mil t de NaCl em 1991.

* Modelo genético 
Enquanto nos depósitos clássicos de evaporitos, como os 
da Bacia do Amazonas, a transgressão marinha invade a 
área cratônica na forma de um golfo alongado, a originali-
dade dos evaporitos da Bacia de Sergipe reside no fato de a 
invasão marinha ter aproveitado o rifteamento que presidiu 
a separação do Brasil da África para formar um imenso 
golfo entre os continentes sul-americano e africano. Clas-
sicamente, essa transgressão marinha é considerada como 
vindo do sul para o norte após ultrapassar a barreira vulcâ-
nica de Rio Grande-Walvis (Fig. 187), formando, sucessi-
vamente, os golfos Paripueira e Ibura, os quais serviram de 
acesso e alimentação para as bacias evaporíticas marginais.

Entretanto, trabalhos recentes (Dias-Brito, 1995; Dias 
1998; Azevedo, 2001) relacionam a invasão marinha a um 
apêndice do mar intertropical Tetis, situado ao norte. A comu-
nicação com o oceano meridional temperado e frio teria 
ocorrido somente no Cretáceo Superior, quando ele ultrapas-
sou a barreira vulcânica Rio Grande-Walvis.

Nesse contexto, a evaporação da água do mar conduz 
à precipitação sucessiva de carbonato de cálcio, anidrita e 
halita, aos quais sucede, na ausência de magnésio, a pre-
cipitação de cloreto de sódio e de potássio: a silvinita. 
No caso da silvinita fi namente laminada, esse sal pode 
ter origem primária, isto é, ter se originado por precipi-
tação química direta a partir das salmouras. Entretanto, 

a silvinita, que apresenta textura grosseira e se encontra 
diretamente associada à carnalita, pode ter uma origem 
secundária a partir da lixiviação preferencial (dissolução 
incongruente) do cloreto de magnésio da carnalita, segundo 
Cerqueira et al. (1997). Os mesmos autores sugerem um 
mecanismo semelhante para a formação da taquidrita que, 
como no Gabão, ocorre na forma de espessas camadas na 
Bacia de Sergipe.

4.2.6.2.3 Depósito de Enxofre Nativo de Castanhal

Na Bacia de Sergipe, o Depósito de Enxofre Nativo de Cas-
tanhal (Frota e Bandeira, 1997; Morelli et al. 1982), locali-
zado na parte superior do Membro Ibura da Fm. Muribeca 
(Neoaptiano), situa-se no topo de uma estrutura dômica, 
denominada anticlinal de Siririzinho (Fig. 215), perto do 
campo de óleo de Siririzinho, o qual é limitado por falhas 
normais.

Na área de Castanhal a porção superior do Membro 
Ibura é dividido em duas unidades: Capeador, na base; e 
Seção Evaporítica, no topo. A mineralização de enxofre 
está estreitamente associada às anidritas/gipsitas da Seção 
Evaporítica, onde ocorre na forma de cinco tipos principais:
i) Preenchimento de vesículas, resultante da transforma-

ção parcial ou total de fragmentos ou de nódulos de 
anidrita em calcita secundária e/ou enxofre;

ii) Substituição total de anidrita por enxofre e por calcita;
iii) Preenchimento de fraturas na forma de veios irregula-

res de enxofre;
iv) Transformação de veios e vênulas de gipsita em enxo-

fre e em calcita;
v) Disseminação de microcristais de enxofre dispersos na 

matriz argilo-micrítica.

Essa mineralização distribui-se ao longo de três zonas 
mineralizadas principais denominadas Marco 39, Marco 
38 e Capeador. Possui espessura média de 6,76 m, com 
teor médio de 22,8 % de enxofre, concentrado em cinco 
áreas, que apresentam uma reserva in situ de 2.143.842 t.

* Modelo genético
O modelo genético (Fig. 215) estabelecido para explicar a 
origem do Depósito de Enxofre de Castanhal (Frota e Ban-
deira, 1997) é fundamentado na ação biogênica de bactérias 
redutoras de sulfato (Rumick et al. 1979). Os mecanismos 
geradores de enxofre desenvolvem-se em duas etapas:
a) A camada de anidrita/gipsita é transformada, pela ação 

de bactérias anaeróbicas (desulfovíbrio desulfuricens) 
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 Fig. 216 – Mapa geológico da Bacia do Araripe. Na seção A-D pode ser observado o padrão estrutural em horstes 
e grábens das seqüências inferior e juroneocomiana afetadas pelo tectonismo do estádio rifte, e a atitude 
suborizontal das seqüências pós-rifte (segundo Assine, 1992).

na presença de petróleo, em calcita, água e gás sulfídrico:
    CaSO

4
 + CH

4
 (petróleo) + (bactérias redutoras de sul-

fato) → CaCO
3
 + H

2
S + H

2
O

b) O gás H
2
S é oxidado para S elementar (S0) no próprio 

meio anaeróbico por íons sulfatos (SO
4
2-

 
) e/ou por água 

artesiana oxidante. Para possibilitar a oxidação do gás H
2
S, é 

necessário o seu trapeamento para evitar a sua fuga. 

No caso do Depósito de Castanhal, a migração do óleo 
ocorreu através das falhas, permitindo, então, a ação das 
bactérias redutoras e a transformação do sulfato em gás 
sulfídrico, água e calcita. O gás sulfídrico, trapeado pelos 
folhelhos do Mb. Oiteirinhos sobreposto, foi oxidado para 
enxofre nativo S0 por água doce superfi cial.

4.2.6.2.4 Depósitos de gipsita do Nordeste do Brasil

Na Região Nordeste do Brasil, uma série de bacias cretáceas 
intracontinentais apresenta importantes depósitos de gipsita, 
que são associados a um episódio marinho transgressivo de idade 
Aptiano-Albiano, relacionado à Fm. Santana na Chapada do 
Araripe, e à Fm. Codó na Bacia do Grajaú (Maranhão).

As jazidas mais signifi cativas ocorrem na Bacia do Ara-
ripe (Fig. 216), constituindo-se na maior região produtora 
de gipsita do Brasil, a qual é utilizada para fabricação de 
cimento Portland e de gesso (Krauss e Amaral, 1997).

A camada de gipsita e anidrita, relacionada à Fm. San-
tana, pode atingir até 30 m de espessura, assentando-se 
concordantemente sobre folhelhos pretos ricos em matéria 
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orgânica de origem algal e carbonatos (Fig. 217). O hori-
zonte gipsítico é capeado por uma seqüência argilo-síltica 
calcífera e fossilífera, a qual mostra localmente abundantes con-
creções calcárias ricas em ictiólitos (Krauss e Amaral, 1997). 
Segundo Silva (1988, 1986), esse contato representa uma 
discordância erosiva que lhe permite separar a Fm. Arari-
pina, na base, da Fm. Santana, no topo; interpretação essa 
contestada por Assine (1992). Silva (1988) distinguiu as 

variedades primárias de evaporitos (anidrita nodular, gip-
sita colunar, gipsita lenticular, anidrita-micrita laminar) 
das variedades secundárias (gipsita alabastrina, gipsita 
porfi roblástica, gipsita nodular, espato cetinado), relacio-
nando-as a fácies sedimentares e à evolução genética da 
seqüência deposicional. Dolomita, celestita e barita ocor-
rem de maneira esporádica nos evaporitos, e são conside-
radas por Silva (1988) como fácies secundárias. 

Fig. 217 – Seqüência mesozóica da Bacia do Araripe 
(segundo Silva, 1988).
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Depósitos de gipsita com características semelhan-
tes encontram-se associados à Fm. Codó, na Bacia de 
Grajaú (Maranhão), onde foram sucintamente descritos 
por Baquil (1997).

* Modelo genético
A análise estratigráfi ca e paleogeográfi ca das seqüências 
deposicionais na Bacia do Araripe permite correlacionar a 
transgressão marinha Aptiano-Albiano, representada pela 
Fm. Santana, ao início da fase pós-rifte, com sentido de 
sul-sudeste para norte-noroeste (Assine, 1992), ou mais 
provavelmente de norte para sul a partir do mar Tetis (Dias-
Brito, 1995; Dias, 1998). Essa transgressão conduz à for-
mação de um lago salino onde, após a sedimentação dos 
folhelhos pretos e dos carbonatos, inicia-se a precipitação 
dos evaporitos subaquosos na forma de gipsita e de ani-
drita. Lateralmente ocorre a formação de evaporitos capila-
res em ambiente sabkha com o desenvolvimento das fácies 
de evaporitos nodulares. Essa sedimentação de evaporitos 
subaquosos, caracterizados pelas fácies de gipsita colunar, 
permaneceu até o preenchimento completo e o resseca-
mento das salinas (Silva, 1988).

Segundo Assine (1992), esse modelo é bem semelhante 
ao modelo de ambiente costeiro de deposição de evaporitos 
no sul da Austrália (Warren e Kendall, 1985) onde, em vir-
tude de variações relativas do mar, em condição de clima 
árido e semi-árido, as salinas são preenchidas por gipsita 
laminar com espessura da ordem de dezena de metros.

Aos folhelhos negros da Fm. Santana e da Fm. Codó são 
também associados pequenos níveis de sulfetos (pirita, galena 
e esfalerita), regionalmente correlacionáveis, e considerados 
como de origem sindiagenética do tipo Kupferschiefer.

4.2.6.2.5 Depósitos de fosfato da Bacia Pernambuco/
Paraíba

Na Região Nordeste do Brasil, os fosfatos ocorrem associa-
dos à Seqüência Sedimentar (Grupo Paraíba) da Bacia de 
Pernambuco/Paraíba (Cretáceo Superior), a qual se estende 
na forma de uma estreita faixa costeira (15 a 20 km de 
largura) alongada norte-sul (± 100 km) entre as cidades 
de Recife e de João Pessoa, mergulhando suavemente em 
direção ao Oceano Atlântico. Em toda a bacia costeira, a 
sedimentação fosfática se situa na base da transgressão mari-
nha da Fm. Gramame, na forma de um horizonte mais ou 
menos contínuo sobreposto aos arenitos Beberibe (Fig. 218). 
A espessura da camada de fosforito varia de alguns centí-
metros até a um máximo de quatro metros, com teores vari-

áveis de 20 a 35% P
2
O

5
 (Kegel, 1955; Moreira Neto e 

Amaral, 1997). As reservas estimadas para a região são da 
ordem de 65 Mt de minério com 22% P

2
O

5
.

No fosforito rico, os elementos fosfatados como moldes 
de moluscos, foraminíferos planctônicos, intraclastos, 
pellets, oólitos, coprólitos, fragmentos de algas e corais 
são abundantes (Tinoco, 1971). Esse fosforito é composto 
essencialmente de fl uorapatita com baixa porcentagem de 
CO

2
 (1,14 a 1,38%), alta razão F/ P

2
O

5 
(0,105 a 0,146) 

(Boujo et al. 1998; Menor et al. 1977; Menor e Amaral, 
1978). Os fosforitos apresentam uma certa radioatividade 
que traduz teores equivalentes a 0,018-0,25% de urânio.

4.3 O Cenozóico

Durante o Cenozóico, os principais depósitos minerais encon-
trados são decorrentes da alteração laterítica, que atuou na 
Plataforma Sul-Americana desde o início do Terciário, e 
da concentração de minerais pesados na forma de placeres, 
pelos rios, nos aluviões e nos paleoaluviões e, pelo mar, 
nas praias da margem continental.

4.3.1 Depósitos minerais de origem 
laterítica

Grande parte da Plataforma Sul-Americana situa-se na 
zona intertropical, onde predominam condições favoráveis 
ao desenvolvimento dos mecanismos de alteração supergê-
nica, os quais conduzem à formação de uma espessa cober-
tura laterítica. Entretanto, a principal fase de lateritização, à 
qual são associados os depósitos minerais, é relacionada ao 
Terciário Inferior (Eoceno), enquanto uma segunda fase é 
geralmente atribuída ao Terciário Superior (Mioceno-Plio-
ceno), o que confere uma evolução complexa e um caráter 
fóssil à maioria das concentrações minerais de origem late-
rítica. Em razão da natureza e da origem dos minerais 
concentrados no perfi l de alteração, os depósitos minerais de 
origem laterítica podem ser classifi cados em duas categorias:
a) Depósitos lateríticos originados por concentração relativa 

dos elementos químicos insolúveis, ou pouco solúveis, na 
forma de minerais neoformados. Os exemplos mais signifi -
cativos incluem o alumínio, o manganês, o níquel, par-
cialmente o ouro e, excepcionalmente, o titânio;

b) Depósitos lateríticos originados por acumulação resi-
dual de minerais estáveis resistentes à alteração super-
gênica. Esse segundo caso concerne à hematita dos ita-
biritos, à cassiterita dos albititos, ao pirocloro, à apatita 
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e à barita dos complexos alcalino-carbonatíticos e, par-
cialmente, ao ouro.

Neste capítulo, porém, somente serão abordados os 
depósitos lateríticos pertencentes à primeira categoria, já 
que a importância dos depósitos incluídos nas segunda 
categoria já foi ressaltada, após as considerações relativas à 
gênese da mineralização primária, em capítulos anteriores.

4.3.1.1 Depósitos de bauxita

Os depósitos de bauxita, largamente espalhados em dife-
rentes regiões do território brasileiro, podem ser agrupados 
em três grandes províncias: bauxitas da Província Amazô-
nica; bauxitas da Província Centro-Leste; bauxitas da Pro-
víncia Alcalina.

4.3.1.1.1 Bauxitas da Província Amazônica 

Na Região Norte do Brasil, diferentes tipos de depósitos 
são conhecidos:
 • Bauxitas do Pará e do Amazonas, desenvolvidas sobre 

sedimentos e representativas de 97% das reservas 
conhecidas (3,6 bt) no território brasileiro;

 • Bauxitas fosfatadas no NE do Pará e NW do Maranhão, 
desenvolvidas sobre diversos tipos de rochas;

 • Bauxitas de Carajás, provenientes da alteração de basal-
tos do Grupo Grão-Pará;

 • Lateritas Aluminosas da região de Tucuruí, Pará.

4.3.1.1.1.1 Depósitos de bauxita da Amazônia Oriental 
Nos Estados do Amazonas e do Pará, os principais depó-
sitos de bauxita: Trombetas, Nhamundá, Juruti, Almei-
rim, Paragominas, Mazagão, apresentam perfi s de alte-
ração semelhantes (Fig. 219), desenvolvidos a partir de 
sedimentos argilosos e argilo-arenosos pertencentes às 
formações Ipixuna, Itapecuru e/ou Alter do Chão, con-
sideradas como pertencentes ao Cretáceo Superior ou ao 
Terciário Inferior. Em todas essas localidades, os depósi-
tos são, ou foram, cobertos por uma espessa (até 20 m) 
camada caulinítica, denominada “Argila de Belterra” 
(Truckenbrodt et al. 1981). A altitude do platô bauxí-
tico varia de 200 m, nas porções mais elevadas, a 70 m, 
perto do delta do Rio Amazonas.

Na distribuição dos horizontes no perfi l de altera-
ção, reside a originalidade das bauxitas da Amazônia e a 
origem das controvérsias em relação à evolução dos perfi s 

de alteração e, conseqüentemente, aos modelos genéticos 
apresentados: 
i) As bauxitas apresentam espesso capeamento cauliní-

tico (“Argila de Belterra”) considerado alóctone e depo-
sitado num ambiente lacustre (Grubb, 1979; Trucken-
brodt et al. 1981; Kotschoubey et al. 1997; Kotschoubey 
e Truckenbrodt 1981, Kotschoubey, 1988) ou autóctone, 
proveniente de uma evolução in situ do perfi l de alteração 
(Lucas, 1997; Boulangé e Carvalho, 1997; Aleva, 1981);

ii) A presença de um horizonte nodular ferruginoso, inter-
calado entre dois níveis bauxíticos, evidenciando uma 
evolução polifásica que implica numa diversidade cli-
mática com alternância de períodos áridos e úmidos, 
ou na migração do ferro através do perfi l de alteração 
para formar uma crosta ferruginosa intermediária.

Essas observações levam os diferentes autores à elabo-
ração de dois modelos distintos para a formação das bau-
xitas na Amazônia:
a) O modelo alóctone de alteração polifásica.
    Esse modelo (Fig. 220), apresentado por Kotschoubey 

et al. (1997), Kotschoubey e Truckenbrodt (1981), 
Kotschoubey (1988), considera as argilas cauliníticas de 
Belterra como um sedimento depositado em ambiente 
lacustre após a formação das bauxitas, selando, assim, 
a evolução do perfi l de alteração. Nesse sentido, as 
bauxitas da Amazônia são depósitos fósseis. Essa inter-
pretação é baseada na natureza brusca do contato, nos 
indícios de retrabalhamento observados nos pisólitos 
(gradação, verniz decorrente da exposição aérea), e na 
origem, em parte mecânica da fragmentação do hori-
zonte ferruginoso.

          Em razão de tal retrabalhamento, a evolução do 
perfi l de alteração é interpretada como relacionada a 
duas fases principais de bauxitização, em clima úmido, 
sob cobertura fl orestal, e alternadas com períodos de 
clima árido, sem cobertura fl orestal, durante os quais 
ocorre o desmantelamento dos horizontes ferruginosos 
superfi ciais.  

b) O modelo autóctone de alteração polifásica in situ.
    Esse modelo (Fig. 221), apresentado por Lucas (1997), 

Boulangé e Carvalho (1997), advoga em favor de uma 
evolução contínua in situ a partir da alteração dos 
sedimentos argilo-arenosos, por um longo período em 
condições climáticas de equatoriais a tropicais, esten-
dendo-se desde o início do Terciário até os tempos 
atuais. Nesse contexto, os autores contestam a natu-
reza do contato do horizonte bauxítico superior com 
as argilas de Belterra, evidenciando, em contrapartida, 
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 Fig. 219 – Perfi s lateríticos das bauxitas na Província Amazônica. 
A) Perfi l geral das bauxitas do Amazonas e do Mara-
nhão (segundo Kotschoubey, 1988); B) Perfi l laterítico 
das bauxitas de Jabuti-Ipixuna (segundo Kotschoubey, 
1988); C) Distribuição dos minerais no perfi l laterítico da 
bauxita de Trombetas (segundo Costa, 1991, 1997).  
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 Fig. 220 – Modelo alóctone de alteração bauxítica polifásica na área de Paragominas-Açailândia 
(segundo Kotschoubey e Truckenbrodt, 1981).
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um contato transicional onde ocorre gibbsitização. 
Por outro lado, a fragmentação do horizonte ferrugi-
noso submetido à bauxitização progressiva não implica 
necessariamente o desmantelamento mecânico, a frag-
mentação resultando de substituição progressiva no 
próprio perfi l de alteração. A formação original do hori-
zonte ferruginoso deve-se a migração do ferro que pre-
cipitou junto a um nível arenoso e ao nível freático. 
Fenômenos de ressilicifi cação e dessilicifi cação são 
responsáveis pela formação dos horizontes cauliníticos 
e bauxíticos, respectivamente. O horizonte caulinítico 
encontra-se microagregado e regenerado por interven-
ção biológica sob a forma de fi tólitos ou por transporte 
do quartzo e da caulinita pelos termitos (Tardy, 1993).

Em conclusão, segundo esses autores, o perfi l completo 
das formações bauxíticas da Amazônia resulta da evolução 
in situ por diferenciação geoquímica a partir da atuação 
de frentes de alteração sucessivas no tempo e no espaço, 
sendo classifi cadas como criptobauxitas (Tardy, 1993).

4.3.1.1.1.2 Depósitos de bauxita fosfática do NE do 
Pará e NW do Maranhão
Nessa região, as diversas ocorrências de bauxitas fosfáticas 
constituem um distrito original por seu conteúdo elevado 
de fosfato (de 13 a 26% P

2
O

5
) e de estrôncio (1,4% SrO), 

acompanhados por CaO e NaO
2
, e, às vezes, enriquecidos 

em Ba, Sc, Nb, Zr, Y e ETR. Os perfi s de alteração são 
desenvolvidos sobre diversos tipos de rochas: ultramáfi cas/
máfi cas, metamórfi cas, sedimentares, e os principais depó-
sitos (Gurupi, Pirocaua, Trauira, Itacupim, Bonito) foram 
estudados por Costa (1997, 1991); Costa et al. (1980); Oli-
veira e Costa (1984). O enriquecimento em estrôncio é 
associado à série Crandallita/Goyazita.

4.3.1.1.1.3 Depósito de Bauxita de Carajás
Localizado no Platô N5 da Serra de Carajás, a uma alti-
tude vizinha de 650 m, o depósito de bauxita (Beisiegel 
et al. 1973) ocorre na parte superior de um espesso perfi l 
de alteração laterítica (Fig. 222), e comporta os seguintes 
horizontes: bauxita, crosta ferruginosa, horizonte argiloso 
e rocha-mãe (Costa et al. 1997). As reservas (Alves, 1988) 
são da ordem de 49 Mt, com baixa sílica reativa (1,7%), 
34,9% Al

2
O

3
, alto teores de ferro (25% Fe

2
O

3
) e de carbono 

orgânico (1,5%). Segundo Costa et al. (1997), a origem do 
depósito de bauxita é relacionada a duas fases de alteração: 
 • Uma primeira fase conduziu à formação do manto de 

alteração laterítica sobre os basaltos do Grupo Grão-
Pará, com individualização de um horizonte ferrugi-
noso na parte superior;

 • Uma segunda fase de alteração permitiu a formação do 
horizonte bauxítico a partir da crosta ferruginosa.

 Fig. 221 – Modelo autóctone da evolução do perfi l de alteração bauxítica na área de Juruti (segundo Lucas, 1997; 
Boulangé e Carvalho, 1997).
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Os teores elevados em Ni, Co, Cr no perfi l de altera-
ção confi rmam o desenvolvimento do depósito de bauxita, 
a partir da alteração dos basaltos.

4.3.1.1.2 Bauxitas da Província Centro-Leste

A região Centro-Leste do Brasil abrange uma enorme área 
que engloba o sul de Minas Gerais e os altos da Serra 
do Mar e da Serra da Mantiqueira, onde os depósitos de 
bauxita se desenvolveram sobre diferentes tipos de rochas: 
Bauxitas do Quadrilátero Ferrífero, Bauxitas da Serra do 
Espinhaço, Bauxitas da Serra da Mantiqueira.

4.3.1.1.2.1 Depósitos de bauxita do Quadrilátero 
Ferrífero
Na região do Quadrilátero Ferrífero, as jazidas de bauxita 
são associadas principalmente às rochas metassedimentares 
pré-cambrianas de baixo grau, as quais pertencem essencial-
mente ao Supergrupo Minas, e a sedimentos recentes de idade 
Eoceno (Fm. Fonseca). As reservas da região são modestas, 
da ordem de 10 Mt, e isso em razão da fase de esgotamento 

na qual se encontra a maior parte das jazidas, cuja ordem de 
grandeza varia de 150 mil t a 1,5 Mt. Enquanto alguns auto-
res (Boulangé et al. 1997) sugerem uma origem autóctone 
para tais depósitos a partir da alteração de fi litos e dolo-
mitos, outros consideram uma origem alóctone para eles 
(Fleischer e Oliveira, 1969). Recentemente esses depósi-
tos foram classifi cados em quatro tipos por causa de sua 
posição topográfi ca na evolução geomorfológica regional 
(Boulangé e Carvalho, 1997; Varajão et al. 1989): Tipo I – Bau-
xitas de Planalto Elevado: Batatal; Tipo II – Bauxitas de Encosta: 
Morro do Fraga; Tipo III – Bauxitas de Depressão: Vargem dos 
Óculos; Tipo IV – Bauxitas de Planalto Baixo: Macaquinho. 

4.3.1.1.2.2 Depósitos de bauxita da Serra da 
Mantiqueira
Nessa categoria são incluídos os depósitos de bauxita asso-
ciados às rochas granulíticas da região de Cataguazes, no 
Estado de Minas Gerais, e aos granito-gnaisses da Serra do 
Mar, no Estado de São Paulo.
a)  Bauxitas de Cataguazes (Fig. 223). Esses depósitos cons-

tituem uma extensa faixa aluminosa, orientada NE-SW, 
que se estende de São João do Nepomuceno até Catagua-
zes, e representam uma reserva total superior a 100 Mt. São 
de grande importância econômica em virtude da proximi-
dade com os grandes centros consumidores: São Paulo, 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Os depósitos de bauxita, 
estudados por Roeser et al. (1984), Valeton e Melfi  (1988) 
e Beissner et al. (1997), localizam-se nas cristas mais ele-
vadas da região, entre 700 e 900 m; enquanto as depres-
sões são ocupadas por um material saprolítico argiloso. 
O perfi l de alteração é praticamente constante na região, 
tendo se desenvolvido a partir de rochas metamórfi cas 
de alto grau (gnaisses e granulitos) pertencentes ao Com-
plexo Juiz de Fora: anfi bolitos e gnaisses derivados de 
rochas básicas, intermediárias e ácidas. 

b) Bauxitas da Região Costeira. Segundo Oliveira e Toledo 
(1997), esses pequenos depósitos de bauxita distribuem-se 
nos Estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Espí-
rito Santo, ao longo da Costa Atlântica, e são deriva-
dos de rochas que constituem o embasamento: anfi bo-
litos da seqüência vulcano-sedimentar de Itaberaba, em 
Nazaré Paulista; metadiabásios em Curucutu; rochas 
granulíticas, em Mogi das Cruzes.

4.3.1.1.3 Depósitos de bauxita da Província Alcalina

Os depósitos de bauxita associados a rochas alcalinas na 
região Sudeste do Brasil distribuem-se em três grandes 

 Fig. 222 – Perfi l de alteração laterítica da Bauxita de 
Carajás (N5) (segundo Costa et al., 1997). 
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áreas: Subprovíncia de Poços de Caldas, em Minas Gerais; 
Subprovíncia Costeira que recobre os Estados de São Paulo 
e do Rio de Janeiro; e Subprovíncia de Lages/Anitápolis, 
no Estado de Santa Catarina. Apesar de suas reservas 
moderadas, inferiores a 100 Mt, esses depósitos apresentam 
grande importância econômica em razão de sua proximi-
dade com os grandes centros consumidores do país.
a) Bauxitas de Poços de Caldas: são associadas à altera-

ção laterítica desenvolvida sobre o Complexo Alcalino 
de Poços de Caldas (Fig. 191), intrusivo no embasa-
mento pré-cambriano durante o Cretáceo Superior/
Terciário Inferior (85 a 52Ma). Esse complexo é consti-
tuído essencialmente por tinguaítos, fonolitos e foyai-
tos, junto com tufos e rochas piroclásticas (Ellert, 
1959). Segundo Melfi  e Carvalho (1983), Parísi (1988) 
e Schulmann et al. (1997), os depósitos de bauxita são 
de dois tipos:
i)   Bauxitas do “Anel”: são as jazidas mais importan-

tes, e ocupam a topografi a mais elevada (≅ 1.600 m), 

na parte norte do complexo. Com perfís homogê-
neos e constantes, são ricas em alumínio (Al

2
O

3
 > 55 %), 

e pobres em argilas e produtos ferruginosos. São 
caracterizadas pelo contato direto e brusco do hori-
zonte bauxítico sobre a rocha-mãe, que é geral-
mente representada por nefelina-microsienito (tin-
guaíto). A gibbsita é o mineral predominante (> 
80%), e é acompanhada por pequenas quantidades 
de haloisita, caulinita e goethita, caracterizando, 
assim, uma bauxita de alto teor. As reservas são da 
ordem de 50 Mt.

ii)  Bauxitas de “Platô”: ocupam a zona interna, cuja 
topografi a é a mais suave (≅ 1.300 m) do complexo, 
e caracteriza-se por uma drenagem pouco efi ciente, 
inibindo a lixiviação e conduzindo a um material 
heterogêneo rico em argila que conta, em média, 
com 50% Al

2
O

3
, 6% SiO

2
 e com 10% Fe

2
O

3
. No perfi l 

de alteração, destaca-se a presença de um espesso 
horizonte argiloso (caulinita, haloisita, illita) em 
contato com a rocha-mãe abaixo do horizonte bau-
xítico friável e nodular com estrutura preservada.

b) Bauxitas da Subprovíncia Costeira: são associadas à 
alteração laterítica desenvolvida sobre os complexos 
alcalinos de Passa Quatro, de Itatiaia, e de Morro Redondo, 
os quais são constituídos por sienitos nefelínicos, micro-
sienitos, tinguaítos e fonolitos. No caso do Maciço de 
Passa Quatro (Sigolo e Boulangé, 1997), as bauxitas 
são de dois tipos:
i)   Bauxitas de Cume, desenvolvidas in situ, sobre sie-

nito nefelínico, a uma altitude que varia de 2.200 a 
2.000 m, com reservas da ordem de 10 Mt.

ii)  Bauxitas de piemonte, entre 500 e 1.330 m, resul-
tantes da acumulação coluvial sobre os gnaisses 
do embasamento de blocos de sienito e de bauxita 
embalados numa matriz caulinítica.

c) Bauxitas da Subprovíncia de Lages. No Estado de Santa 
Catarina, o Complexo Alcalino de Lages, intrudido há 
± 70Ma nos sedimentos e nos basaltos da Bacia do 
Paraná, é composto de fonolitos, nefelina-sienitos, anal-
cita-traquitos, olivina-melilititos, brechas e carbonatitos. 
Os depósitos de bauxita desenvolveram-se, a uma altitude 
vizinha de 900-1000 m, sobre fonolitos e, eventualmente, 
sobre basaltos e diabásios (Formoso et al. 1997).

4.3.1.2 Depósitos de caulim da Região Amazônica

Na Região Amazônica, três distritos principais são conheci-
dos pelos seus depósitos de caulim (Fig. 224): Rio Capim, 

   Fig. 223 –  Perfi l esquemático com a distribuição dos diferentes 
horizontes de alteração no Depósito de Bauxita 
de Cataguazes (segundo Beissner et al., 1997).
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Fig. 224 – Perfi l geológico simplifi cado do estudo de depósitos de caulim: 
                 1 – Manaus-Itacoatiara; 2 – Rio Capim; 3 – São Gabriel da Cachoeira; 4 – BR-010 (Rodovia Belém-

Brasília) (segundo Costa e Moraes, 1998).
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Morro do Felipe e Manaus/Itacoatiara. Depósitos menores 
são também registrados na região de São Gabriel da 
Cachoeira (Costa e Morães, 1998; Coura et al. 1986).

Na região de Rio Capim e de Ipixuna, os mais impor-
tantes depósitos de caulim foram desenvolvidos a partir 
da alteração dos sedimentos cretáceos intemperizados das 
formações Ipixuna/Itapecuru e Alter do Chão, compostas 
de arenitos ricos em quartzo e feldspatos caulinizados, 
e de argilitos cauliníticos intercalados, muito pobres em 
quartzo. Essas duas litologias mostram intensa desferrifi -
cação. A espessura do horizonte caulinítico varia de 10 
a 20 m de espessura. As estruturas sedimentares, como 
estratifi cação planoparalela e estratifi cação cruzada, encon-
tram-se preservadas no caulim rico em grãos de quartzo, 
os quais se mostram freqüentemente fraturados e corroí-
dos. No caulim desprovido de grãos de quartzo, apenas 
uma laminação incipiente é observável. Esse caulim carac-
teriza-se por sua alvura devida ao seu baixo conteúdo em 
óxi-hidróxidos de ferro. A caulinita apresenta-se em agre-
gados vermiculares bem desenvolvidos e, mais raramente, 
em pequenos leques. Os cristais pseudo-hexagonais são 
bem formados, com um diâmetro de 200 ηm até 30 µm. 
Freqüentemente, se observa a presença de cristais maiores 
envolvidos por uma matriz microcristalina. A razão SiO

2
/

Al
2
O

3
 é geralmente mais elevada (até 1,280) que a razão 

ideal de 1,178. Os minerais acessórios mais comuns são 
fosfato de alumínio (goyazita-crandallita), zircão, turma-
lina, estaurolita, topázio e cianita.

Segundo Kotschoubey et al. (1996), a passagem pro-
gressiva dos sedimentos Ipixuna para o caulim, a preser-
vação das estruturas sedimentares e a presença de cauli-
nita vermicular indicam uma formação de caulim passando 
por uma alteração in situ, que ultrapassa largamente a zona 
pedogenética superfi cial. A gênese do caulim seria asso-
ciada preferencialmente a um rebaixamento lento do nível 
freático durante um longo período, as condições mais redu-
toras e ácidas da zona saturada, assim como a uma boa per-
meabilidade, tendo favorecido a neoformação da caulinita 
durante o Terciário Superior e o Quaternário, o período 
principal de formação do caulim tendo ocorrido na transi-
ção Oligoceno-Mioceno.

Nessa região, Kotschoubey et al. (1996) assinalam a 
presença de argilas semifl int, que formam corpos bran-
cos lenticulares em contato brusco com os sedimentos 
sotopostos. São caracterizadas por aspecto maciço, fra-
tura concoidal, ausência de estruturas sedimentares e 
de grãos de quartzo, falta de desagregação na água e 
não aquisição de plasticidade. A sua textura é fi na, algo 
grumosa, e é composta por cristalitos intercrescidos, 

euédricos a subédricos, de caulinita, cujo diâmetro fi ca 
normalmente compreendido entre 100 e 500 ηm, não 
ultrapassando a 1 µm. Os teores de Fe

2
O

3
 (≤ 1 %) e 

TiO
2
 (≤ 1,5 %) são muito baixos, com a razão SiO

2
/

Al
2
O

3
 variando entre 1,210, na base, até 1,164, no topo. 

Supõe-se que as argilas semifl int foram originadas a 
partir de sedimento essencialmente argiloso, na forma 
de caulinita proveniente do manto de alteração dos peli-
tos da Fm. Ipixuna, com a acumulação seletiva das par-
tículas fi nas em condições redutoras favoráveis à des-
ferrifi cação e à silicifi cação. A baixa concentração de 
H

4
SiO

4
Al

3
+ e Al(OH)

2
+ facilitou a cristalização da cauli-

nita sem formação de gel sílicoaluminoso amorfo. 
Na região do Morro do Felipe, Kotschoubey et al. 

(1999) distinguem seis horizontes bem diferenciados (Fig. 
225): rocha siliclástica alterada da Fm. Alter do Chão; 
espesso pacote caulinítico; crosta ferruginosa; bauxita nodu-
lar 1; bauxita nodular 2; e cobertura de Argila de Belterra.

O horizonte caulinítico, com espessura média da ordem 
de 30 m e contato gradativo para os sedimentos da Fm. 
Alter do Chão, é dividido em: caulim inferior, nível are-
noso e caulim superior.

O caulim mostra textura criptocristalina com tendên-
cia a formar microagregados de caulinita. A caulinita tende 
para o tipo Fire Clay, mostrando-se mal cristalizada com 
desordem estrutural ao longo do eixo b. Apresenta-se na 
forma de cristalitos tabulares, pseudo-hexagonais, euédri-
cos a subédricos, de diâmetro de 100 ηm a mais de 1 µm 
(média entre 300 e 600 ηm).

Ainda segundo Kotschoubey et al. (1999), a gênese 
do caulim é relacionada a uma evolução in situ, com a 
caulinita cristalizando-se provavelmente a partir de uma 
fase amorfa resultando da degradação de alumino-sili-
catos. A espessura excepcional do pacote de caulim é 
relacionada à bauxitização (Terciário Inferior), e resulta 
da alteração de sedimentos argilosos em condições de 
lento rebaixamento do lençol freático, causado por soer-
guimento regional no Terciário Superior/Quaternário. 
Essa alteração, em condições que variam de neutras a 
moderadamente ácidas (pH entre 5 e 7), provoca a libe-
ração do silício na forma de H

4
SiO

4
, e a do alumínio 

nas formas iônicas Al(OH)-
4
, Al(OH)+

2
 e Al(OH)2+, com 

esses elementos combinando entre si para formar produtos 
coloidais e géis sílico-aluminosos que evoluíram para a cau-
linita. O ferro foi progressivamente lixiviado deste hori-
zonte na forma reduzida Fe2+ solúvel, cujo resultado foi 
um alto grau de alvura do caulim.

Segundo Costa e Moraes (1998), os depósitos de caulim 
são relacionados aos horizontes inferiores do perfi l late-
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rítico desenvolvido inicialmente no Terciário Inferior, e 
evoluem progressivamente por processos de desferrifi ca-
ção e ressilicifi cação dos sedimentos residuais pretéritos 
em ambientes pantanoso e lacustre raso, do Mioceno até o 
Holoceno (Fig. 226). 

A produção de caulim da região destina-se essencial-
mente à indústria de papel. Diversas minas encontram-se 
atualmente em produção:
 • Morro do Felipe (Cadam-Caolim da Amazônia S.A.): 

600 mil t em 1995, com ampliação prevista para 1 Mt 
no ano 2000;

 •  Distrito Rio Capim: Pará Pigmentos S.A., em associação 
com a CVRD, Cadam-Caolim da Amazônia S.A. e Mit-
subishi Corporation of Japan, produzindo 600 mil t em 
1996, e Rio Capim Caolim (RCC) produzindo 500 mil t 
em 1996.

4.3.1.3 Depósitos de níquel laterítico

Os principais depósitos de níquel laterítico do Brasil são 
associados ao desenvolvimento do perfi l de alteração sobre 
rochas ultramáfi cas de natureza, origem e idade variadas:

 • Jazidas tipo Morro do Níquel (MG), associadas a gre-
enstone belts, e talvez a de São João do Piauí (PI);

 • Jazidas tipo Vermelho, na Província Mineral de Carajás, 
associadas a corpos intrusivos diferenciados, de idade 
arqueana, tais como Vermelho, Puma-Onça, Jacaré-Jaca-
rezinho;

 • Jazidas tipo Niquelândia, na Região Centro-Oeste, asso-
ciadas a complexos máfi co-ultramáfi cos diferenciados, 
de idade paleoproterozóica, relacionados a ambiente 
tectônico de rifte continental, tais como Niquelândia e 
Barro Alto (GO);

 • Jazidas tipo Santa Fé associadas a complexos ultra-
máfi co-alcalinos, geralmente de idade cretácea, tais 
como Santa Fé, Morro do Engenho, Morro dos Macacos, 
Rio dos Bois, Montes Claros (Salobinha), Serra Água 
Branca, São Luiz dos Montes Belos e Jacupiranga.

4.3.1.3.1 Depósito Ni Laterítico tipo Morro do Níquel

No sudoeste de Minas Gerais, a Jazida do Morro do Níquel 
representa o produto da alteração laterítica atuando sobre 
um pequeno corpo de serpentinito, capeado por uma zona 

Fig. 225a – Perfi s geológicos e variação mineralógica e química através do depósito de caulim da Mina de Morro do 
Felipe (segundo Murray e Partridge, 1982). 
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silicifi cada (15 a 20 m de espessura), culminando a 900 m 
de altitude e pertencente ao Greenstone Belt do Morro do 
Ferro. Nos perfi s de alteração (Fig. 227), descritos por 
Trescases e Oliveira (1978), o níquel contido na serpentina 
original (0,4% de Ni) é liberado pela alteração, e concen-
tra-se na forma de clorita, de garnierita e de uma nova ser-
pentina niquelífera. Esses silicatos alteram-se progressiva-
mente para produtos amorfos de Si-Fe ricos em níquel. No 
saprólito, a serpentina desaparece totalmente, e o teor de 
NiO atinge 1,8%.

A evolução geoquímica mostra uma total independên-
cia entre o perfi l clássico de alteração desenvolvido e a 

capa silicosa, que deve representar uma antiga base de perfi l 
de alteração originado em condições de clima árido, isto é, 
anteriormente à instalação da alteração laterítica que con-
duziu à formação do depósito de níquel.

As ocorrências de Ipanema e de Liberdade apresentam 
as mesmas características.

4.3.1.3.2 Depósito Ni Laterítico de São João do Piauí 

Na região sudeste do Piauí, o Complexo Máfi co-Ultramáfi co 
de Brejo Seco, composto de serpentinitos, gabros e diori-

Fig. 225b – Perfi l de alteração laterítica na Mina do Morro do Felipe, 
distrito caulinítico do Baixo Rio Jarí-Amapá (segundo Kots-
choubey et al., 1999).
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 Fig. 227 – a) Seção esquemática do Morro do Níquel; b) Balanço dos elementos quí-
micos durante a alteração laterítica (segundo Trescases e Oliveira, 1978).

 Fig. 226 – Evolução geológica simplifi cada de depósitos de caulim (segundo Costa e Moraes, 1998).
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tos, é intrusivo nos gnaisses do embasamento, e recoberto 
em discordância pelos sedimentos da Fm. Serra Grande, 
pertencente à Bacia do Parnaíba. Os perfi s de alteração 
descritos por Santos (1986) mostram que o corpo ultramá-
fi co é coberto por alguns metros de silcrete, abaixo do qual 
o serpentinito apresenta um manto de alteração laterítica de 
mais ou menos 10 m de espessura, onde a estrutura da rocha 
original fi ca preservada. Segundo Melfi  et al. (1979), a ser-
pentina é transformada em esmectita em razão da lixiviação 
do magnésio e da sílica, formando, assim, o saprólito argiloso 
niquelífero. Parte da sílica dissolvida a partir do silcrete é pre-
cipitada como quartzo e/ou calcedônia no horizonte esmectí-
tico, formando, então, um saprólito argiloso enriquecido em 
níquel (1 a 3%) e em sílica, e mostrando, ainda, teores anôma-
los de cobre. As ocorrências de níquel da Serra das Marre-
cas (BA), Catingueira (PB) e Andorinha (BA) apresentam 
também um nível fortemente silicifi cado. As reservas foram 
avaliadas em 20 Mt de minério, com 1,56% Ni.

4.3.1.3.3 Depósito Ni Laterítico tipo Vermelho na 
Província Mineral de Carajás

Essas jazidas, situadas no contexto da Província Mineral 
de Carajás, são associadas a uma série de corpos máfi co-
ultramáfi cos diferenciados: Vermelho, Puma-Onça, Jacaré-
Jacarezinho, Cateté, Preto, Sonho e Pium. Esses corpos 
são compostos por gabros, noritos, anortositos, piroxenitos, 
peridotitos e dunitos serpentinizados, intrudidos no emba-
samento granito-gnáissico do Complexo Xingu (Hirata et 
al. 1982), e aparentemente relacionados aos lineamentos 
regionais alinhados segundo as direções NE-SW e NNE-
SSW. Os perfi s de alteração laterítica (Fig. 228a e 228b), 
descritos por Cordeiro e McCandless (1976), Correa et al. 
(1984), Alves et al. (1986), Heim e Castro Filho (1986), 
Castro Filho e Mattos (1986), Bernadelli et al. (1983), 
Costa (1997), desenvolveram-se sobre peridotitos e dunitos 
serpentinizados com piroxenitos intercalados, formando 
um platô característico a uma altitude de 450 a 500 m, 
sustentado por um horizonte silicoso (até 60 m) contras-
tando com as superfícies menos elevadas (300 a 350 m) 
registradas sobre as rochas máfi cas. Abaixo do nível de sil-
crete, observa-se um horizonte ferruginoso e um saprólito 
grosso. No saprólito ferruginoso, que pode atingir até 
30 m de espessura, o níquel é associado à goethita e mostra 
um enriquecimento pronunciado em níquel, com teores da 
ordem de 1,2% Ni, constituindo o minério oxidado. No 
saprólito grosso, o níquel ocorre vinculado aos silicatos, 
tais como a garnierita e a esmectita, formando o minério 

silicatado com teores variáveis de 1,5 a 2,0% Ni. As pro-
porções entre os minérios limonítico e silicatado são mais 
ou menos equivalentes nos diferentes depósitos estudados. 
As reservas totais calculadas foram da ordem de 44 Mt 
com 1,5% Ni para a Jazida do Vermelho; 43,5 Mt com 
2,0% Ni nas jazidas de Puma-Onça; e 53,5 Mt com 1,41% 
Ni nas jazidas de Jacaré-Jacarezinho.
 

4.3.1.3.4 Depósitos Ni Laterítico de Niquelândia e 
Barro Alto

 
Na região central do Estado de Goiás, os complexos máfi co-
ultramáfi cos de Niquelândia e Barro Alto apresentam 
importantes depósitos de níquel laterítico, desenvolvidos a 
partir da alteração que atua sobre a zona ultramáfi ca, a qual 
é composta de piroxenitos e de peridotitos/dunitos parcial-
mente serpentinizados. As jazidas encontram-se nas cotas 
variáveis de 900 a 1.050 m, nas baixadas, nas encostas e 
nos “vales suspensos” individualizados entre as principais 
elevações sustentadas a uma altitude de 1.100 a 1.150 m 
por rochas ultramáfi cas que, freqüentemente, apresentam 
um capeamento silicoso. Os trabalhos, que centram seu 
interesse no estudo dos depósitos niquelíferos, de Melfi  
et al. (1979, 1988), Pedroso e Schmaltz (1986), Baeta 
Jr. (1986), e Oliveira e Trescases (1982), destacaram os 
perfi s de alteração desenvolvidos sobre piroxenitos e sobre 
peridotitos/dunitos (Fig. 229 e 230). 

Os perfi s de alteração sobre piroxenitos (Jacuba) apre-
sentam sempre um espesso horizonte nontronítico muito 
rico em níquel, cuja origem é relacionada a migrações late-
rais a partir das cristas duníticas/peridotíticas adjacentes.

Os perfi s de alteração sobre dunitos/peridotitos (Angi-
quinho) mostram uma evolução distinta de acordo com a 
situação morfológica e com as percolações existentes:
 • Concentração do níquel nos horizontes ricos em esmec-

titas (minério silicatado), geralmente nas zonas de bai-
xadas onde a drenagem é defi ciente;

 • Concentração do níquel nos horizontes ricos em goe-
thita (minério oxidado), geralmente nos topos e nas encos-
tas onde a drenagem é excelente ou de boa qualidade. 

As jazidas do Complexo de Niquelândia, atualmente 
exploradas pela Cia. Níquel Tocantins e pela Codemin, 
possuem reservas totais correspondentes a cerca de 60 Mt 
de minério, com 1,45% Ni. As jazidas do Complexo de 
Barro Alto não são ainda exploradas, e suas reservas totais 
foram avaliadas em torno de 72,39 Mt de minério com 
1,67% Ni.
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 Fig. 228 –  A) Seção do Depósito Ni Laterítico de Morro Vermelho; B) Variação mineralógica e química ao longo do 
perfi l laterítico do Depósito de Morro Vermelho-Carajás (segundo Corrêa et al., 1984)
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 Fig. 229 – Seção longitudinal da Jazida Jacuba II, Niquelândia (segundo Pedroso e Schmaltz, 1986). 

 Fig. 230 – Perfi s de alteração nos depósitos Ni Laterítico de Niquelândia e Barro Alto (segundo Oliveira e 
Trescases, 1982; Pedroso e Schmaltz, 1986).
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Do ponto de vista mineralógico e geoquímico, a evolução 
da alteração laterítica pode ser subdividida em quatro estágios 
principais (Oliveira e Trescases, 1982; Melfi  et al. 1988):
 • Estágio 1: ocorre a hidrólise da olivina com remoção 

total de magnésio e com remoção parcial de sílica. Nesse 
ambiente oxidante, o ferro e o níquel são muito inso-
lúveis e formam hidróxidos de ferro mal cristalizados 
e ricos em níquel e SiO

2
 quando a drenagem é boa, 

ou formam esmectitas (saponitas) quando a drenagem 
é ruim. Os piroxênios são parcialmente alterados em 
esmectitas. A serpentina, apesar de estável, mostra 
substituição de parte do magnésio octaédrico por níquel 
e/ou por ferro. Nas fraturas, a sílica lixiviada e o níquel 
precipitam para formar quartzo e garnieritas. 

 •  Estágio 2: quando a olivina é completamente dissolvida, as 
soluções tornam-se mais diluídas e os piroxênios são total-
mente transformados em esmectitas mais ferruginosas 
e menos magnesianas que as esmectitas anteriores, as 
quais se tornam mais ferruginosas e menos niquelífe-
ras. A serpentina é lentamente dissolvida, e deixa um 
resíduo de goethita niquelífera, enquanto a garnierita 
desaparece e é substituída, nas fraturas, por hidróxidos 
de Mn-Ni-Co (asbolana). Essas transformações levam 
a um material argiloso que envolve os blocos de rocha 
sã (saprólito grosseiro), os quais diminuem progressiva-
mente até se transformar totalmente em argilas (sapró-
lito argiloso). Esses dois primeiros horizontes constituem 
o minério de níquel silicatado, com 1 a 4% Ni.

 • Estágio 3: quando a serpentina desaparece, deixa um 
resíduo goethítico (saprólito ferruginoso). A esmectita 
originada da alteração dos piroxênios transforma-se em 
caulinita e goethita, sofrendo compactação. O níquel, 
mais solúvel nesse horizonte, migra em parte para o 
horizonte argiloso inferior. Esse horizonte, rico em goe-
thita, compõe o minério oxidado de níquel com teores 
superiores a 1% Ni.

 • Estágio 4: na porção superior do perfi l, a textura não é 
mais preservada, ocorrendo aí a transformação da goe-
thita em hematita, a formação de pisólitos e a lixiviação 
do níquel. Nas zonas baixas e em algumas depressões 
dos planaltos (Niquelândia), essa evolução pode levar 
à formação de crosta ferruginosa.

4.3.1.3.5 Depósitos Ni Laterítico tipo Santa Fé da 
Província Alcalina de Goiás

Na região Centro-Oeste do Brasil, e mais especifi camente 
no sudeste do Estado de Goiás, uma série de intrusões 

zonadas pertencentes ao Grupo Iporá, cuja idade gira em 
torno de 70Ma (Cretáceo Superior), apresenta um caráter 
ultramáfi co-alcalino, sendo compostas por dunitos e peri-
dotitos parcialmente serpentinizados, piroxenitos, sienitos 
e sienitos nefelínicos (Danni, 1985). A alteração laterítica 
atuante sobre os núcleos ultramáfi cos provocou um enri-
quecimento pronunciado em níquel, cuja economicidade 
foi avaliada, e cujas reservas foram estimadas em 18,27 Mt, 
com 1,36% Ni, no Morro do Engenho; em 13,6 Mt com 
1,5% Ni, no Morro dos Macacos; e em 21,2 Mt, com 1,5% 
Ni na intrusão de Santa Fé.

Um estudo detalhado da evolução do perfi l de alteração 
laterítica foi realizado por Oliveira e Trescases (1980) na 
área de Santa Fé, o que tornou possível estender as princi-
pais conclusões ao conjunto das intrusões de caráter ultra-
máfi co-alcalino, na porção sudoeste do Estado de Goiás.

O corpo intrusivo de Santa Fé apresenta-se na forma 
de um domo zonado (Fig. 231a) com núcleo dunítico 
envolvido por camadas de peridotitos e piroxenitos. As 
rochas alcalinas constituem pequenos corpos periféricos. 
Geomorfologicamente, o maciço, que se destaca na pai-
sagem regional, é composto de uma série de morrotes – 
onde afl ora o dunito fresco parcialmente serpentinizado 
ou intensamente silicifi cado –, os quais culminam entre 
500 e 570 m, e representam testemunhos remanescentes da 
Superfície Sul-Americana. Esses morrotes contrastam 
com as zonas de baixadas, cuja altitude gira em torno 
de 450 m, onde ocorre uma extensa e espessa camada 
de laterita (Fig. 231b), correspondendo, assim, à Superfí-
cie Velhas. Nas zonas de baixadas, ocupadas pelos dunitos, 
observa-se um perfi l típico de alteração laterítica com indi-
vidualização de quatro horizontes (Fig. 232) desenvolvidos 
a partir da rocha fresca (Oliveira e Trecases, 1980): rocha 
dura; saprólito grosso; laterita amarela; laterita vermelha. 
As principais concentrações de níquel encontram-se nessas 
zonas de baixadas, e são associadas ao horizonte de late-
rita amarela, onde predomina o minério de tipo silicatado 
(garnierita/esmectita) sobre o tipo oxidado (goethita).

*Conclusões sobre os depósitos de níquel laterítico do Brasil
Os depósitos de níquel laterítico no Brasil mostram, em 
geral, uma evolução polifásica relacionada a dois ciclos de 
erosão e de alteração laterítica: Ciclos Sul-Americano e 
Velhas. Os perfi s de alteração desenvolvidos são semelhan-
tes aos encontrados em outras partes do mundo, isso no 
que concerne à sucessão dos horizontes observados (Goli-
ghtly, 1981; Schelmann, 1978, 1983). Entretanto, os depó-
sitos brasileiros apresentam algumas peculiaridades salien-
tadas por Melfi  et al. (1988) e Oliveira e Trescases (1980):
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Fig. 231a – Mapa geológico do Maciço de Santa Fé (segundo Oliveira e Trescases, 1980).

Fig. 231b – Distribuição dos fácies de alteração do Depósito Ni de Santa Fé (segundo Oliveira 
e Trescases, 1980).
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Fig. 232 – Depósito Ni Laterítico de Santa Fé (segundo Oliveira e Trescases, 1980). A. Perfi l de alteração laterítica na 
baixada. RF – rocha fresca, RD – rocha dura, SG – saprolito grosso, LA – laterita amarela e LV – laterita 
vermelha. B. Evolução mineralógica quantitativa em função da alteração. 1. Olivina; 2. Carbonatos; 
3. Serpentina; 4. Cromita; 5. Vermiculita; 6. Géis Si-Fe; 7. Quartzo; 8. Goethita; e 9. Hematita.

 • Os horizontes de minério silicatado são mais espessos 
e mais importantes que os de minério oxidado, o que 
traduz um grau de laterização menos intensa em com-
paração as jazidas de Nova Caledônia, Cuba e Filipi-
nas. Tal peculiaridade permanece mesmo nos depósi-
tos da zona tropical/equatorial da Província Mineral de 
Carajás, onde as proporções dos dois tipos de minério 
são equivalentes. Nesse sentido, destaca-se a predomi-
nância de esmectitas niquelíferas no minério silicatado 
das jazidas de níquel no Brasil; 

 • A situação topográfi ca dos depósitos de níquel late-
rítico preferencialmente localizados nas depressões e 
zonas de baixadas, notadamente na região Centro-Oeste. 
Quando tais depósitos ocupam uma posição de alto 
topográfi co, essa situação refl ete geralmente um meca-
nismo de erosão diferencial que salienta a presença de 
um horizonte de silcrete anterior ao desenvolvimento 
dos processos de laterização;

 • A presença desse horizonte silicificado é relacio-
nada à Superfície Sul-Americana e a condições cli-
máticas semi-áridas no fi m do Cretáceo Superior, 
anterior às fases de lateritização, e infl uencia sobre-
maneira a geomorfologia do Terciário e do Quater-
nário. Esse capeamento silicoso existe em todas as 
regiões do Brasil, tornando-se um traço prepon-
derante na caracterização dos depósitos de níquel 
laterítico; 

 •  O caráter fóssil da lateritização que deu origem às jazidas 
de níquel laterítico em relação às condições climáticas 
atuais, tendo em vista que as suas principais caracterís-
ticas permanecem independentemente da situação geo-
gráfi ca. A Jazida de São João do Piauí mostra a infl uência 
das condições climáticas semi-áridas atuais, mediante 
o enriquecimento supergênico em sílica dos saprólitos 
niquelíferos, a partir da lixiviação do horizonte sili-
coso sobreposto.
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4.3.1.4 Depósitos de ouro laterítico

Bons exemplos de acumulação de ouro em perfi s laterí-
ticos são encontrados na região amazônica, nas áreas de 
Igarapé Bahia, Águas Claras, Salobo, Serra Verde, Serra 
Pelada, Cassiporé, Ipitinga, Amapari e Gurupi.

A distribuição do ouro nos perfi s completos de alte-
ração laterítica mostra um padrão sigmoidal com dois 
picos de concentração nas convexidades da curva (Fig. 
233), os quais correspondem ao horizonte perto da base 
do saprólito e à zona de transição das argilas para a 
crosta bauxítica e/ou ferruginosa (Costa, 1997), realçando, 
assim, a importância da identifi cação do tipo de perfi l: 
completo ou truncado.

Um dos exemplos mais espetaculares consiste no caso do 
depósito Igarapé Bahia, onde a alteração laterítica permitiu 
o desenvolvimento de um horizonte superior enriquecido em 
Fe e Au (Fig. 234) a partir de uma mineralização sulfetada 
contendo em torno de 0,1 g/t Au. Nesse horizonte laterítico o 
ouro é muito fi no, invisível, e é associado à hematita, maghe-

mita e goethita, com gibbsita e caulinita subordinadas (Costa 
et al. 1996). As reservas desse minério laterítico foram calcu-
ladas em 12 Mt com 5 g/t Au, com a produção anual atingindo 
10 t Au. Esse horizonte ferruginoso é em grande parte coberto 
por um latossolo avermelhado argiloso, relativamente pobre 
em ouro, com teores inferiores a 0,1 g/t.

Na área de Cassiporé (Morro da Mina), Estado do Amapá, 
o depósito tem sido explorado por garimpeiros desde os 
anos 1980 e se concentra no perfi l laterítico na base do sapró-
lito (Fig. 235), os teores diminuindo progressivamente até 
atingir um novo máximo na crosta ferruginosa/bauxítica 
(Costa et al. 1993). A concentração supergênica do ouro 
ocorreu a partir de veios de quartzo auríferos associados 
a zonas de cisalhamento. Aqui também o ouro aparece na 
forma de partículas muito fi nas (de 67 a 75 µm) com teores 
variáveis de 0,05 a 3,49 g/t.

Nos depósitos de Salamangone e Mutum (Distrito Au 
de Lourenço), a concentração supergênica do ouro ocorreu 
a partir de veios de quartzo auríferos ricos em As, além 
de Ag, Pb, Cu e Bi, os quais são associados a uma zona 

 Fig. 233 – Distribuição vertical dos principais componentes químicos e de ouro nos depósitos de Igarapé Bahia-Carajás 
e de Cassiporé-Amapá (segundo Zang e Fyfe, 1993; Costa et al., 1993). 
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 Fig. 234 – Modelo de dispersão do ouro na seção gossan/laterita do Igarapé Bahia (segundo Costa et al., 1996) .

 Fig. 235 – Bloco diagrama simplifi cado do perfi l laterítico no Morro da Mina, Depósito 
Au de Cassiporé (segundo Costa, 1997).
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de cisalhamento encaixada em plutão tonalítico e grano-
diorítico (Ferran, 1988), datado em 2155 ± 13Ma e relacio-
nado ao desenvolvimento de um arco magmático. O ouro 
se encontra preferencialmente na arsenopirita, junto com 
pirrotita, loellingita e calcopirita. Aqui também o ouro apa-
rece na forma de partículas muito fi nas (de 67 a 75 µm) 
com teores variáveis de 0,05 a 3,49 g/t.

Na região de Gurupi, Serra do Pirocaua (Maranhão), o ouro 
encontra-se associado ao horizonte ferruginoso enriquecido 
em fosfato de alumínio desenvolvido sobre uma seqüência vul-
cano-sedimentar, cortada por veios de quartzo auríferos ricos 
em turmalina e apresentando teores que vão de 0,2 a 1,0 g/t Au.

4.3.2 Depósitos minerais do tipo Placer

Os depósitos de tipo Placer, desenvolvidos por concen-
tração mecânica durante o Cenozóico, em drenagens no 
interior e ao longo do litoral do Brasil, são encontrados em 
aluviões recentes, paleoaluviões e praias. 

4.3.2.1 Depósitos aluvionares

Os principais minerais explorados em placeres aluviona-
res são: diamante, ouro e cassiterita, além de algumas 
pedras preciosas, tais como topázio, turmalina, água-mari-
nha, alessandrita e esmeralda. Todos esses minerais são 
objeto da tradicional e secular atividade garimpeira no ter-
ritório brasileiro.

4.3.2.1.1 Depósitos de ouro e de cassiterita

A importância econômica dos placeres de ouro e de cassi-
terita é muito grande, sobretudo na região amazônica, onde 
aluviões e paleoaluviões são encontrados, paradoxalmente, 
nas proximidades dos depósitos primários, fato que sugere 
a existência de variações climáticas importantes durante o 
Quaternário (Veiga, 1988; Veiga et al. 1988).

As principais concentrações de ouro situam-se nas 
províncias minerais de Amapá, Tapajós, Rio Madeira e 
Alta Floresta, enquanto as de cassiterita se localizam 
no Distrito de Pitinga e na Província de Rondônia. Na 
região amazônica, ainda existe um grande potencial 
para esse tipo de depósito, principalmente em relação 
a terraços aluvionares e a paleovales soterrados, como 
os assinalados por Bastos (1988), no Garimpo de Ouro 
do Periquito (Fig. 236), e por Bettencourt et al. (1997), 

Veiga, (1988) e Veiga et al. (1988) no Distrito de Pitinga e 
na Província de Rondônia (Fig. 237).

4.3.2.1.2 Depósitos de diamante

Como salientado nas páginas anteriores, a exploração de 
placeres de diamante, por garimpeiros, é tradicional e secu-
lar nas províncias de Diamantina, Chapada Diamantina, 
Alto Paranaíba, Mato Grosso e Rondônia. À exceção dos 
depósitos aluvionares da região de Juína, que são direta-
mente associados à presença de kimberlitos diamantíferos, 
todos os outros depósitos de diamante do tipo Placer apre-
sentam baixos teores, da ordem de alguns pontos por m3, 
e são desprovidos de minerais satélites do diamante, o 
que sugere uma história geológica complexa e a incor-
poração do diamante a ciclos sedimentares sucessivos, 
conforme demonstrado nos depósitos de Arenópolis/
Nortelândia, na Chapada dos Parecis (Souza, 1991; Fleis-
cher, 1998), de Poxoréu, na Chapada dos Guimarães (Weska, 
1996; Weska et al. 1997; Fleischer, 1998), no Rio Andaraí, 
na Chapada Diamantina (Montes, 1977), no Rio Jequi-
tinhonha, na região de Diamantina (Fleischer, 1998) e 
na Bacia Sanfranciscana (Gonzaga e Tompkins, 1991; 
Campos, 1996).

Na região de Coromandel (Triângulo Mineiro), os 
depósitos aluvionares forneceram os maiores diamantes 
descobertos no Brasil: Getúlio Vargas (726,6 quilates) 
no Rio Santo Antônio; Sebastião (735 quilates), André 
Baiano (346 quilates), Janeiro (221 quilates) e Matias 
(131 quilates) no Rio Santo Inácio todos eles corres-
pondendo a fragmentos de diamantes maiores. A origem 
desses diamantes é controvertida, sendo relacionada, 
segundo os autores, a fontes kimberlíticas (Leonardos 
e Meyer, 1991; Svisero et al. 1984), ou a fontes sedi-
mentares (Tompkins e Gonzaga, 1989; Gonzaga e Tom-
pkins, 1991), como os diamictitos neoproterozóicos Ibiá 
e os conglomerados cretáceos. Tais divergências pare-
cem indicar uma origem múltipla com fontes locais dife-
renciadas para os diamantes da região.

4.3.2.2 Depósitos de placeres de praia na 
margem costeira do Brasil

Ao longo da costa brasileira, depósitos de placeres de praia 
são conhecidos desde o litoral do NE até o Rio Grande do Sul, 
cujas areias são exploradas para monazita (ETR), ilmenita/
rutilo (Ti) e zirconita (Zr). 
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 Fig. 236 – Perfi l do paleovale soterrado do Rio Madeira-RO (segundo Bastos, 1988).

 Fig. 237 – Distribuição da cassiterita em aluviões e paleoaluviões 
na região amazônica (segundo Veiga et al., 1988).
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4.3.2.2.1 Depósitos de ETR-Ti nos Estados da 
Bahia, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro

Nesses estados, as areias pretas litorâneas são explo-
radas há décadas para extração de monazita, ilmenita/
rutilo e zirconita. A partir desses minerais são extraídos 
óxidos de terras raras, óxidos de tório e dióxido de titânio 
(Torezan e Vanuzzi, 1997). As jazidas de Cumuruxa-
tiba, Guaratibas, Prado, Guarapari, Buena e São João 
da Barra situam-se na zona de espraiamento (teores > 
30%), ao longo de cordões litorâneos regressivos (teores 
≅ 10%) e de dunas eólicas (teores < 10%). As reservas 
de minerais pesados alcançam cerca de 2,9 Mt. A jazida 
de São João da Barra contém uma reserva de 40 mil 
t de monazita. 

4.3.2.2.2 Depósitos Ti-Zr de Mataraca

O Depósito de Titânio-Zircônio de Mataraca, no litoral da 
Paraíba (Fig. 238), limite com Rio Grande do Norte, é o 
maior em fase de exploração no Brasil, com reservas da 
ordem de 2,7 Mt de minerais pesados, com 81,54% ilme-
nita, 2,4% rutilo e 16,06% zirconita. As maiores concen-
trações são encontradas junto aos campos de dunas, onde 
os teores médios dos minerais pesados nas areias variam 
de 3,3 a 5% (Caúla e Dantas, 1997).

4.3.2.2.3 Depósitos Ti do Distrito de Bujuru

No domínio da planície costeira do Rio Grande do Sul, 
os sedimentos inconsolidados holocênicos mineralizados 
(Fig. 239) correspondem aos campos de dunas litorâneas, 
que se sobrepõem aos sedimentos lagunares e acompa-
nham grosseiramente a atual linha de praia. Com largura 
de 1 a 4 km, e espessura de 1 a 5 m, os campos de dunas 
são mineralizados em estaurolita, magnetita, leucoxênio, 
cianita, granada e em epidoto. O mineral mais abundante 
é a ilmenita, que constitui, em média, 55% do concentrado 
de minerais pesados (Fig. 239). Atualmente, a reserva foi 
estimada em 10,8 Mt de titânio (Santos et al. 1998). Uma 
produção anual de 90 mil t de dióxido de titânio é prevista 
pela Paranapanema.

 Fig. 238 –  Mapa da Jazida de Ilmenita/Zirconita 
de Guaju, Mataraca-PB (segundo Caúla 
e Dantas, 1997).
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NO DECORRER DA ESTRUTURAÇÃO da Plataforma Sul-Ameri-
cana, do Arqueano até o Proterozóico, assim como em sua 
evolução tectônica durante o Fanerozóico, diversos depósi-
tos minerais foram gerados, os quais são apresentados num 
quadro sintético (Fig. 240) que permite uma visualização 
em conjunto do posicionamento cronoestratigráfi co deles 
em relação aos eventos tectônicos maiores, bem como uma 
defi nição das principais épocas metalogenéticas ocorridas 
no território brasileiro. 

As épocas metalogenéticas, isto é, o intervalo do tempo 
geológico durante o qual a formação de concentrações 
minerais de um certo metal ou grupo de metais foi espe-
cialmente favorável, são ainda relativamente difíceis de ser 
defi nidas em certas regiões do Brasil, tendo em vista a 
implícita aplicação de conceito temporal inerente a essa 
noção. As difi culdades residem sobretudo em precisar tanto 
o tipo de mineralização quanto o posicionamento geocro-
nológico das unidades geológicas hospedeiras e dos pro-
cessos associados à gênese das mineralizações. Esse pro-
blema é especialmente agudo em relação às unidades mais 
antigas da história geológica.

Apesar dessas difi culdades, é possível, no estado atual 
dos conhecimentos, posicionar, no tempo e no espaço, os 
depósitos minerais mais importantes, assim como defi nir os 
eventos tectônicos e/ou magmáticos aos quais esses depó-
sitos são relacionados, o que pode ser atribuído aos espeta-
culares avanços ocorridos nos últimos anos no campo do 
conhecimento geocronológico e metalogenético das prin-
cipais províncias e distritos minerais do Brasil.

Nesse quadro, observa-se que ao longo do tempo espe-
cializações regionais de determinados grupos de depósitos 
minerais refl etem a evolução da crosta, salientando, com 
isso, os limites entre as unidades cronoestratigráfi cas, e 
realçando a heterogeneidade da crosta primitiva e do manto 
(Dardenne, 1982; Schobbenhaus e Campos, 1984; Delgado 
et al., 1994; Marini e Queiroz, 1991; Misi et al. 1993; 

Lobato e Pedrosa-Soares, 1993; Pedrosa-Soares et al., 1994; 
Tassinari e Mellito, 1994; Lacerda Filho et al., 1999; Dar-
denne e Schobbenhaus, 2000, Suszczynski E.F., 1975).

No Arqueano, as seqüências vulcano-sedimentares com o 
plutonismo associado revelam-se onipresentes, defi nindo 
épocas metalogenéticas distintas em virtude de sua idade e 
de seu conteúdo metálico.

No Paleoarqueano (≥ 3,0Ga) ocorreu a individualiza-
ção dos núcleos continentais mais antigos, cujos represen-
tantes são ainda muito esparsos e mal defi nidos no terri-
tório brasileiro, embora alguns indícios deles tenham sido 
registrados no Quadrilátero Ferrífero, no Greenstone Belt 
de Pium-hi, no Bloco do Gavião e na Província Rio Maria.

A principal difi culdade em identifi car esses velhos ter-
renos decorre dos retrabalhamentos sucessivos aos quais 
os mesmos foram submetidos durante os eventos tectono-
metamórfi cos conhecidos como Aroense/Rio Maria, em 
2,8Ga; Jequié/Rio das Velhas, em 2,6Ga; Transamazônico, 
em 2,0Ga; e Brasiliano, em 0,65Ga.

Na Plataforma Sul-Americana, o Bloco de Imataca, na 
Venezuela, consiste na única área em que as idades com-
preendidas entre 3,4 e 3,7Ga são seguramente reportadas, 
defi nindo, assim, uma Época/Província Ferrífera de vulto, 
em razão dos enormes depósitos de BIF-óxidos que lhes são 
associados nas áreas de Cerro Bolívar, El Pao e San Isidro.

No Mesoarqueano (3,0-2,8Ga) iniciou-se a história 
conhecida da geologia do Brasil, com a geração dos ter-
renos granito-greenstones mais antigos, e com a formação 
dos primeiros blocos continentais registrados no Escudo 
das Güianas, nas regiões de Rio Maria, no Escudo Brasil-
Central; de Crixás, no Maciço de Goiás; de Pium-hi e de 
Morro do Ferro, no Quadrilátero Ferrífero; e da porção sul 
do Bloco do Gavião, no Escudo Atlântico.

Apesar de o ouro já estar presente junto aos TTG do 
Mesoarqueano, notadamente na Província Rio Maria, não são 
conhecidas grandes jazidas de ouro nessa época, em que se 

C A P Í T U L O 5 A Distribuição dos Depósitos 
Minerais através do Tempo 
Geológico no Território Brasileiro – 
Épocas Metalogenéticas
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destacam depósitos com conteúdo metálico mais diversifi -
cado. A título de exemplo podem ser citados: as anomalias de 
metais básicos encontradas no GB do Bloco do Gavião; os 
depósitos de magnesita da Serra das Éguas, no GB Brumado; 
o depósito de barita de Itapura, no GB Novo Mundo; os depó-
sitos de Fe-Ti-V + EGP dos sills do Rio Jacaré e de Campo 
Alegre de Lourdes; o depósito de cromita, no GB Pium-hi; 
o depósito Ni-Cu-Co + EGP de O’Toole, no GB Morro do 
Ferro; o depósito Ni de Boa Vista, no GB Crixás.

Uma exceção consiste na Jazida de Ouro de Crixás, 
uma vez que a idade proposta para a mineralização a 
relaciona à tectônica de cavalgamentos brasilianos, o que 
sugere que o processo mineralizante pode ser desvinculado 
da individualização do greenstone belt. 

Na Província Rio Maria, coloca-se em evidência a pri-
meira época do ouro associado a zonas de cisalhamento 
que afetam os greenstone belts da área, em aproximada-
mente 2,8Ga, durante o Evento Rio Maria. Já nessa época, 
o caráter do vulcanismo komatiítico e toleiítico até calcial-
calino, com plutonismo associado de arco de ilha, faz pres-
supor o envolvimento da tectônica de placas na evolução 
que levou à cratonização da área.

No Neoarqueano (2,85-2,5Ga) individualizam-se dois 
núcleos distintos e mais ou menos sincrônicos, os quais 
apresentam, cada um deles, uma metalogenia peculiar e 
específi ca:

* Província Mineral de Carajás: 
Essa província polimetálica, com os seus depósitos de cromo, 
ferro, cobre-ouro, manganês e níquel, apresenta uma evo-
lução geotectônica complexa, ainda não muito bem compreen-
dida, que envolve épocas metalogenéticas distintas:
a) Em 2,76Ga, pode-se defi nir uma época do ferro na 

forma dos jaspilitos associados à Seqüência Vulcano-
Sedimentar Grão-Pará, à qual se relacionam o Complexo 
Máfi co-Ultramáfi co de Luanga e o Depósito de Cromo + 
EGP associado e, possivelmente, os depósitos de cromo 
de Bacuri, no Escudo das Güianas. Da mesma época 
são os depósitos do tipo Fe-óxido-Cu-Au (U-ETR) rela-
cionados às seqüências vulcano-sedimentares Igarapé 
Bahia, Pojuca, Salobo, e às intrusões graníticas Sos-
sego, Cristalino, S

118
, Borrachudo, entre 2,74 e 2,57 Ga, 

o que talvez implique uma relação genética direta ou 
indireta entre os diversos tipos de mineralização.

           Após uma primeira fase de deformação, originada pela 
reativação das grandes zonas de cisalhamento, registram-se:

b) Época do manganês sedimentar da Seqüência Águas 
Claras com os depósitos de Azul/Sereno e, possivel-
mente, Buritirama; 

c) Época do ouro de Serra Pelada/Serra Leste, associado a 
fraturas relacionadas a uma nova reativação das zonas 
de cisalhamento e, talvez, a intrusões dioríticas; 

d)  Época do níquel e, possivelmente, dos EGPs, entre 2,6 e 
2,3 Ga, ocorrendo junto aos complexo máfi co-ultramá-
fi cos diferenciados que balizam o fi nal do Arqueano: 
Vermelho, Onça, Puma, Jacaré, dentre outros, e indi-
cam a estabilização defi nitiva do Cráton Amazônico e 
também o fi nal do Evento Carajás.

*Província Mineral do Quadrilátero Ferrífero:
Os depósitos de ouro (Cuiabá, Morro Velho, Raposos, La me go, 
São Bento, Juca Vieira) e de manganês (Lafaiete) estão 
diretamente relacionados à evolução do GB Rio das Velhas 
(2,75Ga) e à associação aos BIFs de tipo Algoma. Enquanto 
a origem vulcano-sedimentar do manganês na forma de 
queluzitos se encontra bem fundamentada, há sérias dúvi-
das quanto à individualização de uma mineralização aurí-
fera sulfetada precoce vulcanogênica associada aos BIFs. 
As grandes jazidas de ouro são relacionadas às zonas 
de cisalhamento de ângulo alto, geradas durante a tectô-
nica arqueana, por volta de 2,6Ga, durante o Evento Rio 
das Velhas, e às de ângulo baixo, ao longo do Evento 
Transamazônico, entre 2,0 e 1,8Ga. Conseqüentemente, 
observa-se aqui a individualização de uma província e de 
uma época de ouro de fundamental importância na evolu-
ção da Plataforma Sul-Americana. 

No Paleoproterozóico, que corresponde ao intervalo 
entre 2,5 e 1,8Ga, a metalogênese encontra-se bem diversifi -
cada, com épocas metalogenéticas privilegiadas, distribuídas 
entre os crátons Amazônico e São Francisco. 

No Escudo das Güianas, destaca-se a época do ouro rela-
cionada às seqüências vulcano-sedimentares de tipo greens-
tone belt, conhecidas sob as seguintes denominações: Pastora, 
Barama-Mazaruni, Paramaka e Vila Nova, onde a mineraliza-
ção primária do Depósito de Manganês da Serra do Navio se 
encontra na forma de queluzitos vulcanogênicos, enquanto as 
mineralizações de ouro são intimamente associadas aos cisa-
lhamentos do Evento Transamazônico (≅ 2,0Ga).

Para o Escudo Brasil-Central, registra-se uma nova 
época de ouro entre 1,9 e 1,85Ga, com a individualização 
da Província Aurífera de Tapajós, onde as mineralizações 
de ouro se associam às intrusões graníticas calcialcalinas 
do tipo I, e são caracterizadas como de tipo pórfi ro-Au e 
Au epitermal. Nesse intervalo de tempo são também obser-
vadas as primeiras manifestações dos granitos anorogêni-
cos (≅ 1,88Ga), com a mineralização Sn-W (granito Musa), 
Cu-Au de Águas Claras (granito Carajás), e com a minera-
lização Au de Gameleira (granito Pojuca).
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No estudo do Escudo Atlântico defi ne-se uma época do 
ouro, equivalente à caracterizada no Escudo das Güianas, 
relacionada às seqüências vulcano-sedimentares do tipo 
Greenstone Belt do Rio Itapicuru (de 2,2 a 2,1Ga), com 
os depósitos da Fazenda Brasileiro e Maria Preta associa-
dos a zonas de cisalhamento formadas durante o Evento 
Transamazônico, assim como os depósitos de Passagem de 
Mariana, Antônio Pereira, dentre outros, no Quadrilátero 
Ferrífero. A tectônica do Evento Transamazônico é também 
responsável pela estruturação observada nos depósitos de 
Morro Velho, Cuiabá, Lamego, Raposos, São Bento, entre 
outros, contidos nas rochas encaixantes arqueanas do Greens-
tone Belt Rio das Velhas. Esse período foi também marcado 
pela presença de paleoplaceres do tipo Witwatersrand, atribuídos 
à Fm. Moeda, em 2,5Ga, e ao Grupo Jacobina, na Bahia, em 
torno de 2,0Ga e, sobretudo pelas enormes jazidas de ferro 
do tipo Lago Superior, na forma de itabiritos, ocorrendo no 
Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais. Nesse intervalo de 
tempo, ocorrem as intrusões de sills máfi co-ultramáfi cos dife-
renciados mineralizados em cobre (Caraíba e Serrote da Laje) 
e em cromo (Medrado-Ipueira e Campo Formoso), no Cráton 
do São Francisco, enquanto os complexos máfi co-ultramáfi -
cos de Goiás, que evidenciam um proto-rifteamento vizinho 
de norte-sul, apresentam depósitos de níquel (Niquelândia/
Barro Alto), de amianto (Cana Brava), e grandes possibilida-
des de jazidas de EGP (Niquelândia/Cana Brava). 

O Mesoproterozóico, entre 1,8 e 1,0Ga, é marcado pelo 
desenvolvimento dos riftes intracontinentais, os quais evi-
denciam a Tafrogênese Estateriana e afetam os núcleos cra-
tônicos estabilizados, delineando-se, assim, grandes áreas 
de fraqueza da crosta, dominadas pelos processos tafrogê-
nicos e caracterizadas pela associação de extenso vulca-
nismo continental, de intrusões de granitos anorogênicos 
e de coberturas sedimentares clásticas. Aos granitos ano-
rogênicos são associadas mineralizações de estanho, que 
marcam uma época metalogenética comum aos crátons 
Amazônico e São Francisco, em torno de 1,8-1,75Ga. No 
CA, observa-se uma migração temporal de NE para SW 
dos granitos anorogênicos e das mineralizações estanífe-
ras associadas, em conjunto com o vulcanismo continental 
e com as coberturas sedimentares. As principais fases de 
intrusões de granitos estaníferos são:  
 • 1,88Ga granitos tipo Carajás-Musa; 
 • 1,8Ga granitos tipo Pitinga; 
 • 1,7Ga granitos tipo Teles Pires; 
 • 1,5Ga granitos tipo Surucucus; 
 • 1,3Ga granitos São Lourenço-Caripunas; 
 • 0,95Ga granitos de Rondônia (YRG), com os depósitos 

de Bom Futuro e Santa Bárbara.

Na Província Alta Floresta, as mineralizações de tipo VMS 
com Pb-Zn-(Cu)-Au do Expedito, associadas à Seqüência Vul-
cano-Sedimentar Roosevelt-Aripuanã, datada em 1,76Ga, 
sugerem a individualização de uma nova época metaloge-
nética Pb-Zn vulcanogênica, mais ou menos contemporânea 
das mineralizações auríferas associadas às intrusões de gra-
nito pórfi ro e às zonas de cisalhamento regionais. 

Em Goiás, os granitos estaníferos pertencem às subpro-
víncias Paranã (1,75Ga) e Tocantins (1,59Ga).

A esse período são relacionados os conglomerados dia-
mantíferos, conhecidos nos Grupos Roraima, Espinhaço (For-
mação Sopa) e Chapada Diamantina (Formação Tombador).

Raramente esses riftes evoluem até formação de crosta 
oceânica, consistindo numa exceção as seqüências vul-
cano-sedimentares do Alto Jauru (1,75Ga), com o depó-
sito Cu-Au de Cabaçal; e as de Palmeirópolis-Juscelândia 
(1,3Ga), com os depósitos Pb-Zn associados.

Na Faixa Ribeira, um evento metalogenético, de 1,7Ga, 
é evidenciado pelos depósitos estratiformes de Pb-Zn-
(Cu)-Ag-Ba Tipo Perau de origem sedimentar-exalativa – 
Sedex. Também em 1,7Ga é possível defi nir uma época de 
magnesita evaporítica associada à Faixa Orós, na Provín-
cia Borborema (Nordeste do Brasil). 

No fi nal do Mesoproterozóico, a reativação do rifte 
Aguapeí pela orogênese Sunsas, em 1,0Ga, provoca a for-
mação de uma série de pequenos depósitos de ouro, asso-
ciados a zonas de cisalhamento de alto ângulo, os quais 
caracterizam a Província Aurífera do Alto Guaporé.

Ao fi m do Mesoperoterozóico são também relaciona-
dos os conglomerados diamantíferos da Formação Morro 
do Chapéu, na Chapada Diamantina, que se depositou pro-
vavelmente entre 1,2 e 1,1Ga.

Na Faixa Brasília, os depósitos de Morro Agudo 
(Pb-Zn), Vazante (Zn) e de Rocinha-Lagamar (P

2
O

5
) caracteri-

zam uma época Pb-Zn/P
2
O

5
 associada à sedimentação argi-

lodolomítica do Grupo Vazante, cuja idade não foi ainda 
seguramente defi nida, a qual representa, provavelmente, 
uma transição entre o Meso e o Neoproterozóico.

No Neoproterozóico, a evolução, entre 0,9 e 0,55Ga, 
das faixas dobradas e das coberturas correlatas, que bor-
dejam os crátons Amazônico e São Francisco, levou 
à individualização de depósitos minerais extremamente 
variados, os quais refl etem as características próprias de 
cada faixa.

Na Faixa Brasília, ganham destaque os depósitos de 
ouro e de cobre-ouro associados ao Arco Magmático de 
Goiás, desenvolvido entre 0,95 e 0,6Ga; o depósito do 
Morro do Ouro relacionado aos cavalgamentos do Evento 
Brasiliano (≅ 0,6Ga); os depósitos Pb-Zn-CaF

2
 tipo MVT 
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do Grupo Bambuí; e a Jazida de Fosfato de Irecê, asso-
ciada à cobertura carbonática do Grupo Una. As intrusões 
pós-tectônicas (0,61Ga) dos complexos máfi co-ultramáfi -
cos diferenciados de Americano do Brasil e de Mangabal 
encontram-se mineralizadas em Cu-Ni-Co.

Na Faixa Araçuaí, distinguem-se: a época do ferro 
(≅ 0,9Ga) de origem sedimentar-exalativa (Sedex), na 
região de Porteirinha com os depósitos de tipo Rapitan; e 
na zona interna da faixa os depósitos de grafi ta de Pedra 
Azul e de Salto da Divisa, os quais são associados às fácies 
anfi bolito e granulito das seqüências metassedimentares, 
enquanto a Província Pegmatítica Oriental é relacionada às 
intrusões dos granitos G5 de 550Ma.

Na Faixa Ribeira, as principais épocas metalogenéticas 
são relacionadas a: depósitos estratiformes Cu-Pb-Zn-Ba-Ag, 
tipo Perau (1,7Ga), de origem sedimentar-exalativa; depósi-
tos strata-bound Pb-Zn-Ag, tipo Panelas (0,65 Ga), associa-
dos aos calcários e dolomitos da Fm. Águas Claras; intrusões 
graníticas com depósitos de wolframita e de ouro.

Na Faixa Dom Feliciano, os depósitos minerais ocor-
rem associados a: granitos pórfi ros auríferos do tipo Lavras 
do Sul, de aproximadamente 570Ma; seqüências molássi-
cas de Camaquã, com depósitos Cu-Pb-Zn.

Na Província Borborema é possível distinguir: época da 
magnesita, na Faixa Orós, considerada de origem evapo-
rítica (1,7Ga); época do tungstênio, na forma de scheelita 
contida em escarnitos, na Faixa Seridó, onde se encontram 
também depósitos de ouro associados a zonas de cisalha-
mento, e depósitos de pegmatitos relacionados ao magma-
tismo granítico brasiliano. 

Na Faixa Paraguai, o gráben da região de Corumbá foi 
preenchido, por volta de 650Ma, pelos jaspilitos interca-
lados com camadas de manganês, de origem sedimentar-
exalativa, defi nindo-se, assim, a última época Fe-Mn no 
fi nal do Neoproterozóico, com os depósitos de Urucum-
Mutum, de tipo Rapitan. Na zona interna da Faixa Para-
guai, os depósitos de ouro, associados aos fi litos do Grupo 
Cuiabá, permitem delimitar uma nova província aurífera 
individualizada no fi m do Ciclo Brasiliano. 

No Fanerozóico, a estabilização completa da Plata-
forma Sul-Americana propiciou a geração, durante o 
Paleozóico, de amplas sinéclises intracontinentais paleo-
zóicas, como as bacias do Paraná, do Parnaíba e do Ama-
zonas, onde é possível defi nir uma época do ferro oolítico, 

no Devoniano, comum às três bacias; uma época do carvão 
e dos xistos pirobetuminosos nos sedimentos permocarbo-
níferos da Bacia do Paraná. Na Bacia do Amazonas, os 
depósitos de potássio defi nem, no Permocarbonífero, uma 
época dos evaporitos.

A fragmentação do Supercontinente Gondwana, decor-
rente dos processos de rifteamento do Evento Sul-Atlan-
tiano, os quais conduziram à abertura do Atlântico Sul, 
durante o Mesozóico, desencadeou reativações sucessivas 
na Plataforma Sul-Americana, e originou a formação de 
importantes depósitos minerais que caracterizam a época 
metalogenética Sul-Atlantiana. No Cretáceo Inferior, ocor-
reu um extenso vulcanismo basáltico na Bacia do Paraná, 
ao qual são associadas as jazidas de ágata e de ametista 
do Rio Grande do Sul. A essa época estão relacionadas a 
província de fl uorita fi loniana, em Santa Catarina, e as pri-
meiras intrusões dos complexos alcalino-carbonatíticos de 
Anitápolis e Jacupiranga, com os seus depósitos de apatita, 
na região sudeste do Brasil, e dos pipes kimberlíticos dia-
mantíferos de Paranatinga. O estágio do golfo proto-oceânico, 
na margem costeira brasileira, deu origem à época dos eva-
poritos aptianos, com os depósitos de potássio, halita e gip-
sita. Entre 80 e 90Ma, a reativação do rifte originou uma 
segunda época de intrusões dos complexos alcalino-carbo-
natíticos de Poços de Caldas, Araxá, Tapira, Serra Negra, 
Catalão e Santa Fé de Goiás, com o seu cortejo de depósitos 
de apatita, nióbio, titânio, níquel, barita, alumina, urânio, fl u-
orita e elementos de terras raras, além dos pipes kimberlíti-
cos diamantíferos do Alto Paranaíba e de Juína. Nas bacias 
costeiras marginais, formaram-se depósitos sedimentares de 
barita, como os de Camamu e da Fazenda Barra, e os de 
fosforitos na Bacia do Paraíba/Pernambuco.

Finalmente, os depósitos minerais, originados durante 
o Cenozóico, são relacionados aos processos de alteração 
laterítica que levaram à formação de importantes jazidas 
de bauxita, caulim e níquel, além de à formação de jazidas 
de ferro, ouro, titânio, manganês, nióbio, desde o Terciário 
Inferior até os tempos atuais, no conjunto da Plataforma 
Sul-Americana. Paralelamente, depósitos do tipo Placer 
resultaram na concentração mecânica de minerais pesados, 
como cassiterita, ouro e diamante, nos aluviões e paleoa-
luviões dos rios, e como ilmenita, rutilo, zirconita e mona-
zita nas praias da costa brasileira, como, por exemplo, em 
Mataraca (PB/RN) e em Bujuru (RS).





Fig. 1 –      Divisão tectônica da Plataforma Sul-Americana
Fig. 2 –      Principais unidades estruturais da Plataforma 

Sul-Americana
Fig. 3 –      Distribuição das principais províncias mine-

rais pré-cambrianas e dos depósitos minerais 
selecionados na Plataforma Sul-Americana

Fig. 4 –      Mapa esquemático do Cráton Amazônico, com 
a distribuição das províncias geo cronológicas

Fig. 5 –      Mapa geológico esquemático do Escudo da 
Güianas

Fig. 6a –    Litoestratigrafi a da Seqüência Vulcânica Infe-
rior do Grupo Vila Nova

Fig. 6b –    Litoestratigrafi a da Seqüência Detrítica Supe-
rior do Grupo Vila Nova

Fig. 7 –      Mapa geológico esquemático da região do Com-
plexo Bacuri

Fig. 8 –      Seção geológica esquemática do Depósito de 
Cromita de Bacuri

Fig. 9 –        Coluna do Complexo Máfi co-Ultramáfi co Bacuri
Fig. 10 –    Seção geológica esquemática do Depósito de 

Manganês da Serra do Navio
Fig. 11a –   Diagrama Ti-V para rochas do Grupo Vila Nova
Fig. 11b –  Diagrama Zr-Ti para rochas do Grupo Vila Nova
Fig. 12 –    Diagrama P-T, indicativo das condições míni-

mas e máximas prováveis da deposição dos 
sulfetos no primeiro evento hidrotermal atuante 
no Grupo Vila Nova

Fig. 13 –    Distribuição do ouro no Depósito de Santa Maria
Fig. 14 –    Mapa geológico do Distrito de Pitinga
Fig. 15 –   Diagrama de variação indicando a seqüência 

evolutiva das fácies dos maciços Água Boa e 
Madeira

Fig. 16 –    Seção geológica esquemática da Seqüência 
Sedimentar do Grupo Roraima

Fig. 17 –    Mapa geológico da porção oriental do Cráton 
Amazônico: Província Rio Maria

Fig. 18 –    Mapa geológico esquemático do bloco central 
do Greenstone Belt Sapucaia

Fig. 19 –    Diagrama THT x %NaCl para as inclusões 
fl uidas II, III e IV de Babaçu

Fig. 20 –    Variação de isótopos de carbono e oxigênio 
para diferentes depósitos auríferos na Provín-
cia Mineral de Carajás

Fig. 21 –       Mapa geológico do Depósito de Ouro de Cumaru
Fig. 22 –    Condições de temperatura e pressão para o 

Depósito de Ouro de Cumaru
Fig. 23 –    Evolução dos fl uidos e modelo genético pro-

posto para o Depósito Aurífero de Cumaru
Fig. 24 –    Distribuição do Granodiorito Cumaru e rochas 

vulcânicas associadas, nos diagramas AFM 
(a) e log Rb-log Y+Nb (b)

Fig. 25 –    Diagrama TfO
2
 mostrando o estado de oxi-

redução dos fl uidos mineralizantes do Depó-
sito de Ouro de Cumaru

Fig. 26 –    Mapa geológico simplifi cado da Província 
Carajás

Fig. 27a –  Diagrama Hf/3-Th-Ta para as rochas basálti-
cas do Grupo Grão-Pará

Fig. 27b –  Diagrama Ti-Zr para as vulcânicas máfi cas 
dos grupos Igarapé Bahia e Grão-Pará

Fig. 28 –    Curvas padrão de ETR normalizadas aos con-
dritos para as rochas basálticas dos grupos Grão-
Pará e Igarapé Bahia

Fig. 29 –    Modelo geotectônico esquemático da Provín-
cia Carajás (2,76Ga)

Fig. 30 –    Curvas padrão de ETR normalizados aos condritos 
dos jaspilitos do corpo N-4, Serra dos Carajás

Fig. 31 –    Mina de Ferro: Corpo N-4-Carajás
Fig. 32 –    Mapa geológico da Mina Igarapé Bahia
Fig. 33 –      Seção esquemática do Depósito Cu-Au Alemão
Fig. 34a –  Mapa e seção geológicos esquemáticos do 

Depósito Cu-Au de Salobo
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Fig. 35 –    Seção geológica esquemática do Depósito Cu-Au 
de Cristalino

Fig. 36 –    Seção geológica do Depósito Mn de Azul, Carajás
Fig. 37 –    Modelo deposicional simplifi cado para o man-

ganês na margem de bacias estratifi cadas
Fig. 38 –    Seção geológica esquemática do Depósito Mn 

de Buritirama
Fig. 39a –  Estruturação do Sistema Transcorrente Sereno
Fig. 39b –  Bloco diagrama esquemático com a articula-

ção de blocos na região do Depósito Au de 
Serra Pelada

Fig. 39c –    Representação esquemática do condicionamento 
em uma estrutura de terceira ordem do tipo R’ 
do Depósito Au de Serra Pelada

Fig. 40 –    Depósito Au de Águas Claras, região de Carajás 
Fig. 41 –      Seção SW-NE da Jazida de Wolframita da Pedra 

Preta
Fig. 42 –    Mapa geológico simplifi cado da Província 

Tapajós
Fig. 43 –    Modelo geológico esquemático de um sistema 

hidrotermal aurífero centrado sobre uma intru-
são granítica do tipo Maloquinha

Fig. 44 –    Seção esquemática do depósito epitermal V3
Fig. 45 –      Mapa geológico simplifi cado da Província Alta 

Floresta
Fig. 46 –    Modelo tectônico para o desenvolvimento da 

Orogênese Rio Negro-Juruena
Fig. 47 –    Distribuição das amostras do Granito Matupá 

nos diagramas de Harris et al. (1986)
Fig. 48 –    Modelo de circulação dos fl uidos para o Depó-

sito Au Serrinha no Granito Matupá
Fig. 49 –    Mapa geológico regional da área de Aripuanã
Fig. 50 –    Mapa geológico da Seqüência Vulcano-Sedi-

mentar da Serra do Expedito
Fig. 51 –    Mapa geológico da área do Rio Moreru
Fig. 52 –    Coluna litoestratigráfi ca do Grupo Benefi cente 

na região de Terra Preta
Fig. 53 –   Mapa geológico esquemático da porção su-

doeste do Cráton Amazônico e das faixa Para-
guai e Araguaia

Fig. 54 –    Mapa geológico esquemático do Distrito Alto 
Jauru

Fig. 55a –  Diagramas geoquímicos característicos das ro-
chas vulcânicas do Alto Jauru

Fig. 55b –  Modelo geotectônico para o Distrito do Alto 
Jauru

Fig. 56 –    Modelo de evolução durante o Mesoprotero-
zóico, indicativo da relação entre Grenvillia e 
Amazônia

Fig. 57 –    Mapa de localização das principais ocorrên-
cias auríferas da Província Guaporé

Fig. 58 –    Tipologia da mineralização aurífera do Morro 
de São Vicente

Fig. 59a –  Mapa geológico da Província Estanífera de Ron-
dônia

Fig. 59b –    Legenda do mapa geológico da Província Esta-
nífera de Rondônia

Fig. 60 –    Mapa geológico de parte do Maciço Massangana
Fig. 61 –     Mapa e seção geológicos do Maciço Santa Bár bara
Fig. 62a –  Mapa geológico de Bom Futuro
Fig. 62b –  Mapa geológico da Palanqueta  
Fig. 63 –    Mapa geológico simplifi cado do Cráton do 

São Francisco
Fig. 64 –    Mapa geológico esquemático do Cráton do 

São Francisco no Estado da Bahia
Fig. 65 –    Mapa geológico simplifi cado do Greenstone 

Belt do Rio Itapicuru
Fig. 66 –    Modelo de evolução geotectônica para o Gre-

enstone Belt do Rio Itapicuru
Fig. 67 –    Mapa geológico da Faixa Weber e seção geo-

lógica da Mina Fazenda Brasileiro
Fig. 68 –    Coluna litoestratigráfi ca da Faixa Weber
Fig. 69 –    Seção geológica da Mina Caraíba
Fig. 70 –    Sill do Serrote da Laje
Fig. 71 –    Mapa geológico integrado do Sill Ipueira-Medrado
Fig. 72 –    Seção geológica e coluna estratigráfi ca do Sill 

Ipueira
Fig. 73 –    Correlação estratigráfi ca do níveis de cromita 

no Complexo de Campo Formoso
Fig. 74 –    Mapas geológicos dos distritos de Carnaíba e 

Campo Formoso
Fig. 75 –      Coluna metassomática desenvolvida em volta de 

um veio de pegmatito, Cava Bráulia, Caraíba
Fig. 76 –    Localização geológica das mineralizações da 

Serra de Jacobina
Fig. 77 –    Coluna estratigráfi ca simplifi cada do Grupo 

Serra das Éguas
Fig. 78 –    Mapa geológico esquemático da Serra das Éguas
Fig. 79 –      Seção geológica do Depósito Sill do Rio Ja  

ca ré, perfi l da zona mineralizada e distribui-
ção dos elementos

Fig. 80 –    Seção geológica do Depósito de Boquira
Fig. 81 –     Mapa geológico esquemático do Veio Sobrado
Fig. 82 –    Interpretação esquemática da junção dos veios 

Pelado e Sobrado
Fig. 83 –    Mapa geológico da Chapada Diamantina, com 

a localização dos distritos diamantíferos e dos 
depósitos de Pb, Zn e P
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Fig. 84a –  Coluna geológica da Chapada Diamantina
 Fig. 84b –      Coluna geológica esquemática da região de Andaraí
Fig. 85 –    Coluna litoestratigráfi ca da área Três Irmãs
Fig. 86 –    Seção geológica da Jazida da Rabicha no Dis-

trito de Lagoa Real
Fig. 87 –    Mapa geológico do Quadrilátero Ferrífero
Fig. 88 –    Coluna estratigráfi ca do Quadrilátero Ferrífero
Fig. 89 –    Seção transversal ilustrando o modelo de evo-

lução tectônica do Quadrilátero Ferrífero antes 
e durante a Orogênese Transamazônica

Fig. 90a –  Mapa geológico esquemático da região de For-
taleza de Minas

Fig. 90b –    Geologia local do Greenstone Belt Morro do Ferro
Fig. 90c –   Litoestratigrafi a detalhada do ciclo vulcânico 

mineralizado no Depósito O’Toole
Fig. 91 –    Seção esquemática com uma interpretação das 

estruturas olhadas de Cuiabá e Lamego
Fig. 92 –    Mapa geológico da Mina de Cuiabá
Fig. 93 –    Coluna litoestratigráfi ca da Mina Cuiabá
Fig. 94 –    Mapa geológico simplifi cado da Mina de Ouro 

Lamego
Fig. 95 –    Mapa geológico simplifi cado  do Depósito de 

Ouro Raposos
Fig. 96 –  Seção geológica simplifi cada da Mina de São 

Bento
Fig. 97 –    Distribuição das zonas de alteração hidroter-

mal na Mina de Juca Vieira
Fig. 98 –    Mapa do Distrito Mn de Conselheiro Lafaiete, MG
Fig. 99 –    Unidades e seção-tipo do conglomerado basal 

da Fm. Moeda
Fig. 100a – Seção geológica da Mina de Águas Claras
Fig. 100b – Seção geológica da Mina do Pico de Itabirito
Fig. 101 –  Representação esquemática das relações geo-

métricas entre veios de quartzo mineralizado 
e foliação nas minas Passagem de Mariana e 
Morro de Santana

Fig. 102 –  Condicionamento dos veios quartzo-carboná-
ticos sulfetados nos dolomitos encaixantes do 
Depósito Au de Antônio Pereira

Fig. 103a – Mapa de situação dos depósitos de topázio do 
Distrito de Ouro Preto

Fig. 103b – Perfi s através das jazidas de topázio
Fig. 104 –  Mapa simplifi cado do sinclinório de Itabira
Fig. 105 –  Controles dos depósitos Au na Mina Cauê
Fig. 106 –  Dobramentos do Ciclo Brasiliano e crátons 

correlatos
Fig. 107 –  Mapa geológico da Faixa Brasília
Fig. 108a – Mapa regional com a indicação dos diferentes 

complexos granito-greenstones do Maciço de Goiás

Fig. 108b – Mapa geológico simplifi cado dos terrenos granito-
greenstones de Crixás, Guarinos e Pilar de Goiás

Fig. 109 –  Colunas estratigráfi cas comparativas entre os 
greenstone belts Crixás, Guarinos, Pilar de 
Goiás, Goiás Velho e Faina

Fig. 110 –  Mapa geológico do Greenstone Belt Crixás
Fig. 111 –   Mapa geológico de superfície e seção longi-

tudinal da Mina III
Fig. 112a –   Seção esquemática através do Depósito de Boa 

Vista
Fig. 112b – Seção esquemática através de uma zona mine-

ralizada do Depósito de Boa Vista
Fig. 113 –  Distribuição dos halos de alteração hidroter-

mal nos garimpos de Maria Lázara
Fig. 114 –  Mapa geológico do Distrito de Santa Terezinha
Fig. 115 –  Mapa geológico dos terrenos granito-greens-

tones do Tocantins
Fig. 116 –  Seção geológica da Mina Córrego Paiol
Fig. 117 –  Distribuição dos complexos de Niquelândia, 

Barro Alto e Cana Brava
Fig. 118 –  Geologia do Complexo de Niquelândia
Fig. 119 –  Correlações litoestratigráfi cas entre os com-

plexos de Niquelândia, Cana Brava e Barro Alto
Fig. 120 –  Geologia da Mina de Cana Brava
Fig. 121 –  Mapa geológico regional da Província Estaní-

fera de Goiás
Fig. 122 –  Diagrama Ta x Nb dos granitos g1 e g2 da 

Província Estanífera de Goiás
Fig. 123 –  Mapa geológico do Granito Pedra Branca
Fig. 124 –    Mapa geológico da zona mineralizada do Maciço 

de Mangabeira
Fig. 125 –  Mapa geológico da Serra Branca
Fig. 126 –  Colunas estratigráfi cas da Seqüência Vulcano-

Sedimentar de Palmeirópolis e dos corpos mi ne-
ralizados

Fig. 127 – Mapa geológico da região de Chapada-Mara 
Rosa

Fig. 128 –  Coluna litoestratigráfi ca do Grupo Vazante
Fig. 129a –  Seção geológica esquemática do Depósito Pb-Zn 

de Morro Agudo
Fig. 129b – Perfi l E-W na Mina de Morro Agudo
Fig. 130 –  Padrão das galenas de Morro do Ouro, Morro 

Agudo, Vazante e Grupo Bambuí
Fig. 131 –  Distribuição dos valores médios de salinidade 

e de temperatura dos fl uidos registrados em 
Fagundes, Morro Agudo, Vazante e Itacarambi

Fig. 132 –  Mapa geológico esquemático da região de 
Vazante

Fig. 133 –   Seção geológica esquemática da Mina de Vazante
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Fig. 134 –  Variação de espessura do Grupo Bambuí e 
localização das mineralizações de Pb-Zn-F na 
área cratônica

Fig. 135a – Depósitos de Pb-Zn-CaF
2
 na Mina Grande, 

Itacarambi-MG
Fig. 135b – Depósitos CaF

2
 em Campo Alegre, Serra do 

Ramalho-BA 
Fig. 136 –  Distribuição dos depósitos de ouro na região 

de Cavalcante-GO 
Fig. 137 –  Seção geológica esquemática da área de Luziânia
Fig. 138a – Representação esquemática das estruturas na 

Mina Morro do Ouro
Fig. 138b – Representação esquemática do Depósito Aurí-

fero do Morro do Ouro
Fig. 139 –  Diagrama de saturação em alumina para os gra-

nitóides Maratá, Tambú, Sesmaria e Encruzilhada
Fig. 140 –  Seção geológica do Complexo Máfi co-Ultra-

máfi co de Americano do Brasil
Fig. 141 –  Mapa geológico da região compreendida entre 

o Quadrilátero Ferrífero e Diamantina
Fig. 142 –  Seção geológica dos corpos mineralizados asso-

ciados às zonas de alteração no Depósito Au 
de Riacho dos Machados

Fig. 143 –  Litoestratigrafi a da Serra do Espinhaço sul
Fig. 144 –  Distribuição linear dos conglomerados dia-

mantíferos Sopa, no Distrito Diamantina
Fig. 145 –  Modelo esquemático do aporte dos diamantes 

na Bacia do Espinhaço
Fig. 146 –  Mapa geológico simplifi cado do setor norte 

da Faixa Araçuaí
Fig. 147 –  Seção esquemática do modelo de sedimenta-

ção na Bacia Macaúbas-Salinas
Fig. 148 –  Província Grafítica de Pedra Azul
Fig. 149 –  Mapa geológico da Província Pegmatítica Oriental
Fig. 150 –  Seção da Mina do Maxixe
Fig. 151a – Seção geológica do Pegmatito Urubu
Fig. 151b – Seção geológica do Pegmatito José de Linto
Fig. 152 –  Seção geológica esquemática do Pegmatito 

Golconda 
Fig. 153 –  Mapa geológico do Distrito de Belmont-Ca-

poeirana
Fig. 154 –  Compartimentação geotectônica do Cinturão 

Ribeira-Dom Feliciano
Fig. 155 –  Distribuição dos jazimentos de metais bases 

na região do Vale do Ribeira
Fig. 156 –  Colunas litoestratigráfi cas do Complexo Perau
Fig. 157 –  Distribuição das litofácies, dos níveis minerali-

zados e das formações ferríferas na Mina Perau
Fig. 158 –  Colunas litoestratigráfi cas da Mina do Rocha

Fig. 159 –  Distribuição dos depósitos de fl uorita no Vale 
do Ribeira

Fig. 160 –  Mapa geológico e seção do Depósito de Sete 
Barras

Fig. 161 –    Seção do corpo I do Depósito de Volta Grande
Fig. 162 –  Comparação dos dados microtermotécnicos 

dos depósitos de fl uoritas estratóides no Vale 
do Ribeira com os de outros depósitos brasi-
leiros e mundiais

Fig. 163 –  Mapa geológico do Bloco São Gabriel 
Fig. 164 –  Seção esquemática das minas Uruguay e São 

Luiz no Distrito Cu de Camaquã
Fig. 165 –  Província Borborema
Fig. 166 –  Coluna litoestratigráfi ca da Faixa Orós
Fig. 167 –  Esquema interpretativo da Seqüência Carbo-

natada Magnesitítica do Ceará
Fig. 168 –  Províncias scheelitífera e aurífera da Faixa Seridó
Fig. 169 –  Mapa geológico simplifi cado das mineraliza-

ções de scheelita da região de Brejuí-RN
Fig. 170 –  Paragêneses dos escarnitos primários e secun-

dários de Brejuí
Fig. 171 –  Mapa geológico da Província Pegmatítica de 

Seridó, e distribuição da mineralização rela-
cionada a pegmatitos

Fig. 172 –  Seção geológica do Depósito de Itataia 
Fig. 173 –  Mapa geológico simplifi cado da Faixa Araguaia 
Fig. 174 –  Mapa geológico e seção geológica do sistema 

de Gráben Corumbá
Fig. 175 –  Modelo sedimentar-exalativo para a formação 

dos depósitos Fe-Mn de Urucum, MS
Fig. 176 –  Distribuição dos principais depósitos minerais 

fanerozóicos no Brasil 
Fig. 177 –  Modelo paleogeográfi co da Formação Pimen-

teira para a formação do Depósito de Ferro 
Oolítico de Paraíso do Norte

Fig. 178 –  Paleogeografi a da Bacia do Amazonas no Carbo-
nífero, com a distribuição das fácies evaporíticas

Fig. 179 –  Ciclo-estratigrafi a da Seqüência Evaporítica
Fig. 180 –  Seção-tipo do minério de Fazendinha, AM
Fig. 181 –  Camadas de carvão da Formação Rio Bonito, 

no sul de Santa Catarina
Fig. 182 –  Colunas litoestratigráfi cas da Formação Irati
Fig. 183 –  Distribuição das fácies profundas e rasas das 

formações Irati e Whitehill
Fig. 184 –  Seção do Membro Triunfo da Formação Rio 

bonito com a localização das anomalias de 
urânio da Jazida de Figueira

Fig. 185 –  Distribuição das ocorrências de diamante no 
Brasil
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Fig. 186 –  Estratigrafi a da Bacia Sanfranciscana
Fig. 187 –  Reconstruções paleogeográfi cas do Barre-

miano ao Neoaptiano no Atlântico Sul
Fig. 188 –  Zonação do derrame de basalto portador de 

ametista/ágata
Fig. 189 –  Distribuição das rochas alcalinas nas Regiões 

Centro-Oeste e Sul–Sudeste do Brasil
Fig. 190 –  Mapa geológico do Complexo de Carbonatito 

de Jacupiranga
Fig. 191 –    Mapa geológico do Complexo Alcalino de Poços 

de Caldas
Fig. 192a –  Mina de Cercado: seção esquemática dos corpos 

A, B e E
Fig. 192b – Modelo genético simplifi cado para a minera-

lização de urânio da Mina de Cercado 
Fig. 193 –  Mapa geológico do Complexo de Carbonatito 

de Mato Preto
Fig. 194 –  Evolução paleogeográfi ca regional da Bacia 

Sanfranciscana
Fig. 195 –  Diagrama esquemático ilustrativo da profun-

didade das áreas fonte de algumas rochas na 
Província Alcalina do Alto Paranaíba

Fig. 196 –  Composição dos líquidos produzidos no modelo 
wehrlito, lherzolito e harzbugito carbonatado

Fig. 197 –  Mapa geológico do Complexo do Barreiro
Fig. 198 –  Representação esquemática dos horizontes 

mineralizados em Tapira
Fig. 199a – Distribuição dos diamantes na seção hipoté-

tica de cráton arqueano, cinturão móvel mar-
ginal e rifte recente

Fig. 199b – Distribuição dos kimberlitos nos diversos 
compartimentos da litosfera

Fig. 200 –  Localização das províncias kimberlíticas e 
kamafugíticas brasileiras

Fig. 201 –  Estruturas explosivas kimberlíticas de Juína
Fig. 202 –  Principais elementos tectono-magmáticos do 

Alto Paranaíba
Fig. 203 –  Diagrama de Al
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 para os pipes da 

Província Alcalina do Alto Paranaíba
Fig. 204 –  Mapa geológico do Subdistrito Segunda Linha 

Torrens
Fig. 205a – Relações entre os movimentos tectônicos, a 

abertura e o preenchimento do fi lão Cocal
Fig. 205b – Relações entre os movimentos tectônicos, a aber-

tura e o preenchimento das lentes da Mina 2
Fig. 206 –  Perfi l esquemático ilustrativo da circulação dos 

fl uidos mineralizantes e da formação dos fi lões 
de fl uorita

Fig. 207 –  Unidade Uranífera da Formação Sergi

Fig. 208 –  Mapa geológico da Bacia de Camamu
Fig. 209 –  Representação esquemática da infl uência da 

paleogeografi a na distribuição da barita no 
Depósito de Camamu-BA

Fig. 210 –  Representação esquemática da evolução do 
Depósito de Barita de Camamu-BA

Fig. 211 –  Modelo metalogenético da barita e dos sulfe-
tos da Fazenda Barra

Fig. 212 –  Perfi l esquemático do Gráben de Poxoréu
Fig. 213 –  Seção geológica das bacias de Santa Rosa de 

Lima e Taquari-Vassouras, SE
Fig. 214 –    Estratigrafi a do Membro Ibura na Bacia Taquari-

Vassouras-SE 
Fig. 215 –  Modelo metalogenético do Depósito de Enxo-

fre de Castanhal
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