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APRESENTAÇÃO

O momento atual da economia global tem imposto profundas mudanças nas 
empresas e instituições governamentais. No caso da mineração, há uma forte 
competitividade por orçamentos, o que leva à priorização de projetos em fase mais 
avançada em detrimento de programas exploratórios. Os países com maior nível de 
conhecimento geológico, geofísico e geoquímico e que disponibilizam mapas e bancos 
de dados organizados levam vantagem na atratividade de investimentos realizados 
por mineradoras nacionais e internacionais de qualquer porte. A CPRM – Serviço 
Geológico do Brasil, após os maciços investimentos realizados em levantamentos 
aerogeofísicos e geoquímicos nos últimos anos, passa a priorizar o processamento e 
a interpretação desses dados existentes e sua integração com novos dados de campo 
e laboratoriais visando a identificação de áreas prioritárias para investimentos em 
pesquisa mineral.
Nesse sentido, a CPRM – Serviço Geológico do Brasil desenvolve a Ação Avaliação 
dos Recursos Minerais do Brasil, ligada ao PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO do governo federal. Esta ação consiste em um conjunto de projetos 
que visam estimular a pesquisa e a produção mineral brasileira, com foco adicional no 
suprimento de matérias primas essenciais para o desenvolvimento da infraestrutura 
e do agronegócio no Brasil. Parte dessa iniciativa está agrupada no empreendimento 
Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM).
Assim, o Ministério de Minas e Energia e a Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral, por meio da CPRM – Serviço Geológico do Brasil, tem a 
satisfação de disponibilizar à comunidade geocientífica, empresários do setor mineral 
e à sociedade em geral, os resultados obtidos no projeto Áreas de Relevante Interesse 
Mineral (ARIM) – Cinturão Gurupi. A área de estudo engloba 12.000 km2 na divisa 
Pará-Maranhão, em região reconhecida por seu potencial aurífero desde o século 
17, e que possui também ocorrências de fosfato e depósitos de rochas e minerais 
industriais e para uso na construção civil. O projeto envolveu estudos temáticos de 
geologia básica e geologia econômica com uso de técnicas geofísicas e laboratoriais 
avançadas e sua execução e gerenciamento, na CPRM – Serviço Geológico do Brasil, 
foi de responsabilidade da Superintendência Regional de Belém, com participação das 
divisões de Geologia Econômica (DIGECO), Geoquímica (DIGEOQ) e Sensoriamento 
Remoto e Geofísica (DISEGE), com coordenação geral dos Departamentos de Recursos 
Minerais (DEREM) e de Geologia (DEGEO). 
Os resultados, integrados em Sistema de Informações Geográficas (SIG) estão 
disponíveis no banco de dados corporativo da CPRM, o GEOSGB (http://geosgb.
cprm.gov.br) e consistem em bancos de dados temáticos, mapas e neste Informe de 
Recursos Minerais

EDUARDO JORGE LEDSHAM
Diretor - Presidente
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JOSÉ CARLOS FERREIRA GARCIA
Diretor de Geologia e Recursos Minerais





RESuMO

A área de Relevante Interesse Mineral (ARIM) Gurupi localiza-se na divisa dos estados do Pará 
e do Maranhão e ocupa a maior parte do Cinturão Gurupi e o limite sul do Fragmento Cratô-
nico São Luís. Esse cinturão corresponde a um orógeno desenvolvido no Neoproterozoico-
-Cambriano, cuja porção aflorante compreende predominantemente a borda retrabalhada do 
Fragmento Cratônico São Luís (>2000 Ma) e subordinadamente, para sudoeste, sedimentos 
siliciclásticos de rifte ou margem continental passiva depositados no Neoproterozoico (<1100 
Ma) e posteriormente deformados e metamorfizados, além de umas poucas intrusões de na-
turezas distintas: rocha alcalina anorogênica (732 Ma), magmatismo orogênico cálcio-alcalino 
(624 Ma) e magmatismo (pós-colisional?) peraluminoso (549 Ma). Na porção cratônica re-
trabalhada (orógeno do Riaciano) são reconhecidas associações orogênicas pré-colisionais 
(2160-2143 Ma) contendo granitoides cálcio-alcalinos juvenis de arcos de ilha e continentais, 
associados a menor volume de magmatismo básico, além de sequências metavulcanossedi-
mentares (~2160 Ma) depositadas em bacias relacionadas com arcos (back-arc?) e bacias coli-
sionais e pós-colisionais metassedimentares (<2075 Ma). Extenso magmatismo peraluminoso 
marca essa fase colisional (~2100). Duas fases de deformação foram definidas para a evolução 
paleoproterozoica, dúcteis e relacionadas com o início e final do evento colisional, e uma para 
a evolução neoproterozoica-cambriana.
Ouro é o recurso mineral mais importante da região, com recursos estimados em mais de 158 
t (são conhecidas também ocorrências de fosfato, depósitos e ocorrências de minerais indus-
triais e para uso na construção civil e indícios de diamante). O ouro se formou em sistemas 
orogênicos do Riaciano a partir de fluidos metamórficos reduzidos e neutros, se depositou em 
estruturas ligadas à Zona de Cisalhamento Tentugal (estrutura profunda e mais expressiva da 
região) em fase sin- a tardi-tectônica. Há indícios de remobilização na orogenia neoproterozoi-
ca-cambriana.
A integração de dados geológicos, geoquímicos, geofísicos e metalogenéticos, usando o con-
ceito de sistemas minerais, definiu alvos prospectivos para ouro além daqueles com minerali-
zações conhecidas. 

vii





ix

ABSTRACT

The Gurupi Project is located at the limits of the states of Pará and Maranhão, in Brazil, and 
encompasses most of the Gurupi Belt and of the Southern limit of the São Luís cratonic fragment. 
This belt is an orogen developed during Neoproterozoic-Cambrian times ant its cropping area 
comprises predominantly the reworked margin of the São Luís cratonic fragment (>2000 
Ma). Subordinately occur siliciclastic sediments deposited in rift or passive margin during the 
Neoproterozoic (<1000 Ma), which have been subsequently deformed and metamorphosed, in 
addition to a few intrusions of diverse nature: anorogenic alkaline pluton (732 Ma), orogenic 
calc-alkaline (624 Ma) and collisional/post-collisional peraluminous (549 Ma) orogenic 
magmatism. In the reworked cratonic portion (Rhyacian orogen) we have recognized pre-
collisional orogenic associations (~2160-2143 Ma), which comprise arc-related juvenile, calc-
alkaline granitoids and minor volumes of basic rocks, associated to metavolcano-sedimentary 
(back-arc?) sequences (~2160 Ma) and collisional to post-collisional metasedimentary 
sequences (<2075 Ma). Widespread peraluminous granites (~2100 Ma) define the collisional 
event. Two deformation phases have been associated to the Paleoproterozoic evolution, both 
ductile and related to the beginning and ending of the collisional event. A third phase was 
associated with the Neoproterozoic-Cambrian orogenic evolution.
Gold is the most important commodity, with estimated resources over 158 t (phosphate 
occurrences, and deposits and occurrences of industrial minerals and rocks for use in civil 
construction, besides evidence for diamond mineralization are also described). Gold genesis is 
related to the Rhyacian orogenic mineral system and mineralization was formed by reduced and 
neutral metamorphic fluids that deposited gold in syn- to late-tectonic structures associated to 
the Tentugal Shear Zone (deep and most important structure in the region). Remobilization of 
gold during the Neoproterozoic-Cambrian evolution has probably occurred.
Integration of geological, geochemical, geophysical and metallogenic data, using the mineral 
system concept, allowed the definition of prospective targets in addition to those having known 
gold mineralization.





xi

SuMÁRIO

1 — INTRODUÇÃO ....................................................................................17
1.1 - Generalidades ......................................................................................17
1.2 - Justificativa e ObJetivOs ........................................................................18
1.3 - atividades desenvOlvidas e sumáriO sObre Os métOdOs .................................18

1.3.1 - mapeamento geológico ...................................................................................18
1.3.2 - Geofísica ...................................................................................................18

1.3.2.1 - mapa magneto-tectônico ........................................................................19
1.3.2.2 - mapa de domínios gamaespectrométricos ....................................................19
1.3.2.3 - integração entre os produtos geofísicos e a geologia .......................................19
1.3.2.4 - Gravimetria terrestre ............................................................................19

1.3.3 - levantamento geoquímico ..............................................................................19
1.3.3.1 - amostragem .......................................................................................19
1.3.3.2 - Preparação e análise .............................................................................20

1.3.4 - Geocronologia e geoquímica de isótopos radiogênicos .............................................21
1.3.5 - isótopos estáveis ..........................................................................................21
1.3.6 - Química mineral ...........................................................................................21
1.3.7 - Inclusões fluidas ...........................................................................................21
1.3.8 - Espectroscopia de reflectância .........................................................................21
1.3.9 - integração de dados e geração de alvos ...............................................................22

2 — CONTEXTO GEOLÓGICO E ASSOCIAÇÕES TECTÔNICAS DO CINTURÃO GURUPI .....23
2.1 - subdivisãO tectônica reGiOnal ................................................................23
2.2 - fraGmentO cratônicO sãO luís ................................................................23
2.3 - cinturãO GuruPi ...................................................................................24

2.3.1 - complexo granito-gnáissico de embasamento arqueano retrabalhado no riaciano 
e/ou neoproterozoico ....................................................................................25

2.3.2 - suítes plutônicas de orógeno riaciano (retrabalhadas ou não no neoproterozoico) ............25
2.3.3 - bacias de orógeno do riaciano (retrabalhadas ou não no neoproterozoico) .....................25
2.3.4 - sequências de margem continental passiva do neoproterozoico ..................................25
2.3.5 - suíte Plutônica pré-colisional do neoproterozoico ..................................................26
2.3.6 - Outras suítes plutônicas ..................................................................................26
2.3.7 - bacia de rifte continental do neoproterozoico .......................................................28
2.3.8 - bacias e coberturas sedimentares fanerozoicas ......................................................28

2.4 - cOntextO GravimétricO reGiOnal .............................................................28
2.4.1 - assinatura gravimétrica das unidades litológicas e associações tectônicas ......................29
2.4.2 - implicações para limites tectônicos ....................................................................31

3 — UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS ...........................................................33
3.1 - HistóricO ............................................................................................33
3.2 - metatOnalitO iGaraPé Grande ..................................................................33
3.3 - cOmPlexO itaPeva ..................................................................................33
3.4 - fOrmaçãO santa luzia dO Pará .................................................................37
3.5 - suíte intrusiva trOmaí ...........................................................................38

3.5.1 - Quartzo diorito canoa ....................................................................................39
3.6 - GranitO cantãO ....................................................................................41
3.7 - anfibOlitO muriá ...................................................................................42
3.8 - anfibOlitO cOcal ...................................................................................43
3.9 - GabrO ubinzal ......................................................................................44
3.10 - fOrmaçãO cHeGa tudO ..........................................................................44
3.11 - suíte intrusiva JaPiim ...........................................................................46
3.12 - QuartzO sienitO anelis .........................................................................46



3.13 - GranitO timbOzal ................................................................................47
3.14 - fOrmaçãO iGaraPé de areia ....................................................................48
3.15 - GruPO GuruPi .....................................................................................49

3.15.1 - formação rio Piritoró ...................................................................................49
3.15.2 - formação vila cristal ...................................................................................51
3.15.3 - formação marajupema ..................................................................................51
3.15.4 - idade, proveniência e ambiente tectônico ..........................................................51

3.16 - fOrmaçãO cabeça de POrcO ...................................................................52
3.17 - metamicrOtOnalitO caramuJinHO ............................................................54
3.18 - fOrmaçãO Piriá ....................................................................................54
3.19 - GruPO serra Grande .............................................................................55
3.20 - diabásiO laranJal ................................................................................55
3.21 - micrOGabrO linHa 45 ............................................................................55
3.22 - GruPO itaPecuru .................................................................................56
3.23 - fOrmaçãO iPixuna ................................................................................56
3.24 - cOberturas lateríticas maturas .............................................................56
3.25 - GruPO barreiras ..................................................................................56
3.26 - sedimentOs Pós-barreiras ......................................................................57
3.27 - unidade dePósitOs detríticOs indiferenciadOs ..........................................57
3.28 - dePósitOs aluviOnares ..........................................................................57

4 — TECTÔNICA ......................................................................................59
4.1 - mOdelOs tectônicOs PréviOs ...................................................................59
4.2 - descriçãO das estruturas ......................................................................62

4.2.1 - análise macroestrutural ..................................................................................62
4.2.2 - estruturas paleoproterozoicas (d1, d2) ................................................................66
4.2.3 - estruturas neoproterozoicas (d3) .......................................................................70
4.2.4 - zona de cisalhamento tentugal .........................................................................72

5 — OURO: GEOLOGIA E METALOGÊNESE ...................................................... 75
5.1 - intrOduçãO..........................................................................................75
5.2 - GeOlOGia dOs dePósitOs e OcOrrências de OurO ..........................................75

5.2.1 - depósito cipoeiro .........................................................................................77
5.2.2 - depósito chega tudo ......................................................................................79
5.2.3 - depósito cachoeira .......................................................................................79
5.2.4 - depósito montes áureos ..................................................................................84
5.2.5 - depósito mina nova sul ...................................................................................85
5.2.6 - Garimpos serrinha e Os Pretos ..........................................................................85
5.2.7 - Garimpo Pipira .............................................................................................85
5.2.8 - alvo ubinzal ................................................................................................87
5.2.9 - alvos Jiboia e caramujinho ..............................................................................87
5.2.10 - Garimpo sequeiro ........................................................................................87
5.2.11 - Ocorrências em paleoplacer ...........................................................................89

5.3 - metalOGênese .......................................................................................89
5.3.1 - aspectos gerais ............................................................................................89
5.3.2 - controle estrutural........................................................................................90
5.3.3 - novos dados analíticos ...................................................................................91

5.3.3.1 - Inclusões fluidas ..................................................................................91
5.3.3.2 - Química mineral ..................................................................................93
5.3.3.3 - isótopos estáveis ..................................................................................94
5.3.3.4 - isótopos de Pb .....................................................................................94
5.3.3.5 - isótopos de nd ....................................................................................94

5.3.4 - Natureza e fonte dos fluidos e metais .................................................................94
5.3.4.1 - Composição dos fluidos mineralizadores ......................................................94



5.3.4.2 - condições físico-químicas da mineralização .................................................96
5.3.4.3 - Fontes de fluidos e de outros componentes do minério ....................................96
5.3.4.4 - mecanismos de transporte e precipitação do ouro e processos genéticos ...............99

5.3.5 - idade da mineralização ...................................................................................99
5.4 - cOntrOles críticOs da mineralizaçãO aurífera ......................................... 101

6 — ESPECTROSCOPIA DE REFLECTÂNCIA ..................................................... 103
6.1 - intrOduçãO........................................................................................ 103
6.2 - fOrmaçãO cHeGa tudO ......................................................................... 103
6.3 - suíte intrusiva trOmaí ......................................................................... 113
6.4 - cOnsiderações finais ........................................................................... 117

7 — LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO ............................................................. 119
7.1 - intrOduçãO........................................................................................ 119
7.2 - resultadOs analíticOs e tratamentO estatísticO dOs dadOs ......................... 120

7.2.1 - sedimentos de corrente ................................................................................ 120
7.2.2 - concentrado de bateia ................................................................................. 131

7.3 - interPretaçãO dOs resultadOs ..................................................................... 132
7.3.1 - análise fatorial .......................................................................................... 132
7.3.2 - Ouro e seus farejadores ................................................................................ 132
7.3.3 - associação cr-cu-ni-zn ................................................................................. 133
7.3.4 - minerais satélite de kimberlito ........................................................................ 133

8 — INTEGRAÇÃO DE DADOS E GERAÇÃO DE ALVOS ........................................ 147
8.1 - intrOduçãO........................................................................................ 147
8.2 - metOdOlOGia ...................................................................................... 148

8.2.1 - introdução ................................................................................................ 148
8.2.2 - integração de dados .................................................................................... 148
8.2.3 - base de dados regionais ................................................................................ 149

8.3 - inteGraçãO de dadOs e GeraçãO de alvOs ...................................................... 150
8.3.1 - Evolução geodinâmica e fonte dos fluidos ........................................................... 151
8.3.2 - conjunto litoestrutural ................................................................................. 154
8.3.3 - alteração hidrotermal .................................................................................. 158

8.4 - validaçãO de alvOs .............................................................................. 161
8.5 - discussões ................................................................................. 162

9 — EVOLUÇÃO GEOLÓGICA ..................................................................... 165
9.1 - evOluçãO nO PaleOPrOterOzOicO ........................................................... 165
9.2 - evOluçãO nO neOPrOterOzOicO-cambrianO .............................................. 166

10 — CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ....................................................... 169
10.1 - caracterizaçãO da GeOlOGia e cartOGrafia GeOlóGica ............................. 169
10.2 - evOluçãO crustal .............................................................................. 169
10.3 - metalOGênese dO OurO ....................................................................... 169
10.4 - GeOQuímica ....................................................................................... 170
10.5 - imPlicações Para exPlOraçãO mineral .................................................... 170
10.6 - recOmendações ................................................................................. 170

11 — REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................... 171

LISTAGEM DOS INFORMES DE  RECURSOS MINERAIS ......................................... 179



ANEXOS

1 – COMPILAÇÃO DOS DADOS GEOCRONOLÓGICOS EM zIRCÃO MAGMÁTICO E  
DETRÍTICO E DE ISÓTOPOS DE ND EM ROChA TOTAL PARA AS UNIDADES DO  
CINTURÃO GURUPI ............................................................................ 189

2 – RESULTADOS DE ANÁLISES DE QUÍMICA MINERAL EM SULFETOS E OURO DO  
DEPÓSITO CAChOEIRA ........................................................................ 190

3 - DIAGRAMAS BOX PLOT PARA OS ELEMENTOS ANALISADOS PELA SGS-GEOSOL ....195

4 - DIAGRAMAS BOX PLOT PARA OS ELEMENTOS ANALISADOS PELA ACME .............197

5 - DIAGRAMAS DE PROBABILIDADE NORMAL PARA OS ELEMENTOS COM VALORES  
EM LOG ANALISADOS (SGS-GEOSOL) ....................................................... 201

6 - DIAGRAMAS DE PROBABILIDADE NORMAL PARA OS ELEMENTOS COM VALORES  
EM LOG ANALISADOS (ACME) ................................................................ 205



xiii

ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE 
MINERAL CINTURÃO GURUPI

ESTADOS DO PARÁ E MARANhÃO





Áreas de Relevante Interesse Mineral Cinturão Gurupi

17

1 — INTRODUÇÃO

1.1 - GENERALIDADES

O Cinturão Gurupi, unidade geotectônica enfo-
cada neste relatório, estende-se ao longo da divisa nor-
te entre os estados do Pará e Maranhão (Fig. 1.1). Sua 
área aflorante é relativamente limitada, com aproxima-
damente 180 km de comprimento e 50 km de largura, 
e possui parte de seus corpos geológicos encoberta por 
sedimentos fanerozoicos. A integração geológica-geo-
física-geoquímica-metalogenética na área do projeto 
ARIM – Gurupi (Área de Relevante Interesse Mineral) 
foi efetuada na escala 1:100.000 e é aqui apresentada 
na escala 1:150.000. A integração está limitada à área 

que contém os depósitos e ocorrências auríferas do 
Cinturão Gurupi, totaliza 12.000 km2 e abrange as fo-
lhas do corte padrão internacional, na escala 1:100.000, 
Centro Novo do Maranhão (SA.23-Y-B-I), Santa Luzia do 
Pará (SA.23-V-C-VI), Livramento (SA.23-Y-A-III) e Boa 
Vista do Gurupi (SA.23-V-D-IV), que englobam também 
parte do Fragmento Cratônico São Luís e de formações 
fanerozoicas (Fig. 1.1). 

As maiores drenagens da região são os rios 
Gurupi, Maracaçumé e Piriá (Fig. 1.1), além das ca-
beceiras do rio Guamá. Esses rios permitem acesso 
e deslocamento por parte significativa da área. Por 
via rodoviária, a região do projeto pode ser acessada 

Elem C.S. Lopes; Evandro L. Klein; Leandro D. Campos; Marcely P. Neves; Bruce F.F. Chiba; Diogo A. de Sordi; Monica M. Perrotta

Figura 1.1 – Localização da área do projeto ARIM – Área de Relevante Interesse Mineral Gurupi e subdivisão tectônica 
regional.
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pela BR-316, que liga Belém ao nordeste brasileiro e 
cruza parte da área do projeto. A partir das cidades 
de Santa Luzia do Pará e Cachoeira do Piriá, no Pará, 
e Maracaçumé e Governador Nunes Freire, no Mara-
nhão, todas localizadas nas margens desta rodovia, 
partem estradas vicinais que se ramificam e permi-
tem o acesso a toda área do projeto (Fig. 1.1). 

A região foi alvo de trabalhos anteriores de 
mapeamento geológico regional executado pela 
Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – Ser-
viço Geológico do Brasil (CPRM-SGB), incluindo os 
projetos Turiaçu-Pinheiro (PASTANA, 1995) e Casta-
nhal (COSTA, 2000), na escala 1:250.000, e a integra-
ção da Folha São Luís na escala 1:500.000 (ALMEIDA, 
2000). Projetos mais recentes, já na escala 1:100.000 
e com uso de aerogeofísica de alta resolução, in-
cluem as folhas Centro Novo do Maranhão (KLEIN; 
LOPES, 2011) e Santa Luzia do Pará (KLEIN; LOPES; 
CHAVES, 2015), cuja cartografia já recebe, aqui, algu-
ma atualização em razão de novos dados de campo e 
laboratório e de reinterpretação geofísica. 

1.2 - JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

A região do Gurupi é uma das mais antigas 
províncias produtoras de ouro no Brasil, por meio de 
garimpagem, que remonta ao século XVII quando os 
jesuítas se estabeleceram na região. Em que pese a 
antiguidade do conhecimento da presença de ouro 
e da intensa garimpagem que ajudou a desvendar a 
existência de mais de uma centena de jazimentos e da 
exploração efetuada por companhias de mineração, 
somente em 2010 é que a primeira mina empresarial 
tornou-se operacional no Fragmento Cratônico São 
Luís (Piaba, com recursos em torno de 85 t de Au 
e produção de 8,8 t; LEDUC; PEARCE; MALHOTRA, 
2015). No Cinturão Gurupi, três depósitos foram 
definidos nos últimos anos, Cipoeiro, Chega Tudo e 
Cachoeira, com recursos totalizando em torno de 158 
t de Au (5 milhões de onças), e havia a expectativa 
de implantação da mina de Cipoeiro em 2013, o 
que não ocorreu por motivos econômicos e outros. 
São também conhecidas ocorrências de fosfatos 
aluminosos e de kimberlitos, o que propicia potencial 
para a descoberta de depósitos de diamante (KLEIN; 
LOPES 2011; KLEIN; LOPES; CHAVES, 2015). 

Os aspectos acima demonstram que os estudos 
até aqui realizados e que a exploração e o conheci-
mento geológico-metalogenético são ainda insuficien-
tes para uma estimativa do real potencial econômico 
dessas unidades geotectônicas. Para contribuir com o 
aumento desse conhecimento, o projeto ARIM-Gurupi 
efetuou a integração geológico-geofísica-geoquímica-
-metalogenética da área, objetivando:
1) atualizar a cartografia geológica na escala 
1:100.000 (com foco em áreas chaves e/ou em 
problemas não resolvidos em trabalhos anteriores);
2) aprimorar o entendimento da evolução estrutural 
regional e, em consequência, da evolução geológica 
e do controle estrutural das mineralizações;

3) o aprimoramento de modelo geológico-genético 
vigente, 
4) a modelagem (integração de dados) e sugestão de 
novos alvos para prospecção.

1.3 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E SUMÁRIO 
SOBRE OS MÉTODOS
  
1.3.1 - Mapeamento geológico 

A metade da área, correspondente às folhas 
Centro Novo do Maranhão e Santa Luzia do Pará, 
teve mapas publicados recentemente (KLEIN; LOPES, 
2011; KLEIN; LOPES; CHAVES, 2015), de forma que 
não houve levantamento geológico sistemático 
nessas folhas, apenas visita a afloramentos chave 
para descrição e amostragem para análises diversas. 
Levantamento sistemático, na escala 1:100.000, 
foi efetuado nas folhas Livramento e Boa Vista do 
Gurupi, com ênfase nos terrenos pré-cambrianos. 

A apresentação final dos mapas integrados 
está na escala 1:150.000 e segue procedimentos 
usuais da CPRM-SGB que incluem a compilação e 
integração da informação geológica e de recursos 
minerais existentes, às quais são adicionados novos 
dados obtidos no projeto, e uso de produtos de 
sensoriamento remoto e aerogeofisica. Quatro 
produtos cartográficos são apresentados: (1) carta 
geológica, seguindo o padrão da CPRM para esse 
produto (vide KLEIN; SOUSA, 2012); (2) carta de 
associações tectônicas e de recursos minerais, 
em formato apresentado para as ARIM e que 
inclui diversos encartes, geofísicos, geoquímicos, 
metamórfico-estruturais e metalogenéticos; (3) carta 
geológica e de recursos minerais, em formato similar 
ao anterior, mas com fundo geológico; (4) mapa de 
prospectividade para ouro.

1.3.2 - Geofísica

Os dados aerogeofísicos utilizados neste pro-
jeto foram adquiridos e processados entre 2008 
e 2009 e o levantamento abrangeu uma área de 
35.881 km2 nos estados do Pará e do Maranhão. Os 
trabalhos nesta área foram desenvolvidos através 
do recobrimento de 76.754,18 km de perfis de alta 
resolução e foram realizados com os métodos mag-
netométrico e gamaespectrométrico, com linhas de 
voo e controle espaçadas de 500 m e 10.000 m, res-
pectivamente, orientadas nas direções N-S e E-W. 
Os dados geofísicos foram reprocessados utilizando 
o software Oasys Montaj da Geosoft e interpreta-
dos numa base de camadas usando o software Arc-
MAP 10.1 da ESRI.

Mapas geofísicos – geológicos integrados 
e interpretados foram confeccionados segundo 
metodologia própria da Divisão de Sensoriamento 
Remoto e Geofísica – DISEGE, nas etapas abaixo 
descritas, e serviram de base ou auxílio para mapas 
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geológicos, de associações tectônicas, de recursos 
minerais e de prospectividade. Também foi efetuado 
levantamento gravimétrico terrestre durante a 
execução deste projeto.

1.3.2.1 - Mapa magneto-tectônico

Para confecção do mapa magneto-tectônico 
utilizou-se as imagens magnetométricas: campo 
magnético anômalo – CMA; gradiente total do CMA 
– GT.CMA e 1ª derivada vertical do CMA – 1ªDZ.CMA. 
Foram utilizados produtos integrados, como por 
exemplo: GT.CMA com relevo sombreado da 1ªDZ.
CMA ou CMA com relevo sombreado da 1ªDZ.CMA. 
Esse mapa é composto pelos seguintes produtos: (1) 
lineamentos magnetométricos; o qual compreende 
a digitalização de feições magnetométricas lineares 
(e curvilíneas) de primeira e segunda ordem, assim 
como feições magnetométricas interpretadas como 
diques de rochas máficas ou ultramáficas; (2) áreas 
magnetométricas anômalas, gerado a partir da ima-
gem GT.CMA, através do cálculo dos valores anôma-
los; (3) domínios magnetométricos, que são áreas 
caracterizadas, principalmente, por sua intensidade 
e relevo magnético e padrão de lineamentos mag-
netométricos de 2ª ordem (comprimento, direção, 
densidade, etc.).

1.3.2.2 - Mapa de domínios gamaespectromé-
tricos

Para confecção do mapa de domínios gama-
espectrométricos utilizou-se as imagens: fusão en-
tre composição ternária RGB, com a combinação 
dos canais gamaespectrométricos potássio (K%), 
equivalente tório (eThppm) e equivalente uranio 
(eUppm), e a imagem de modelo digital de terre-
no (MDT) com relevo sombreado (imagem SRTM). 
A composição ternária RGB, que tem um espectro 
de 16 milhões de cores, geradas a partir de bandas 
de 256 tons, foi normalizada para limitar seu espec-
tro para apenas 27 cores, o que foi possível atra-
vés da reamostragem de suas bandas para apenas 
três tons. A vantagem da utilização dessa imagem 
normalizada é o maior contraste entre os domínios 
gamaespectrometricos.

Os domínios gamaespectrometricos são defi-
nidos pelas intensidades dos canais K, eTh e eU, sen-
do esses canais individualmente subdivididos em in-
tensidades baixa (1), média (2) e alta (3); dessa forma 
cada um dos três canais que compõem os domínios 
apresenta três possibilidades de intensidade, o que 
restringe esse mapa a vinte e sete domínios. Apesar 
de ser um produto geofísico, esses domínios têm re-
lação direta com a geologia aflorante. Dessa forma 
deve-se ter sempre em mente o provável corpo (ca-
mada) geológico associado à resposta gamaespec-
trométrica do domínio.

1.3.2.3 - Integração entre os produtos geofí-
sicos e a geologia

Após a geração do mapa de integração geo-
físico - geológico, ou seja, com os mapas domínios 
gamaespectrométricos e magneto-tectônico, foi atri-
buída a cada domínio gamaespectrométrico sua res-
pectiva unidade geológica. Dessa forma foi possível 
realizar correções nos contatos geológicos e integrar 
novas unidades ao mapa geológico.

Os dados geofísicos também foram integrados 
com outros dados geológicos e geoquímicos, com ob-
jetivo de identificar assinaturas das zonas mineraliza-
das e gerar alvos, ou áreas com potencial, que possam 
hospedar novas mineralizações. Alguns desses produ-
tos, como urânio anômalo, fator F e potássio anômalo, 
nos dados gamaespectrométricos, e Euler 3D e filtros 
passa-banda (slice), para os dados magnetométricos, 
foram gerados em toda área do projeto e recortados a 
partir da área de afloramento da Formação Chega Tudo 
(hospedeira das mineralizações auríferas na região).  

1.3.2.4 - Gravimetria terrestre

O levantamento gravimétrico terrestre foi 
realizado no Cinturão Gurupi e na zona de articulação 
deste com o Fragmento Cratônico São Luís. Foram 
realizadas medições em 630 estações distribuídas ao 
longo da BR-316 (com espaçamento de 1 km entre 
estações) e vicinais (2 km entre estações). Todos os 
circuitos gravimétricos foram fechados em menos 
de 12 horas. As medições foram realizadas com 
o gravímetro CG-5 (Sintrex) usando ciclo de 120 
segundos. Concomitantemente ao levantamento 
gravimétrico foi realizado levantamento altimétrico 
usando GPS geodésico GTR-G2 (TechGeo) com 
ocupação de 20 minutos para cada estação. O 
processamento dos dados altimétricos foi feito 
através de Posicionamento de Ponto Preciso (PPP) do 
IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

O processamento dos dados gravimétricos en-
volveu as correções de praxe de deriva instrumental, 
de maré, de altitude e de latitude. Para a definição da 
anomalia Bouguer foram calculadas as anomalias de ar-
-livre e correção de gravidade. O valor utilizado como 
densidade média do embasamento local foi de 2,67 g/
cm³. O aplicativo usado no processamento foi o Oasis 
Montaj versão 8.5 (Geosoft) com o módulo Gravity.

1.3.3 - Levantamento geoquímico

1.3.3.1 - Amostragem

A maioria dos resultados de sedimentos de 
corrente e concentrado de bateia integrados no 
banco de dados da ARIM Gurupi foram oriundos 
de projetos na escala de 1:100.000, com densidade 
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de coleta de apróximadamente  uma amostra/10 
a 20 km2, sendo utilizados neste trabalho um total 
de 814 amostras de sedimentos de corrente e 330 
amstras de concentrado de bateia. As amostras de 
sedimentos de corrente foram coletadas no leito das 
drenagens ativas, dando ênfase a coleta de material 
na fração silte e argila, isenta de matéria orgânica e 
representativa da bacia amostrada. As amostras são 
compostas, constituídas por alíquotas coletadas com 
espaçamento de aproximadamente 50 cm, que tota-
lizam um volume em torno de 2 a 3 kg. As amostras 
de concentrados de bateia foram coletadas nos leitos 
de drenagens ativas, em locais onde a possibilidade 
de encontrar minerais pesados é maior, como em 
quebras naturais de velocidade da corrente. Foram 
coletados incialmente cerca de 20 litros de material, 
que passado pelo processo de peneiramento e a par-
tir do qual se obteve o concentrado por bateamento.

1.3.3.2 - Preparação e análise

As amostras de sedimento de corrente tive-
ram sua preparação inicial no Laboratório de Análi-

ses Minerais da Superintendência Regional de Belém 
(LAMIN-BE), as quais foram secadas a 600C, peneira-
das a -80# e quarteadas. Após o quarteamento, uma 
alíquota de cada amostra foi enviada para análise e 
outra arquivada. Das 841amostras, 363 foram ana-
lisadas pelo laboratório da SGS GEOSOL e 478 pela 
ACME Analítica Laboratórios LTDA. No laboratório 
SGS GEOSOL as amostras foram pulverizadas a -150# 
com posterior digestão por água régia e determina-
ção de 55 elementos por ICP-MS e ICP-AES. No caso 
do Mn algumas amostras estão reportadas em ppm 
e outras em %. As amostras analisadas na ACME Ana-
lítica Laboratórios LTDA, foram pulverizadas a -150#, 
digeridas com água régia e posteriormente dosadas 
por ICP-MS e ICP-OS para 52 elementos químicos. No 
caso específico do Au, além da dosagem por ICP-MS, 
foi feita dosagem também por fire assay nas 478 
amostras, em alíquotas com peso entre 10 a 50 gra-
mas. Nas Tabelas 1.1 e 1.2 são listados os elementos 
analisados, com seus respectivos limites de detecção 
nos laboratórios citados.

Os concentrados de bateia foram secos a 600C, 
no LAMIN-BE, e em seguida, enviados para análi-
se mineralógica semiquantitativa. Quarenta e uma 

Elementos Limite de detecção unidade
Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, S, Ti 0,01 %

Ag, Cd, Hg, Lu 0,01 ppm
Bi, In, Tl,, Tb 0,02 ppm

Ce, Cs, Hf, Mo, Nb, Sb, Ta, Te, U, Y 0,05 ppm
Au, Be, Co, Ga, Ge, La, Pd, Pt, Sc, Th, W, Yb 0,1 ppm

Pb, Rb 0,2 ppm
Sn 0,3 ppm

Cu, Ni, Sr, Zr 0,5 ppm
As, Cr, Li, Se, V, Zn 1 ppm

Ba, Mn 5 ppm
B 10 ppm
P 50 ppm

Tabela 1.1 - Elementos analisados pelo laboratório SGS GEOSOL, com seus respectivos limites de detecção.

Elementos Limite de detecção unidade
Na, P, Ti 0,001 %

Al, Ca, Fe, K,  Mg 0,01 %
S 0,02 %

Cd, Cu, Mo, Pb, Y 0,01 ppm
Bi, Cs, Hf, In, Nb, Sb, Te, Tl 0,02 ppm

Ta 0,05 ppm
As, Be, Ce, Co, Ga, Ge, Li, Ni, Rb, Sc, Se, Sn, Th, U, W, Zn, Zr 0,1 ppm

Mn 1 ppm
V 2 ppm

Ba, Cr, La, Sr 0,5 ppm
Hg 5 ppm
Au 0,2 ppb
Re 1 ppb

Ag, Pt 2 ppb
Pd 10 ppb

Tabela 1.2 - Elementos analisados pelo laboratório da ACME Analítica Laboratórios LTDA, com seus respectivos limites de 
detecção.
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amostras foram analisadas na CPRM - Superinten-
dência Regional de Porto Alegre, e as demais no la-
boratório da SGS GEOSOL, em intervalos conforme a 
Tabela 1.3.

1.3.4 - Geocronologia e geoquímica de isóto-
pos radiogênicos

Análises pelo método U-Pb em zircão e 
titanita foram efetuadas pelas técnicas SHRIMP 
(Sensitive High-Resolution Ion Microprobe) e LA-ICP-
MS (Laser Ablation-Induced Coupled Plasma-Mass 
Spectrometry) nas universidades de São Paulo (USP) 
e Brasília (UnB) respectivamente. As duas técnicas 
realizam análises pontuais em grãos minerais 
montados em seções polidas que expõem o interior 
desses cristais. Os procedimentos analíticos são 
descritos em Williams (1998) e Bühn et al. (2009) e 
os resultados foram utilizados para estabelecimento 
de idades de cristalização, sedimentação e 
metamorfismo das rochas.

O método Sm-Nd em rocha total, usado para 
definir o tempo de residência crustal das rochas e 
discutir a participação de protólitos mantélicos ou 
de retrabalhamento crustal na fonte dos magmas, 
além de investigar fontes potenciais para fluidos 
hidrotermais foi efetuado em laboratórios da UnB 
e da Universidade Federal do Pará (UFPA), seguindo 
procedimentos descritos em Gióia e Pimentel (2000). 
Idades modelo para o manto empobrecido foram 
calculadas segundo DePaolo (1988).

Isótopos de Pb em sulfetos foram analisados 
em laboratórios da UFPA e da USP, segundo 
procedimentos descritos em e Lafon, Rodrigues, 
Scheller (1993) e Babinsky, Van Schmus, Chemale Jr. 
(1999), respectivamente, tanto por diluição isotópica 
total quanto por lixiviação sequencial.

1.3.5 - Isótopos estáveis 

Estudos em caráter de reconhecimento, 
com determinação das composições isotópicas de 
oxigênio, hidrogênio, carbono e enxofre de minerais 
hidrotermais foram efetuados para os depósitos 
de Chega Tudo e Cachoeira e para os prospectos 
Sequeiro, Ubinzal e Montes Áureos. As técnicas 
convencionais de extração e análise estão descritas 

em McRea (1950), Clayton e Mayeda (1963) e 
Vennemann e O’Neil (1993). 

1.3.6 - Química mineral

A composição química de partículas de 
ouro e de grãos de sulfetos foi determinada com 
Microssonda Eletrônica modelo JEOL JXA 8230, 
pertencente ao Laboratório de Microssonda 
Eletrônica da Universidade de Brasília, sob as 
seguintes condições: tensão de aceleração = 20 kv, 
corrente na amostra = 2,01x10-8 Ampère, tempo de 
contagem = 30 s.

1.3.7 - Inclusões fluidas

Dados de inclusões fluidas foram produzidos 
para o depósito aurífero de Cachoeira com preparação 
de amostras e análises realizadas, respectivamente, 
no LAMIN-Belém e Laboratório de Microanálises da 
CPRM-SGB em Brasília. As análises petrográficas e 
microtermométricas foram efetuadas em lâminas 
bipolidas confeccionadas a partir de veios de quartzo 
de zonas mineralizadas. O equipamento utilizado é 
um estágio de resfriamento e aquecimento LINKAM 
THMSG 600. Procedimentos de descrição, análise e 
interpretação de dados seguem Roedder (1984) e 
Wilkinson (2001).

1.3.8 - Espectroscopia de reflectância

As análises espectrorradiométricas de 140 
amostras do Projeto Gurupi foram realizadas no La-
boratório de Espectroscopia de Reflectância (LER) do 
Departamento de Geologia e Recursos Naturais do 
Iinstituto de Geociências da UNICAMP. O espectror-
radiômetro utilizado foi o ASD-FieldSpec-3 Hi-Resolu-
tion, que tem alcance espectral do visível ao infraver-
melho de ondas curtas, no intervalo de 350 a 2.500 
nm, e resolução espectral de 3 nm (em 700 nm), 8,5 
nm (em 1.400 nm) e 6,5 nm (em 2.500 nm), num to-
tal de 2.151 bandas. As medidas são registradas em 
valores de reflectância proporcional, relativa a uma 
referência padrão branca de máxima reflectância 
difusa (do tipo Spectralon). A partir destas análises 
são geradas as assinaturas espectrais sob a forma de 
curvas da variação da intensidade da reflectância, 
conforme o comprimento de onda na faixa do es-
pectro refletido do espectro eletromagnético. Estas 
curvas, ou assinaturas espectrais, desenham feições 
resultantes de absorção da luz em comprimentos de 
onda específicos por causa de processos eletrônicos 
e vibracionais no nível atômico ou molecular dentro 
da estrutura mineral, que são diagnósticas de deter-
minadas fases minerais. Por meio deste método são 
passíveis de identificação alguns compostos minerais 
tais como óxidos de ferro, silicatos hidroxilados com 
ferro, sulfatos e carbonatos de ferro, óxidos e carbo-

Tabela 1.3 – Código-teor e significado para análises minera-
lométricas semiquantitativas.

Código teor Significado
1 <1
3 1 a 5%

15 5 a 25%
40 25 a 50%
60 50-75%
85 75-100%
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natos de cobre, carbonatos e silicatos de manganês, 
filossilicatos, silicatos hidroxilados, sulfatos e carbo-
natos.

Estas análises tiveram como objetivo a obten-
ção de informações mineralógicas qualitativas adicio-
nais, principalmente no que diz respeito ao conteúdo 
mineral desenvolvido pela alteração hidrotermal res-
ponsável pela concentração do minério de ouro na 
região estudada e seus efeitos nas encaixantes, bem 
como das associações minerais desenvolvidas como 
resposta aos processos de alteração supérgena.

As medidas realizadas em amostras de mão 
foram feitas por meio de sonda de contato com luz 
artificial própria que acopla uma fibra óptica, num 
total de 369 análises, o que representa uma média 
de duas a três análises por amostra. Procura-se me-
dir uma assinatura espectral para cada diferente ca-
tegoria de face conforme a variação do tipo (exposta, 
quebra natural ou serrada), grau de intemperismo, 
cor, relação angular com a foliação ou bandamento 
principal e relação matriz-megacristais, quando for o 
caso.

A interpretação mineralógica das assinaturas 
espectrais foi realizada no Laboratório de Sensoria-
mento Remoto Geológico e Espectroscopia Mineral 
(LABSERGEM), da Divisão de Sensoriamento Remo-
to e Geofísica (DISEGE) na Superintendência Regio-
nal de São Paulo, por meio dos softwares ENVI® 5.2 
e TSG (The Spectral Geologist). Utilizou-se tanto os 
espectros de reflectância como os espectros com o 
contínuo removido, que é calculado a partir do quo-
ciente entre o valor de reflectância medido em cada 
ponto do espectro pelo valor correspondente em 
uma linha envoltória que tangencia os máximos de 
reflectância da curva espectral. A remoção do contí-
nuo permite realçar as feições de absorção (CLARK; 
ROUSH, 1984). As bibliotecas espectrais de referên-

cia utilizadas na identificação mineral foram as do 
United States Geological Survey (USGS) (CLARK et al., 
1993) e do GMEX Spectral Library Handbook (PON-
TUAL; MERRY; GAMSON, 2008a,b), além da bibliote-
ca incorporada no software TSG. Nesta interpretação 
utilizaram-se as análises petrográficas, quando dis-
poníveis, como apoio e validação ao método.

1.3.9 - Integração de dados e geração de alvos

Para a integração de dados foram utilizados 
os produtos do mapeamento em escala 1:100.000 
do Cinturão Gurupi, além da base de dados geocro-
nológicos, de recursos minerais, levantamentos de 
sedimento de corrente e aerogeofísicos. Estruturas 
e contatos geológicos foram revisados a partir dos 
mapas aerogeofísicos. Utilizou-se o conceito de sis-
temas mineralizantes (McCuaig et al. 2010) de forma 
que o entendimento dos processos mineralizantes 
foram convertidos em mapas vetoriais, assim possi-
bilitando o tratamento estatístico em plataforma SIG 
– Sistema de Informações Geográficas.

O modelamento metalogenético e a geração 
de alvos foram desenvolvidos segundo a metodologia 
de sobreposição de múltiplas classes (multi-class 
overlay - CARRANZA, 2009). Trata-se de uma técnica 
dirigida pelo conhecimento, onde pontuações e 
pesos são atribuídos às distintas classes dos mapas 
de evidência e, são posteriormente somados para 
indicar áreas favoráveis à descoberta de novos 
recursos minerais. O processamento utilizou a 
plataforma ArcGISTM versão 10.2 para desktop, 
além das ferramentas Spatial Analyst da ESRI® e 
Spatial Data Modeler para ArcGISTM. Os detalhes da 
metodologia de integração e processamento dos 
dados estão descritos na seção 8.2 do capítulo 8.
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2.1 - SUBDIVISÃO TECTÔNICA REGIONAL

O Cinturão Gurupi está localizado na porção 
noroeste da província estrutural Parnaíba (HASUI; 
ABREU; VILLAS, 1984) (Fig. 2.1A). Nessa região se 
distinguem quatro domínios tectônicos maiores, que 
individualmente contém uma ou mais associações 
tectônicas (VASQUEZ et al., 2008; VASQUEZ; KLEIN; 
LOPES, 2012): (1) Fragmento Cratônico São Luís, (2) 
Cinturão Gurupi, (3) Bacias Sedimentares Fanerozoicas 
e (4) Coberturas Superficiais Cenozoicas. Cráton 
São Luís e Cinturão Gurupi são janelas tectônicas 
e erosivas de rochas pré-cambrianas que afloram 
em meio aos dois domínios sedimentares (Figs. 
1.1 e 2.1B) e foram definidos por Almeida, Hasui 
e Brito Neves (1976) com base em geocronologia 
pelos métodos Rb-Sr convencional e K-Ar em 
minerais (HURLEY et al., 1967; ALMEIDA et al., 1968; 
CORDANI; MELCHER; ALMEIDA, 1968; ALMARAZ; 
CORDANI, 1969). Esses estudos mostraram idades 
paleoproterozoicas (~2000 Ma) para as rochas 

que afloram em direção à costa atlântica e idades 
neoproterozoicas (800-500 Ma) para as que afloram 
no interior do continente, domínios estes que foram 
designados, respectivamente, Cráton São Luís (ou 
Fragmento Cratônico São Luís, conforme KLEIN et al., 
2008b; VASQUEZ et al., 2008) e Cinturão Gurupi. 

Há evidências geológicas e geocronológicas de 
que o Fragmento Cratônico São Luís representa uma 
pequena parte desprendida do Cráton Oeste Africano 
por ocasião da quebra continental mesozoica que 
gerou América do Sul e África (HURLEY et al., 1967; 
TORQUATO;  CORDANI, 1981; LESQUER; BELTRÃO; 
ABREU, 1984; KLEIN; MOURA, 2008).

2.2 - FRAGMENTO CRATÔNICO SÃO LUÍS

O Fragmento Cratônico São Luís é um terreno 
do Riaciano composto predominantemente por gra-
nitoides de diferentes idades e afinidades químicas e 
tectônicas e subordinadamente por rochas metavul-
canossedimentares e rochas vulcânicas. A sequência 

2 — CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL  
E ASSOCIAÇÕES TECTÔNICAS DO  

CINTURÃO GURUPI

Figura 2.1 – Localização da região do Gurupi em relação (A) às grandes províncias tectônicas da Plataforma Sul-Ame-
ricana (modifcado de ALMEIDA; BRITO NEVES; CARNEIRO, 2000) e (B) localização da ARIM Gurupi (em vermelho) no 

limite entre Cinturão Gurupi e Fragmento Cratônico São Luís.

Evandro L. Klein; Elem C.S. Lopes; Sulsiene M. Souza-Gaia; Roberto G. Oliveira
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metavulcanossedimentar do Grupo Aurizona é a uni-
dade mais antiga, com 2240 ± 5 Ma, e constituída 
por xistos de origens diversas, orto e paraderivados, 
rochas metavulcânicas ácidas a básicas e subordina-
dos quartzitos e metachert atribuídos a ambiente de 
arco de ilhas (PASTANA, 1995; KLEIN et al., 2005a; 
KLEIN et al., 2008b). 

O maior volume de granitoides está reunido 
na Suíte Intrusiva Tromaí, composta por tonalitos, 
quartzo dioritos, granodioritos e granitos de idade 
entre 2168 e 2148 Ma (KLEIN; MOURA, 2001; KLEIN 
et al., 2005a; KLEIN et al., 2008b) e interpretados 
como uma série cálcico-alcalina expandida, juvenil, 
formada em ambiente de arcos de ilhas (KLEIN et 
al., 2008b). Granitoides atribuídos a essa unidade 
afloram também na zona limítrofe entre o fragmento 
cratônico e o Cinturão Gurupi. Granitoides de menor 
expressão aflorante são representados pela Suíte 
Intrusiva Tracuateua e pelo Granito Negra Velha. 
A Suíte Tracuateua aflora na porção oeste da área 
cratônica, encoberta pelas sequências fanerozoicas 
(Fig. 2.1B), e é constituída por granitos peraluminosos 
com duas micas (LOWELL, 1985; COSTA, 2000), 
formados entre 2086 e 2091 Ma (PALHETA; ABREU; 
MOURA, 2009). Já o Granito Negra Velha é formado 
por pequenos plutons quimicamente evoluídos 
(potássicos a shoshoníticos) e sem deformação 
tectônica, que intrudiram os granitoides da Suíte 
Intrusiva Tromaí entre 2056 e 2076 Ma (KLEIN et 
al., 2008b). Rochas vulcânicas não metamorfizadas, 
predominantemente ácidas, incluindo componentes 

tufáceas, de natureza cálcico-alcalina de alto K, se 
depositaram sobre as rochas da Suíte Tromaí entre 
2164 e 2160 Ma (Unidade Vulcânica Serra do Jacaré 
e Formação Rio Diamante) e em 2068 Ma (Unidade 
Vulcânica Rosilha) (KLEIN et al., 2008a; KLEIN et al., 
2009). As mais antigas apresentam características 
químicas de arco transicional a margem continental 
ativa, e as mais jovens devem estar associadas ao 
evento tardio (pós-orogênico?) que gerou o Granito 
Negra Velha. A unidade mais jovem conhecida no 
fragmento cratônico é o Microtonalito Garimpo 
Caxias, cálcico-alcalino e rico em ferro, que intrudiu 
o Grupo Aurizona em 2009 ± 11 Ma, cujo papel na 
evolução regional é ainda pouco compreendido 
(KLEIN; TASSINARI; VASCONCELOS, 2014).

O Fragmento Cratônico São Luís é interpretado 
como parte de um orógeno maior com evolução no 
Riaciano, aproximadamente entre 2240 e 2000 Ma. 
As sequências supracrustais e os granitoides cálcico-
alcalinos são relacionados a uma fase acrescionária 
da orogenia, os granitoides peraluminosos à fase 
colisional e os granitoides evoluídos e as rochas 
vulcânicas mais jovens a fases tardi- a pós-orogênicas 
(KLEIN et al., 2008b; KLEIN et al., 2009).

2.3 - CINTURÃO GURUPI

O Cinturão Gurupi é uma unidade geotectônica 
alongada segundo a direção NNW-SSE (Fig. 2.1B), cujo 
significado tectônico é ainda incerto (ver discussão 

Figura 2.2 – Mapa esquemático (sem escala) mostrando a localização da área de estudo (Cinturão Gurupi) em relação 
aos principais elementos tectônicos do centro-norte da América do Sul e do noroeste da África (adaptado de KLEIN, 

MOURA, 2008).
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no capítulo 4). Historicamente, é tido como uma faixa 
móvel do Neoproterozoico-Cambriano desenvolvida 
na borda sul-sudoeste do Fragmento Cratônico São 
Luís (ALMEIDA; HASUI; BRITO NEVES, 1976; COSTA, 
2000; KLEIN et al., 2005a, 2012) e menos comumente 
como um cinturão de cisalhamento (PASTANA, 1995; 
COSTA; HASUI, 1997; KLEIN; MOURA, 2003). Esta uni-
dade aflora por aproximadamente 160 km e 50 km na 
maior dimensão e na largura, respectivamente, estan-
do os demais limites encobertos pelas bacias e cober-
turas sedimentares fanerozoicas (Fig. 2.1B).

Alguns conjuntos litológicos do Cinturão Guru-
pi, especialmente os supracrustais, tendem a consti-
tuir corpos alongados e paralelos à direção NNW-SSE 
do cinturão e das grandes estruturas que afetaram as 
unidades rochosas. Litologicamente, o Cinturão Gurupi 
é composto por sequências metassedimentares e me-
tavulcanossedimentares, gnaisses e diversas gerações 
de rochas plutônicas. Uma parte significativa dessas ro-
chas possui idade paleoproterozoica (Anexo 1) e repre-
senta fragmentos retrabalhados da borda cratônica e 
porções do embasamento sobre o qual se desenvolveu 
o Cinturão Gurupi (KLEIN et al., 2012), cujos possíveis 
significados serão discutidos neste trabalho.

Os conjuntos litológicos do Cinturão Gurupi 
e da porção limítrofe com o Fragmento Cratônico 
São Luís são aqui reunidos em associações tectôni-
cas (Fig. 2.3) formadas aproximadamente no mesmo 
tempo geológico. A definição dos ambientes tectôni-
cos dessas associações é heterogênea, em virtude da 
maior ou menor disponibilidade de dados que permi-
tam essa definição. Uma compilação dos dados geo-
cronológicos e isotópicos (Nd) para as associações, é 
mostrada no Anexo 1, incluindo unidades pertencen-
tes ao Cinturão Gurupi, mas que não afloram na área 
do projeto. As siglas utilizadas são aquelas da Carta 
de Associações Tectônicas e de Recursos Minerais, 
anexa a este Informe de Recursos Minerais. 

2.3.1 - Complexo granito-gnáissico de emba-
samento arqueano retrabalhado no Riaciano 
e/ou Neoproterozoico

Esta associação (A4gn) é representada por um 
corpo de forma aparente lenticular e composto por 
metagranitoides e ortognaisses com pequenas lentes 
de anfibolito englobados na unidade Metatonalito 
Igarapé Grande, de 2594 ± 3 Ma. É considerado resto 
de embasamento neoarqueano (KLEIN et al., 2005a), 
provavelmente alóctone.

2.3.2 - Suítes plutônicas de orógeno riaciano 
(retrabalhadas ou não no Neoproterozoico)

Várias gerações de granitoides e de subordina-
do magmatismo máfico são relacionados com o oró-
geno Riaciano, com fases acrescionária e colisional, 
que foi responsável pela formação do que se tornou 
o Fragmento Cratônico São Luís. Parte desses conjun-
tos hoje integra o Cinturão Gurupi e foram agrupados 

em associações plutônicas pré- a pós-colisionais. A 
associação pré-colisional engloba possível magma-
tismo de arco continental (PP2g1), representado pelo 
Complexo Itapeva (2167 ± 3 Ma) e pelo Granito Can-
tão (2163 ± 4 Ma), ambos de natureza cálcio-alcalina, 
e magmatismo de arco de ilhas (PP2g2). Este com-
preende a Suíte Intrusiva Tromaí (2165-2148 Ma), 
e, tentativamente, o Quartzo-diorito Canoa (2154 ± 
6 Ma) e o Anfibolito Muriá (2150 ± 8 Ma). A Suíte 
Tromaí, espacialmente muito mais importante que 
os demais, é uma série cálcio-alcalina expandida e 
juvenil (KLEIN et al., 2008b). A associação sin a tardi-
-colisional (PP2g3) é representada por vários corpos 
de granitos de derivação crustal, fortemente peralu-
minosos, com várias denominações e aqui reunidos 
na Suíte Intrusiva Japiim (Anexo 1). Esses granitos 
com duas micas estão distribuídos ao longo de um 
corredor de orientação NW-SE (Fig. 3.1) que adentra 
para o Fragmento Cratônico São Luís e evidenciam a 
fase colisional do orógeno Riaciano, ocorrida aproxi-
madamente entre 2116 ± 12 e 2089 ± 12 Ma (KLEIN 
et al., 2012). A associação tardi a pós-colisional 
(PP2g4) engloba os granitoides potássicos, evoluídos 
a shoshoníticos, Quartzo-sienito Anelis (2100 ± 21 
Ma) e Granito Timbozal (2084 ± 5 Ma).

2.3.3 - Bacias de orógeno do Riaciano (retra-
balhadas ou não no Neoproterozoico)

Bacias sedimentares e vulcanossedimentares, 
cujas rochas, hoje, são na maioria xistos, associam-
se às suítes plutônicas orogênicas. Essas sequências 
supracrustais são reunidas em bacias de arcos 
de ilhas e antepaís (PP2av), materializadas pelas 
formações Chega Tudo (2148-2160 Ma) e Igarapé de 
Areia (<2078 Ma), respectivamente, e em bacias de 
margem continental ativa (PP2mc), representadas 
pelas formações Santa Luzia do Pará (>2163 Ma) e Vila 
Cristal (<2016 Ma) e pelo Anfibolito Cocal (~2106 Ma). 
A Formação Chega Tudo, metavulcanossedimentar, 
com base na química de suas rochas vulcânicas, 
foi interpretada como possível bacia de back-
arc e associada temporal e espacialmente ao 
magmatismo pré-colisional de arco da Suíte Tromaí 
(KLEIN; LOPES, 2011). A Formação Igarapé de Areia, 
siliciclástica continental, é tida como uma bacia de 
antepaís (foreland) associada com o soerguimento 
e erosão do orógeno riaciano (KLEIN; LOPES, 2011). 
A interpretação das unidades das bacias de margem 
continental ativa é ainda tentativa, visto que as 
unidades são ainda pouco conhecidas e carecem de 
mais estudos para sua definição tectônica.

2.3.4 - Sequências de margem continental 
passiva do Neoproterozoico

São tentativamente incluídas como sequên-
cias de margem continental passiva (NPmp) o Grupo 
Gurupi (<2062 Ma) e as formações Cabeça de Porco 
(<2119 Ma) e Marajupema (<1100 Ma). São unida-
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des ainda pouco conhecidas no que concerne às suas 
relações estratigráficas e posicionamento temporal 
e, portanto, ao seu significado tectônico (vide dis-
cussão em Klein, Lopes e Chaves 2015 e no capítulo 
3). O Grupo Gurupi reúne rochas metassedimentares 
de baixo grau metamórfico (xisto verde), foliadas e 
dobradas e oriundas, sobretudo, de sequências pelí-
ticas. A Formação Cabeça de Porco é de grau meta-
mórfico muito baixo e de natureza pelítica e quart-
zosa (siltitos, arenitos e conglomerados). Apresenta 
dobras suaves e rara foliação. A Formação Marajupe-
ma é quartzítica e levemente foliada.

2.3.5 - Suíte Plutônica pré-colisional do Neo-
proterozoico

O magmatismo tido como pré-colisional do 
evento Neoproterozoico (NP3g1) é representado 

pelo pequeno corpo intrusivo do Metamicrotonalito 
Caramujinho (624 ± 16 Ma). Esse granitoide possui 
assinatura cálcio-alcalina, cujo significado, se relacio-
nada com subducção ou reflexo de fonte do magma, 
é considerado incerto (KLEIN; LOPES, 2011). Contu-
do, o fato de estar metamorfizado sugere que foi en-
volvido em evento erogênico. 

2.3.6 - Outras suítes plutônicas

Duas outras suítes plutônicas, embora ocor-
ram fora da área do presente projeto, a oeste, são 
citadas aqui pela importância na evolução do Cin-
turão Gurupi. O Nefelina Sienito Boca Nova é uma 
intrusão alcalina (732 ± 7 Ma), anorogênica e poste-
riormente gnaissificada e metamorfizada (LOWELL; 
VILLAS, 1983). Foi interpretada como posicionada 
em rifte continental que evoluiu para a margem pas-
siva descrita acima (KLEIN et al., 2005a). O Granito 
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Figura 2.3 – (A) Mapa de associações tectônicas e (B) quadro com a distribuição temporal das associações tectônicas 
da ARIM Gurupi.
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Ney Peixoto (549 ± 4 Ma) é uma intrusão com duas 
micas, peraluminosa e não metamorfizada, interpre-
tada como de natureza colisional relativa ao suposto 
orógeno neoproterozoico (VILLAS; SOUSA, 2007; PA-
LHETA; ABREU; MOURA, 2009). No desenvolvimento 
deste trabalho foi identificado outro corpo de granito 
com duas micas, também a oeste da área de traba-
lho, aqui informalmente designado Granito Pantoja. 
Esse granito possui idade U-Pb em zircão de 582 ± 84 
Ma e provavelmente faz parte do mesmo magmatis-
mo que gerou o Granito Ney Peixoto.

2.3.7 - Bacia de rifte continental do Neopro-
terozoico

Como bacia de rifte continental (NP3rc) é in-
cluída a Formação Piriá, posicionada no limite Edia-
carano-Cambriano (<591 Ma). É formada por sedi-
mentos continentais siliciclásticos depositados em 
hemi-graben e interpretada como bacia pós-orogê-
nica em relação eo evento que delineou o Cinturão 
Gurupi (Lopes et al., 2016), embora interpretação 
como rifte precursor da sinéclise do Parnaíba tam-
bém tenha sido aventada (KLEIN; SOUSA, 2012).

2.3.8 - Bacias e coberturas sedimentares fa-
nerozoicas

A consolidação de terrenos estáveis no final do 
Neoproterozoico (Ediacarano) e início do Cambriano-

foi seguida por eventos tectônicos, sedimentares e 
magmáticos relacionados aos estágios de transição, 
estabilização e reativação da Plataforma Sul-Ame-
ricana (ALMEIDA, 1969; ALMEIDA; BRITO NEVES; 
CARNEIRO, 2000). Esses estágios são representados, 
respectivamente, pela formação de riftes intraconti-
nentais, implantação das grandes sinéclises intracra-
tônicas do Paleozoico e abertura do Oceano Atlânti-
co. Os dois últimos estão representados na Província 
Parnaíba e correspondem às bacias intracratônicas 
(PZbi), caracterizada pela bacia do Parnaíba, e bacias 
de rifte abortado (MZbra), além das coberturas su-
perficiais cenozoicas.

2.4 - CONTEXTO GRAVIMÉTRICO REGIONAL

Oliveira (2016) analisou o arcabouço gravimé-
trico regional do Cinturão Gurupi por meio de da-
dos de anomalias ar livre do Satélite GRACE (Figura 
2.4) convertidas para anomalias Bouguer mediante 
os procedimentos descritos em Oliveira e Andrade 
(2014). Observa-se que o Cinturão Gurupi está cor-
relacionado com a uma faixa de anomalias Bouguer 
positivas com direção NW-SE, cujo eixo coincide com 
um expressivo alinhamento magnético regional. O 
positivo Bouguer forma emparelhamento com um 
negativo localizado a sudoeste, na região de Parago-
minas. O par anômalo com amplitude de 60 mGal e 
comprimento de onda de 150 km apresenta padrão 
típico de zonas de suturas colisionais pré-cambrianas 
(GIBB et al., 1983; USSAMI; MOLINA, 1999). Geral-

Figura 2.4 - Anomalias Bouguer (sombreada) da região do Cinturão Gurupi calculadas a partir de dados do Satélite 
GRACE (OLIVEIRA; ANDRADE, 2014) com superposição de alinhamentos magnéticos (interpretação de OLIVEIRA, 2016). 

O polígono de contorno branco limita a área da ARIM Gurupi.
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mente a linha de sutura está posicionada em um 
ponto médio entre o positivo e o negativo. É impor-
tante observar que o par anômalo com direção NW-
-SE trunca eixos Bouguer positivos e negativos de 
direção N-S da Faixa Araguaia, a oeste.

A prevalência de anomalias Bouguer positivas 
no Cinturão Gurupi indica que a crosta é formada por 
rochas com densidades acima da média, ou por causa 
da composição original ou metamorfismo de grau alto. 
Entretanto, o sinal gravimétrico tem interferências de 
anomalias negativas associadas com bacias fanerozói-
cas a leste e a norte. A região considerada como parte 
do Fragmento Cratônico São Luís, a nordeste do cintu-
rão, também apresenta anomalias Bouguer positivas.

2.4.1 - Assinatura gravimétrica das unidades 
litológicas e associações tectônicas

Com base em dados gravimétricos terrestres 
produzidos neste projeto (OLIVEIRA, 2016), observa-

-se que as rochas metavulcanossedimentares da For-
mação Chega Tudo e as rochas intrusivas da Suíte 
Intrusiva Tromaí, entre outras de menor expressão 
estão associadas com anomalias Bouguer positivas, 
cujo conjunto tem formato de sigmoide no subdo-
mínio a nordeste da Zona de Cisalhamento Tentugal 
(Figs. 2.5 e 2.6). Esta associação de rochas produz 
anomalias positivas com amplitudes de até 15,0 
mGal. Contudo, por causa da forte contribuição vul-
cânica, as rochas da Formação Chega Tudo que ocor-
rem no centro do complexo apresentam as maio-
res amplitudes (até 23,0 mGal). Entretanto, a longa 
faixa de rochas na direção NW-SE desta formação, 
que bordeja a Zona de Cisalhamento Tentugal não 
apresenta uma assinatura Bouguer bem definida, 
estando posicionada na interface entre anomalias 
positivas e negativas com gradientes médios de 1,0 
mGal/km (Figs. 2.5 e 2.6). Na região sudeste, onde o 
contado da formação é definido por zonas de cisalha-
mentos, a correlação ocorre com anomalias Bouguer 
negativas. 

Figura 2.5 - Anomalias Bouguer interpoladas pelo método de mínima curvatura em malha de 3,0 x 3,0 km (sombreada) 
com sobreposição dos contatos das principais associações tectônicas (traços brancos) e ocorrências ou depósitos de Au 

(segundo OLIVEIRA, 2016). 
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No subdomínio gravimétrico a sudoeste da 
Zona de Cisalhamento Tentugal, a sequência de 
margem continental ativa da Formação Santa Luzia 
do Pará, em conjunto com as suítes plutônicas tardi 
a pós-colisionais, apresentam dominância de ano-
malias Bouguer negativas. Isto ocorre por causa da 
densidade mais baixa destas rochas em relação ao 
subdomínio adjacente. Observa-se que alguns cor-
pos tardi a pós-colisionais apresentam assinatura 
gravimétrica negativa e semicircular (Fig. 2.6). Isto 
indica que estas intrusões apresentam composições 
que resultam em rochas mais leves do que as ro-
chas da Formação Santa Luzia do Pará (encaixantes) 
e sugere a preservação da raiz da intrusão e possi-
velmente grande parte da câmara magmática origi-
nal. No noroeste da área, na região de afloramento 
das rochas metassedimentares de margem passiva 

(Grupo Gurupi e formações Cabeça de Porco, Ma-
rajupema e Vila Cristal) as anomalias Bouguer têm 
tendência mais negativa do que as rochas de mar-
gem ativa. Para este fato existem duas possíveis 
explicações: 1) os sedimentos de margem passiva 
assentam sobre rochas do embasamento e são mais 
espessos do que os sedimentos de margem ativa 
(Formação Santa Luzia do Pará); ou 2) os sedimen-
tos de margem passiva assentam sobre as rochas de 
margem ativa e a soma dos dois resulta em anoma-
lias mais negativas. Nesta região do projeto, apesar 
da atenuação do sinal produzido pela presença das 
rochas metassedimentares, observa-se a existên-
cia de um alinhamento de anomalias positivas com 
direção NW-SE, que provavelmente corresponde à 
continuidade das rochas das sequências de arcos de 
ilha, subjacente aos metassedimentos.

Figura 2.6 - Componentes residuais das anomalias Bouguer (sombreadas) com sobreposição dos contatos das prin-
cipais associações tectônicas (traços brancos), estruturas geológicas (traços pretos) e ocorrências/depósitos de Au 

(segundo OLIVEIRA, 2016).
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No centro-norte da área do projeto foram 
interpretadas cinco pequenas bacias com forma 
de rifte, emparelhadas na direção N-S (Fig. 2.7). O 
sinal gravimétrico negativo no interior destas bacias 
varia de amplitude (4,0 a 8,0 mGal), possivelmente 
em função da densidade das rochas que compõem 
o seu substrato ou da espessura do empilhamento 
sedimentar. As bacias encaixadas no embasamento 
formam um sistema de horsts e grabens. Nos horsts 
afloram rochas da Formação Chega Tudo (entre A, B 
e C) e os grabens são preenchidos por sedimentos 
siliciclásticos da Formação Piriá (A) e da Formação 
Serra Grande (B) e por coberturas do Grupo Barreiras 
(C, D e E).

Na região leste do projeto ocorre a Bacia 
de São Luís, cuja expressão gravimétrica marcada 
por anomalias Bouguer negativas com amplitudes 

acima de 12 mGal (E na Fig. 2.7) indica a existência 
de falhas normais de grandes rejeitos. Nesta região 
com anomalia Bouguer expressivamente negativa 
afloram sedimentos cenozoicos do Grupo Barreiras. 
Entretanto, os dados gravimétricos sugerem 
um empilhamento de rochas sedimentares com 
espessura de pelo menos 1,0 km, indicando a 
existência de outras formações sedimentares abaixo 
do Grupo Barreiras.

2.4.2 - Implicações para limites tectônicos

O limite entre o Fragmento Cratônico São Luís e 
o Cinturão Gurupi é tido como a Zona de Cisalhamento 
Tentugal (HASUI; ABREU; VILLAS, 1984) (Figs. 1.1 
e 2.1B). A existência de uma zona de sutura quase 

Fig. 2.7 - Componentes residuais das anomalias Bouguer (sombreadas) com interpretação dos alinhamentos gravimé-
tricos e sobreposição das principais associações tectônicas e das ocorrências/depósitos de Au. As bacias (riftes?) estão 

indicadas pelas letras A, B, C, D e E (OLIVEIRA, 2016). 
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coincidente com esta estrutura foi sugerida também 
com base em anomalias gravimétricas e magnéticas 
positivas (CASTRO et al., 2014). Contudo, segundo 
Klein et al. (2005a), essa estrutura representa um 
limite geocronológico (Rb-Sr, K-Ar) e litoestrutural 
e não uma descontinuidade fundamental que 
separa terrenos de procedência distinta. Isto 
porque parte significativa do Fragmento Cratônico 
São Luís foi retrabalhada no Neoproterozoico e 
forma importante porção do embasamento do 
Cinturão Gurupi (ver discussão mais adiante, 
no Capítulo 4). Os demais limites encontram-se 
encobertos pelas bacias e coberturas sedimentares 
fanerozoicas, sendo que estudos petrográficos, 
estruturais, geofísicos e geocronológicos (Rb-Sr e 
K-Ar) das rochas do embasamento dessas bacias 
(BRITO NEVES et al., 1984; CORDANI et al., 1984; 
CUNHA, 1986; NUNES, 1993; CASTRO et al., 2014) 
indicam que as mesmas se encontram afetadas por 
eventos do Neoproterozoico cerca de uma centena 
de quilômetros a leste da cidade de São Luís-MA. 
Essas rochas pertenceriam ao Cinturão Gurupi. Uma 
parte maior desse embasamento, ao sul do Cinturão 
Gurupi, não estaria afetada por esses eventos e 
constitui o chamado Bloco Parnaíba (BRITO NEVES 
et al., 1984) (Fig. 2.2). Esse bloco foi também 
identificado em perfilagem sísmica de reflexão 
profunda mais recente (DALY et al., 2014), que o 
mostra como um grande bloco bastante homogêneo 
sismicamente, desprovido de anisotropia acústica 
aparente. Esse bloco, de constituição e idade ainda 
indefinidas, deve ter tido participação fundamental 
na evolução pré-cambriana regional.

De acordo com Oliveira (2016), apesar das 
poucas estações gravimétricas terrestres é possível 
distinguir tendência positiva da anomalia Bouguer 
na região oeste, confirmada pelos dados regionais 
de satélite (Fig. 2.4), onde pode ser observado o 
prolongamento da anomalia positiva por aproxima-
damente 50 km para sudoeste além do limite dos 
afloramentos do Cinturão Gurupi. No início da ten-
dência positiva ocorrem zonas de empurrões com 
vergência para nordeste que afetaram a Formação 
Santa Luzia do Pará (vide capítulo 4 e mapa geoló-
gico que acompanha este informe), expondo janelas 
de granitoides do Paleoproterozoico. Entretanto, por 
causa dos sedimentos cenozoicos é difícil especular 
uma possível continuidade das rochas do Cinturão 
Gurupi para sudoeste. Contudo, trabalhos de inter-
pretação de dados geofísicos regionais, realizados 
por Castro et al. (2014), estendem este cinturão até 
a região de truncamentos dos alinhamentos gravi-
métricos N-S da Faixa Araguaia, localizados 140 km 
para sudoeste (Fig. 2.4). Porém, considerando o par 
gravimétrico positivo-negativo que ocorre a sudo-
este do Cinturão Gurupi (Fig. 2.4) e de acordo com 
estudos gravimétricos de zonas de suturas em faixas 
móveis pré-cambrianas (GIBB et al., 1983; USSAMI; 
MOLINA, 1999, MANDAL et al., 2015), Oliveira (2016) 
entendeu que deve existir um limite tectônico (sutu-
ra?) coincidente com a região média entre o positivo 
e o negativo. Neste caso, este limite tectônico estaria 
localizado aproximadamente 50 km a sudoeste da 
região de exposição das rochas do Cinturão Gurupi, 
reduzindo consideravelmente a largura do cinturão 
estimada por Castro et al. (2014).
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3 — UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

3.1 - hISTÓRICO

Embora com atividade mineradora reconhe-
cida desde o século XVII, registros de trabalhos de 
cunho estratigráfico na região do Gurupi iniciaram-
-se com Moura (1936) que relatou a ocorrência de 
rochas gnáissicas, graníticas e anfibolíticas e definiu 
a primeira unidade estratigráfica na região, a Série 
Gurupi, referindo-se às rochas metamórficas de bai-
xo grau (filitos e mica-xistos) aflorantes nas proximi-
dades dos rios Gurupi e Piriá. Francisco et al. (1971) 
reuniram as rochas gnáissicas e graníticas sob a de-
nominação de Pré-Cambriano Indiviso e redenomi-
naram a Série Gurupi como Grupo Gurupi, denomi-
nações mantidas pelo projeto RADAM (NUNES et al., 
1973). A cartografia e a estratigrafia regionais pas-
saram a evoluir com trabalhos sitemáticos executa-
dos a partir de 1977 pela CPRM (COSTA et al., 1977; 
PASTANA, 1995; ALMEIDA, 2000; COSTA, 2000) e por 
produções da Universidade Federal do Pará (ABREU; 
VILLAS; HASUI, 1980; HASUI; ABREU; VILLAS, 1984). 
Na ausência de dados geocronológicos robustos na 
época, esses trabalhos foram auxiliados pelos estu-
dos geocronológicos pioneiros do grupo de pesquisas 
da Universidade e São Paulo, com uso dos sistemas 
Rb-Sr e K-Ar (HURLEY et al., 1967; 1968; ALMEIDA et 
al., 1968; ALMARAZ; CORDANI, 1969).

Avanços maiores na cartografia geológica e na 
estratigrafia surgiram com os levantamentos geológi-
cos sistemáticos, na escala 1:100.000, da Folha Cândido 
Mendes, no Fragmento Cratônico São Luís (KLEIN et al., 
2008a), e das folhas Centro Novo do Maranhão (KLEIN; 
LOPES, 2011) e Santa Luzia do Pará (KLEIN; LOPES; CHA-
VES, 2015), no Cinturão Gurupi, já com apoio de geo-
cronologia Pb-Pb e U-Pb em zircão, de dados isotópicos 
(Sm-Nd) e litogeoquímicos em rocha total, e as duas 
últimas com apoio de aerogeofísica de alta resolução. A 
despeito disso, várias pendências existem no que con-
cerne ao posicionamento temporal e significado tectô-
nico de algumas das unidades cartografadas.

Neste capítulo é apresentado o sumário da 
estratigrafia do Cinturão Gurupi, e de seu entorno, 
usada neste projeto (Fig. 3.1A) e com sustentação 
de aerogeofísica de alta resolução (p.ex., Fig. 3.2), 
incluindo proposição de novas unidades. Não é ob-
jetivo, aqui, a discussão de todas as proposições, 
definições e redefinições de várias unidades, o que 
já foi feito recentemente em projetos de cartografia 
geológica básica (vide KLEIN; LOPES, 2011; KLEIN et 
al., 2008a; KLEIN; LOPES; CHAVES, 2015).

3.2 - METATONALITO IGARAPÉ GRANDE

Unidade definida por Klein et al. (2005a) 
para se referir a uma lente cartografada em Almei-

da (2000) na porção central do Cinturão Gurupi (Fig. 
3.1A) e que havia sido associada a uma unidade de 
embasamento metamórfico (Complexo Maracaçu-
mé, posteriormente redefinido para Complexo Itape-
va). Essa separação se deveu à diferença de idade en-
tre as unidades Igarapé Grande (Arqueano) e Itapeva 
(Paleoproterozoico).

Consiste em metatonalitos cinza escuros que 
estruturalmente variam de termos sem trama tectô-
nica mesoscópica evidente a variedades bandadas 
(Fig. 3.3). Localmente foi encontrado hornblendito, 
que representa possível enclave. Ao microscópio 
observa-se, nos metatonalitos, principalmente tex-
tura granular hipidiomórfica, mas quartzo (26-45%) 
e plagioclásio (35-50%) recristalizados podem formar 
arranjos granoblásticos. Contém algum microclínio 
(<5%), biotita marrom (8-15%) e ocasional anfibólio 
verde (<7%). Clorita e muscovita são produtos re-
trometamórficos desenvolvidos sobre a biotita e/ou 
anfibólio e os acessórios são apatita, zircão, titanita, 
epidoto, granada e minerais opacos.

Uma idade de 2594 ± 3 Ma (evaporação de Pb 
em zircão) foi obtida por Klein et al. (2005a) e inter-
pretada como a idade de cristalização do protólito do 
metatonalito/gnaisse, o que posiciona a unidade no 
Neoarqueano.

3.3 - COMPLEXO ITAPEVA

Unidade definida por Klein et al. (2005a), com 
área tipo na cachoeira Itapeva, no rio Gurupi, em 
substituição ao Complexo Maracaçumé, supostamen-
te arqueano (COSTA et al., 1977). Além da concepção 
e significado, a unidade vem recebendo modificações 
em sua cartografia e distribuição geográfica (PASTA-
NA, 1995; KLEIN; LOPES, 2011), tendo sua área sido 
ampliada neste projeto. O principal maciço (Fig. 3.1) é 
alongado segundo a direção NW-SE e apresenta forma 
aproximada de S, o que pode ser influência de zona 
de cisalhamento ativa no Neoproterozoico. Faz conta-
to tectônico por zona de cisalhamento transcorrente 
com a Formação Chega Tudo, por falha de empurrão 
com a Formação Vila Cristal e é intrudido por granitoi-
des peraluminosos mais jovens.

Estruturalmente, as rochas variam de foliadas 
a bandadas (Fig. 3.4), são frequentemente dobradas 
em escala centimétrica a decamétrica e possuem 
bolsões e veios de quartzo e quartzo-feldspato, ge-
ralmente concordantes, alguns ricos em biotita e/ou 
muscovita. A orientação geral da foliação e do ban-
damento é NW-SE, com mergulhos acentuados para 
SW ou NE (KLEIN; LOPES, 2011). 

O conteúdo litológico do complexo inclui princi-
palmente ortognaisses tonalíticos e quartzo dioríticos, 

Evandro L. Klein; Elem C. S. Lopes; Sulsiene M. Souza-Gaia; Felipe M. Tavares; Diogo A. de Sordi
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sendo menos comuns as variedades granodioríticas, 
graníticas e os paragnaisses. A mineralogia varia em 
percentuais modais dependendo da composição do 
protólito e inclui plagioclásio (45-66%), quartzo (25-
30%), microclínio (4-5%, quando presente), biotita 

(11-20%) e/ou horbnblenda (5-30%) e epidoto neofor-
mado (4-5%). Minerais opacos, apatita e zircão são as 
principais fases acessórias; alanita, titanita e granada 
ocorrem ocasionalmente. (KLEIN; LOPES, 2011; KLEIN; 
LOPES; CHAVES, 2015). Klein e Lopes (2011) também 

Figura 3.2 – Imagem aerogeofísica RGB com o contorno das unidades estratigráficas definidas neste projeto.

Figura 3.1 – (B) Perfil geológico SW-NE.
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Figura 3.3 – (A) Afloramento do Metatonalito Igarapé Grande, com rocha foliada e cortada por veios de quartzo discor-
dantes. (B) Detalhe de biotita metatonalito.

Figura 3.4 – Aspectos do Complexo Itapeva em afloramento. (A) Gnaisse dobrado e levemente mingmatizado (os traços 
contínuos representam os planos axiais das dobras). (B) Gnaisse com bandas máficas e félsicas dobradas isoclinalmen-
te; a assimetria de dobras de cisalhamento (linhas pontilhadas) indica movimentação dextral. (C) Provável relação de 
intrusão entre metatonalito com granada (datado neste trabalho) e biotita xisto (também datado aqui) e relacionado 

tentativamente com a Formação Santa Luzia do Pará. (D) Gnaisse bandado e dobrado, com zona de cisalhamento 
desenvolvida junto aos flancos das dobras, gerando dobras sem raíz. 
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reconheceram biotita metatonalitos (variedades folia-
das, mas não gnaissificadas) com quantidades impor-
tantes de epidoto (4-8%) e pequenas de granada. Mi-
croscopicamente, são granoblásticos e lepidoblásticos 
e localmente miloníticos e porfiroclásticos.

Quimicamente, Klein e Lopes (2011) identifica-
ram dois grupos, ambos com características similares 
às de granitoides de arcos vulcânicos, mas com dife-
renças significativas em elementos traços, o que pode 
indicar distintos protólitos. Idades (U-Pb em zircão) de 
2158 ± 8 Ma e 2167 ± 2 Ma foram determinadas pre-
viamente (KLEIN et al., 2005a; KLEIN; LOPES; CHAVES, 
2015) e dados isotópicos de Nd (KLEIN et al., 2005b; 
KLEIN; LOPES, 2011) apontam idades modelo T

DM de 
2,22 a 2,31 Ga com valores de eNd(t) entre +1,4 e +2,6 
(Anexo 1), indicando caráter juvenil para os protólitos 
ígneos dos gnaisses. Neste projeto foi datado o bio-
tita metatonalito com granada (U-Pb SHRIMP em zir-
cão), o qual revelou idade de 2144 ± 6 Ma (Fig. 3.5), 
sugerindo a existência de um magmatismo levemente 
mais jovem do que o dos protólitos dos gnaisses. Não 
foi possível, entretanto, a separação cartográfica des-
se metatonalito na escala de trabalho. A idade modelo 
de 2,33 Ga e o valor de eNd(t) de +1,1 (Anexo 1) su-
gerem dominância de fonte paleoproterozoica para o 
magma gerador desse metatonalito.

3.4 - FORMAÇÃO SANTA LUzIA DO PARÁ

A Formação Santa Luzia do Pará foi proposta por 
Klein, Lopes e Chaves (2015) para agrupar parte das 
sequências metassedimentares do Cinturão Gurupi 
que eram anteriormente incluídas no Grupo Gurupi 
(PASTANA, 1995; COSTA, 2000; KLEIN; LOPES, 2011). 
Uma longa discussão e justificativa para essa adoção, 
com base em dados geocronológicos preliminares e 
não inequívocos, informações geofísicas e escassas 
relações de campo são encontradas em Klein, Lopes 
e Chaves (2015). 

Klein, Lopes e Chaves (2015), as rochas atribu-
ídas à Formação Santa Luzia do Pará encontram-se 
bastante intemperizadas e raros são os afloramentos 
com rochas frescas. Em campo, a maioria das rochas 
foi descrita como mica xistos e quartzo-mica xistos 
(Fig. 3.6A, B) de coloração marrom e arroxeada. Bol-
sões e veios de quartzo discordantes, subconcordan-
tes e concordantes, comumente boudinados, são fre-
quentes. Também são considerados aqui os micaxistos 
que formam três corpos alongados em meio ao ma-
ciço principal do Complexo Itapeva (Fig. 3.1A) e que 
haviam sido incluídos naquele complexo por Klein e 
Lopes (2011) sob a denominação Complexo Itapeva 
xistos. Contudo, dados geocronológicos obtidos neste 
projeto indicam que são mais jovens do que as rochas 
do complexo. Esses xistos possuem granulação domi-
nante fina a média e, quando grossos, são bandados 
(Fig. 3.6C, D). Klein e Lopes (2011) identificaram grana-
da-biotita xistos, com ou sem cloritoide e muscovita, 
tendo textura lepidoblástica como predominante. 

A xistosidade possui orientação variável, predo-
minando as orientações N10°-30°W com mergulhos 
moderados a altos para SW no contato com a Forma-
ção Chega Tudo, flexurando até as orientações N30°-
-50°E, nas proximidades do Granito Japiim, onde as 
foliações perfazem uma megadobra com plano axial 
na direção ENE-WSW, visível em imagens de aeromag-
netometria. Junto a um pluton de granito indiferen-
ciado da Suíte Intrusiva Japiim a trajetória da foliação 
é circular e contorna o pluton, indicando o caráter 
intrusivo deste (KLEIN; LOPES; CHAVES, 2015). Condi-
ções de metamorfismo sugeridas por Costa, Almeida 
e Ricci (1996) estariam acima de 425°C (fácies xisto 
verde alto), com base no aparecimento de biotita em 
metapelitos (xistos quartzosos com muscovita, biotita 
e clorita). Entretanto, a presença de estaurolita em al-
gumas porções da unidade indica que ao menos parte 
da mesma alcançou fácies anfibolito.

Em trabalhos prévios, o posicionamento estra-
tigráfico da Formação Santa Luzia do Pará no Riacia-
no se baseou na interpretação de relação de intrusão 
com o Granito Cantão, o que colocaria a formação 
como mais antiga do que 2163 Ma (KLEIN; LOPES; 
CHAVES, 2015). Dados U-Pb (LA-ICM-MS) em zircão 
detrítico obtidos neste trabalho, efetivamente mos-
tram picos bem definidos para fontes com idade em 
torno de 2150 Ma (Fig. 3.7). Deve-se levar em consi-
deração que as três amostras analisadas apresentam 
uns poucos cristais com idades bastante inferiores, 
em torno de 2000 Ma. Essa incongruência demonstra 
que a idade máxima de sedimentação e as relações 
de contato ainda necessitam de estudos para sua 
definição. Contudo, na amostra EK311B, idades de 
2058± 19 a 2063 ± 30 Ma foram obtidas na borda dos 
cristais de zircão, em sobrecrescimentos com razões 
Th/U muito baixas, compatíveis com metamorfismo, 
interpretação dada aqui para esses dados.

O ambiente de sedimentação, em razão da 
pequena quantidade de afloramentos, e o significa-
do tectônico, dificultado pela questão de posiciona-

Figura 3.5 – Diagrama Concordia para zircão de metatona-
lito do Complexo Itapeva. Idade calculada a partir da média 

de grupo coerente de 19 cristais (em azul no diagrama).
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mento temporal, são incertos. A predominância de 
quartzo-mica xistos, com alguma granada, cloritoide 
e estaurolita, e a virtual ausência de rochas ortode-
rivadas sugerem sequência quartzo-feldspática ou 
grauvaquiana, com contribuição pelítica (turbidi-
tos?). Esses sedimentos podem ter sido depositados 
em bacia sintectônica/sinorogênica de evolução pro-
longada e os granitos, aparentemente intrusivos na 
sequência, seriam altos do embasamento da bacia, 
ou do orógeno em soerguimento.

3.5 - SUÍTE INTRUSIVA TROMAÍ

A Suíte Intrusiva Tromaí (COSTA et al., 1977; 
PASTANA, 1995; KLEIN et al., 2008a) é formada por 
granitoides reunidos em corpo(s) batolítico(s), pro-
vavelmente composto(s) por múltiplas intrusões, que 
afloram no Fragmento Cratônico São Luís e no Cintu-
rão Gurupi. Klein et al. (2008a) subdividiram a suíte na 
porção norte do Fragmento Cratônico São Luís em três 
subunidades faciológicas (Tonalito Cavala, Granodiori-
to Igarapé Bom Jesus e Granito Areal), com base em 
aspectos petrográficos e geoquímicos, fato que não 
foi observado por Klein e Lopes (2011) na zona limítro-
fe entre o fragmento cratônico e o cinturão. Essa abor-
dagem de Klein e Lopes (2011) é adotada aqui. Tam-
bém passa a ser incluído nessa suíte, o Quarto-diorito 
Canoa, aqui definido (ver abaixo). A suíte é recoberta, 

em sua porção oriental, por sedimentos fanerozoicos. 
O contato com a Formação Igarapé de Areia, a norte, 
é tectônico e, provavelmente em parte, discordante/
erosivo. Para sul-sudeste, na região limítrofe entre a 
área cratônica e o Cinturão Gurupi, a Suíte Tromaí faz 
contato com a Formação Chega Tudo ao longo da Zona 
de Cisalhamento Tentugal (Fig. 3.1). 

As rochas da Suíte Intrusiva Tromaí exibem gra-
nulação média a grossa e são equigranulares a ine-
quigranulares, raramente porfiríticas, e mostram to-
nalidades acinzentada, esverdeada e rosada. Os tons 
esverdeados são muito comuns em razão da alteração 
hidrotermal regional e/ou metamorfismo a que foram 
submetidas as rochas (Fig. 3.8). Mesoscopicamente 
apresentam estruturas maciças a foliadas (Fig. 3.8), 
até miloníticas, dependendo da relação com a Zona 
de Cisalhamento Tentugal e outras estruturas. Encla-
ves microgranulares de tonalito a quartzo diorito são 
bastante frequentes, assim como as concentrações de 
minerais máficos. 

Petrograficamente foram descritos (KLEIN; 
LOPES, 2011 e neste trabalho) biotita (raramen-
te hornblenda) monzogranito, biotita-hornblenda 
quartzo-monzodiorito, granodiorito com biotita e/ou 
hornblenda, quartzo monzonito com hornblenda e 
biotita ou biotita-hornblenda tonalito, o que se tra-
duz na variação da mineralogia composta por plagio-
clásio (35-52%), quartzo (10-30%), feldspato alcalino 
(0-28%), hornblenda (3-35%) e biotita (0-5%), além de 

Figura 3.6 – Aspectos da Formação Santa Luzia do Pará em afloramento. (A) e (B) Xistos finos a médios e alterados. (C) 
e (D) Biotita xistos grossos, bandados e deformados.
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opacos, titanita (até 2%), apatita e zircão como fases 
acessórias e clorita, sericita, epidoto e calcita como 
minerais de alteração. De expressão subordinada, há 
rochas mais evoluídas (sienogranito e monzogranito), 
leucocráticas, rosadas e de granulação fina que ocor-
rem dominantemente como diques e veios intrudindo 
os próprios granitoides da suíte.

Idades entre 2147 ± 3 a 2168 ± 4 Ma, obtidas 
em cristais de zircão por evaporação de Pb e U-Pb 
SHRIMP (KLEIN; MOURA, 2001; KLEIN et al., 2005a; 
KLEIN; MOURA; PINHEIRO, 2005; KLEIN et al., 2008a 
; KLEIN; LOPES, 2011), foram interpretadas como re-
flexo da variação temporal na cristalização dos grani-

toides ao longo da evolução magmática da suíte. As 
idades modelo Sm-Nd (TDM) para a unidade variam 
entre 2,22 e 2,26 Ga, com valores de eNd(t) de +1,9 a 
+2,6 (KLEIN; MOURA; PINHEIRO, 2005). 

A interpretação para o ambiente de formação 
da suíte se deve a Klein et al. (2008b) que, pela inte-
gração da associação litológica com dados geocrono-
lógicos, geoquímicos e isotópicos, sugeriram que os 
granitoides derivam de magmas juvenis (placa oce-
ânica, cunha do manto e subordinados sedimentos) 
modificados por cristalização fracionada. As rochas 
teriam se formado em arcos de ilhas intraoceânicos 
com possível transição para margem continental.

3.5.1 - Quartzo diorito Canoa 

O Quartzo diorito Canoa é unidade proposta 
neste trabalho e foi individualizada em batólito da Su-
íte Intrusiva Tromaí em razão de diferenças geofísicas, 
geoquímicas e isotópicas. A manutenção do litodema 
na suíte ou seu estabelecimento como unidade diver-
sa ainda depende de estudos adicionais. Foi cartogra-
fado um corpo, alongado segundo a direção NNW-
-SSE, com aproximadamente 20 km de comprimento 
(Fig. 3.1), que aflora entre as formações Chega Tudo e 
Igarapé de Areia, com as quais faz contato tectônico. 
O relevo é aparentemente mais acentuado do que o 
da Suíte Tromaí indivisa e os valores radiométricos são 
expressivamente mais baixos na unidade Canoa, prin-
cipalmente no canal do potássio, e a razão Th/K deli-
mita bem o contato entre as unidades Canoa e Tromaí 
indivisa (Figs. 3.1 e 3.2). 

A unidade é composta por quartzo diorito e su-
bordinado tonalito, ambos inequigranulares de granu-
lação média a grossa (Fig. 3.9A), com alguns enclaves 
máficos microgranulares e com variedades ricas em 
anfibólio. Possuem as texturas ígneas preservadas, 
como plagioclásio zonado, mas com evidências de me-
tamorfismo de baixo grau e/ou alteração hidrotermal 
pervasiva. Feições deformacionais variam desde fra-
ca orientação dos cristais de plagioclásio até foliação 
penetrativa. A mineralogia principal inclui plagioclá-
sio (47-73%), hornblenda (5-40%) e quartzo (5-25%). 
Titanita (≤2%) é ubíqua e ilmenita, minerais opacos, 
zircão, apatita e allanita são fases acessórias.

Afloramentos isolados de hornblenda gabro 
(Fig. 3.9B) são encontrados nos domínios do Quartzo-
-diorito Canoa. É incerto se representam termos pri-
mitivos da unidade, enclaves ou restos do protólito do 
magma gerador da unidade. As mesmas incertezas se 
aplicam ao Anfibolito Muriá, cartografado por Klein e 
Lopes (2011), que também aflora nesse domínio.

Quimicamente, o Quartzo diorito Canoa é uma 
unidade metaluminosa, com afinidade ferrosa cálci-
ca, o que é extremamente raro na literatura (FROST 
et al., 2001; FROST; FROST, 2011). A distribuição dos 
elementos terras raras (ETR) é caracterizada por fra-
co fracionamento entre os elementos leves e pesa-
dos [La/Yb(n) em torno de 3], padrão horizontalizado 

Figura 3.7 – Histogramas de frequência e curva de pro-
babilidade relativa para amostras de zircão detrítico de 
xistos paraderivados da Formação Santa Luzia do Pará.
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dos ETR pesados e anomalia negativa de európio mo-
derada (Eu/Eu* = 0,6 a 0,7) (Fig. 3.10A). Elementos 
litófilos (LILE) e de grande campo de força (HFSE) são 
enriquecidos em relação ao manto primitivo e o fra-
cionamento entre os dois grupos é incipiente. Ano-
malias negativas moderadas na distribuição de Nb, P, 
Zr e Ti são observadas (Fig. 3.10B). Além disso, fortes 
anomalias positivas de Y e conteúdos relativamente 
altos de Ga são feições marcantes. 

Essa assinatura geoquímica, bastante distinta 
da apresentada pela Suíte Tromaí, lembra a de gra-

nitoides intra-placa (e.g., PEARCE, 1996; GORTON; 
SHANDL, 2000) e a de granitos tipo-A (WHALEN; 
CURRIE; CHAPPELL, 1987). É provável que o Quartzo 
diorito Canoa não tenha sido formado por diferen-
ciação de magmas basálticos, como ocorreu com a 
Suíte Intrusiva Tromaí (KLEIN et al., 2008b), mas por 
fusão de crosta continental ou por incorporação de 
grandes proporções de fusões de origem crustal.

Uma amostra de metatonalito foi datada nes-
te projeto (U-Pb LA-ICP-MS em zircão). O conjuto de 
dados mostra pelo menos duas populações que se 

Figura 3.8 – Aspectos de afloramento da Suíte Intrusiva Tromaí (segundo KLEIN; LOPES, 2011). (A) Tonalito equigra-
nular cloritizado e saussuritizado. (B) Monzogranito inequigranular rosa. (C) Granodiorito cinza foliado, com veios e 

bolsões de sienogranito. (D) Tonalito com dique sin-plutônico de sienogranito.

Figura 3.9 – (A) Exemplar de tonalito de granulação grossa do Quartzo diorito Canoa cortado por veio de quartzo. (B) 
Hornblenda gabro que aflora como blocos isolados em meio ao corpo do Quartzo diorito Canoa.
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alinham ao longo de retas que definem idades de in-
tercepto superior de 2192 ± 10 Ma e 2162 ± 11 Ma, 
ambas com MSWD < 1 (Fig. 3.11 concordia). A ida-
de mais antiga é interpretada como herança. Entre a 
população mais jovem, os cristais concordantes pro-
duzem uma idade de 2154 ± 6 Ma, que se superpõe 
com a idade da discórdia nos limites do erro analítico 
e ambas podem ser usadas como a idade de crista-
lização do tonalito e o posicionam no Riaciano. Os 
dois alinhamentos também interceptam a concordia 
em 596 e 533 Ma, respectivamente, mas com erros 
muito grandes (100-300 Ma, Fig. 3.11). Esse inter-
cepto indica perda de Pb que pode ser relacionada 
a metamorfismo no Neoproterozoico. Isótopos de 
Nd definem idades modelo TDM de 2,62 Ga e 2,50 Ga, 
se calculadas um ou dois estágios, respectivamente, 
com valor de eNd(t) de -1,0 (Anexo 1). Esse aspecto 
indica claramente a participação importante de crosta 
arqueana na geração do magma parental e diferencia 
a unidade Canoa da Suíte Tromaí, que apresenta con-
sistentemente uma assinatura juvenil. Isso corrobora 
a interpretação geoquímica efetuada acima.

3.6 - GRANITO CANTÃO

Originalmente descrito por Borges, Angélica 
e Costa (1988) e mais recentemente denominado 
Granito Cantão (KLEIN et al., 2005c; PALHETA; ABREU; 
MOURA, 2009; KLEIN; LOPES, 2011), ocorre como 
dois corpos de forma subarredondada (Fig. 3.1). Sua 
ocorrência circunscrita às rochas metassedimentares 
da Formação Santa Luzia do Pará e a presença de 
enclaves de xistos similares aos dessa formação 
foram interpretadas como indicativas de sua intrusão 
na sequência metassedimentar (COSTA; RICCI, 2000; 
PALHETA; ABREU; MOURA, 2009; KLEIN; LOPES, 
2011), embora relações de contato não tenham sido 
claramente observadas. 

As rochas do Granito Cantão possuem colora-
ção predominante cinza claro (Fig. 3.12A), com varie-
dades esverdeadas a esbranquiçadas, dependendo de 

eventual alteração pós-magmática sofrida, e a granu-
lação varia de fina a grossa. Não mostram trama tec-
tônica mesoscópica evidente e texturalmente foram 
identificadas variedades equigranulares, inequigranu-
lares e porfiríticas. Enclaves máficos microgranulares 
ocorrem de forma esparsa e Palheta, Abreu e Moura 
(2009) descreveram enclaves de xistos. 

Petrograficamente foram descritos granodiori-
to (predominante), monzogranito e raro sienograni-
to, com mineralogia composta por quartzo (23-42%), 
microclínio (11-42%), plagioclásio (13-52%) e biotita 
(2-14%). Muscovita/sericita, clorita, epidoto, prehni-
ta e carbonato ocorrem como minerais de alteração 
sobre feldspatos e/ou biotita, enquanto que titanita, 
zircão, allanita, apatita e minerais opacos são fases 
acessórias. Ao microscópio, as rochas mostram fre-
quentes intercrescimentos granofíricos e/ou micro-
gráficos e mirmequíticos, o plagioclásio é comumen-
te zonado e os fenocristais, quando ocorrem, são de 
microclínio (PALHETA; ABREU; MOURA, 2009; KLEIN; 
LOPES, 2011).

Figura 3.10 – Padrão geoquímico do Quartzo diorito Canoa (em vermelho) comparado com padrões da Suíte Intrusiva 
Tromaí no Cinturão Gurupi (vazado e em tons de cinza). (A) Diagrama de elementos terras raras normalizado segundo 

Boynton (1984) e (B) diagrama multielementar normalizado ao manto primitivo.

Figura 3.11 – Diagrama Concordia para o Quartzo-diorito 
Canoa
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Quimicamente, o Granito Cantão é cálcico-
alcalino de alto K e fracamente a moderadamente 
peraluminoso, diferenciado e com assinatura similar 
às da crosta continental e de granitoides de arcos 
vulcânicos (KLEIN et al., 2012).

Palheta, Abreu e Moura (2009) determinaram 
idade de 2163 ± 4 Ma, por evaporação de Pb em 
zircão, para o Granito Cantão, o que o posiciona 
no Riaciano. Idades modelo Sm-Nd (TDM) variam de 
2,21 Ga a 2,92 Ga e os valores de eNd(t) variam de 
+2,7 a -7,1 (Anexo 1), o que indica a participação 
de fontes com idades distintas, paleoproterozoicas 
e arqueanas na geração desta unidade (PALHETA; 
ABREU; MOURA, 2009; KLEIN; LOPES, 2011).

3.7 - ANFIBOLITO MURIÁ

Unidade definida de forma tentativa por Klein e 
Lopes (2011) para agrupar afloramentos esparsos de 
anfibolito que foram documentados na porção cen-
tral da área do presente projeto, em meio ao corpo 
do aqui definido Quartzo-diorito canoa (Fig. 3.1). As 
rochas possuem cor cinza escuro a preta, são de gra-
nulação fina a média, foliadas a localmente bandadas 
(Fig. 3.12B), comumente cortada por vênulas descon-
tínuas de plagioclásio e anfibólio. Plagioclásio (35-

60%), hornblenda (55-60%) e quartzo (10%) formam 
a mineralogia essencial e ocorrem traços de minerais 
opacos. O plagioclásio está ocasionalmente substituí-
do por epidoto, sericita e clorita. O epidoto também 
substitui a hornblenda. Ao microscópio a textura geral 
é granoblástica e definida por cristais de hornblenda 
e de plagioclásio com contatos predominantemente 
retos (poligonais). Observa-se também bandamento 
composicional entre os grãos quartzo (anédrico) + pla-
gioclásio (subédrico) e os de anfibólio. O protólito do 
anfibolito é provavelmente uma rocha plutônica de 
composição básica a intermediária (gabro ou diorito) 
metamorfizada em grau médio a alto, em fácies epi-
doto anfibolito a anfibolito (KLEIN; LOPES, 2011).

Quimicamente, segundo Klein e Lopes (2011), 
o anfibolito possui composição de andesito basálti-
co a basalto subalcalino, com teores relativamente 
baixos de Cr e Ni e altos de Co e padrão de ETR ho-
rizontalizado e muito enriquecido em relação ao do 
condrito. A assinatura química varia de basalto tho-
leiitico a cálcico-alcalino e sugere formação em am-
biente de arcos de ilha ou bacia retro-arco.

A idade do protólito do Anfibolito Muriá foi 
determinada por U-Pb SHRIMP em zircão e estabe-
lecida em 2150 ± 8 Ma (Riaciano) e a idade modelo 
Sm-Nd (TDM) é 2,80 Ga, com valores de eNd(t) entre 
+0,4 e +1,8 (KLEIN; LOPES, 2011). 

Figura 3.12 – Aspectos mesoscópicos das unidades (A) Granito Cantão, (B) Anfibolito Muriá, (C) Anfibolito Cocal e (D) 
Gabro Ubinzal (altura da foto = 6 cm).
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3.8 - ANFIBOLITO COCAL

O Anfibolito Cocal foi definido por Klein e Lo-
pes (2011) para designar um conjunto de ocorrências 
esparsas de anfibolito e reunidas em dois pequenos 
corpos de cartografia tentativa, visto que não foram 
verificadas relações de contato claras com unidades 
adjacentes (os dois corpos são cercados por unidade 
metassedimentar mais jovem) e a geofísica também 
não mostrou contrastes significativos com o entor-
no, embora os dois corpos se associem com corpos 
magnéticos orientados aproximadamente segundo a 
direção leste-oeste. As rochas vizinhas são xistos da 
Formação Vila Cristal, bastante alterados, de cor roxa, 
granulação fina e predominantemente argilosos. Lo-
calmente há xistos com cristais grandes (fenocristais, 
profiroblastos, porfiroclastos?) de plagioclásio muito 
alterado que lembram rochas metavulcânicas porfi-
ríticas. Veios de quartzo, quando presentes, são tam-
bém concordantes com a foliação.

As rochas possuem cor preta a cinza-escuro e 
cinza-esverdeado, granulação média e são bandadas 
(Fig. 3.12C) segundo a direção N0°E/70E. Petrogra-
ficamente, Klein e Lopes (2011) descreveram anfi-
bolito, epidoto-anfibolito e piroxênio-plagioclásio- 
hornblenda xisto, com mineralogia caracterizada 
por plagioclásio (25-38%), hornblenda (45-50%), cli-
nopiroxênio (0-15%), quartzo (traços a 5%), titanita 
(3-7%), minerais opacos (traços a 8%) e quantidades 
subordinadas de feldspato alcalino, apatita e epido-
to. O xisto é nematoblástico e o clinopiroxênio ocorre 
em bandas mais claras ricas em quartzo e feldspato. 
Os anfibolitos são poiquiloblásticos, com cristais de 
hornblenda verde, e ricos em inclusões de plagioclá-
sio e quartzo. Intercrescimento mirmequítico e cris-
tais esqueletais de titanita são comuns. Klein e Lopes 
(2011) interpretaram o Anfibolito Cocal como deriva-
do de rochas intrusivas básicas metamorfizadas em 
grau médio-alto, em condições de fácies anfibolito a 
anfibolito superior (tipos com clinopiroxênio).

Estudo geoquímico preliminar (KLEIN; LOPES, 
2011) mostra rochas básicas ricas em Fe2O3 e CaO, 
com moderado teor de TiO2 e baixas concentrações 
MgO, Co, Cr e Ni. Os padrões de elementos traços 
foram interpretados como similares aos de rochas 
básicas orogênicas.

O posicionamento temporal do Anfibolito Co-
cal foi interpretado como do Toniano (KLEIN; LOPES, 
2011), por se localizar em meio a rochas suposta-
mente neoproterozoicas e com base em idades mo-
delo Sm-Nd em torno de 1,0 Ga. Esse posicionamen-
to é revisto é definido aqui, com base em datação 
de zircão (U-Pb, LA-ICP-MS). Os cristais de zircão das 
amostras EL122 e EL141 são magmáticos (imagens 
por catodoluminesência não incluídas) e sua compo-
sição isotópica define idades de intercepto superior 
de 2162 ± 8 Ma e 2146 ± 17 Ma, respectivamente, 
ambas com MSWD = 1,3 (Fig. 3.13A e B). As duas ida-
des se superpõem dentro dos limites de erros analíti-
cos e são interpretadas como a idade de cristalização 

dos protólitos ígneos dos anfibolitos, o que posicio-
na a unidade no Riaciano. O zircão da amostra EL141 
mostra, ainda, idade de intercepto inferior em 768 
± 110 Ma (Fig. 3.13B), indicando perda de chumbo 
no Neoproterozoico. Datação em titanita da amostra 
EL141, pelo mesmo método, mostra composição iso-
tópica com erros grandes e pobreza no alinhamento 
dos pontos analíticos. Contudo, os dados se concen-
tram próximo a 550 Ma (Fig. 3.13C) e os dois cristais 

Figura 3.13 – Diagramas Concordia para amostras de 
zircão (A) e titanita (B) do Anfibolito Cocal.
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com discordância inferior a 5% apresentam idade 
aparente 206Pb/238U de 549 ± 18 Ma e 593 ± 22 Ma. 
Essas idades são interpredadas como efeito de me-
tamorfismo no limite Ediacarano-Cambriano, o que 
deve ter causado perda parcial de Pb evicenciada no 
zircão da mesma amostra.

3.9 - GABRO UBINzAL

Klein e Lopes (2011) agruparam na unidade 
Gabro Ubinzal um conjunto de rochas máficas e ul-
tramáficas plutônicas de raros afloramentos (em 
razão do forte intemperismo), mas frequentemen-
te identificadas por mineradoras em testemunhos 
de sondagem próximas à superfície e tidas como de 
ocorrência intercalada na sequência metavulcanos-
sedimentar da Formação Chega Tudo ao longo da 
Zona de Cisalhamento Tentugal (TORRESINI, 2000; 
RIBEIRO, 2002). Um corpo foi cartografado de forma 
tentativa (Fig. 3.1).

As rochas do Gabro Ubinzal possuem colora-
ção cinza esverdeada, granulação média a grossa, 
são geralmente porfiríticas, deformadas e comu-
mente hidrotermalizadas (Fig. 3.12D). Gabro é o tipo 
petrográfico predominante, enquanto monzodiorito, 
monzogabro, diorito, quartzo monzodiorito e, possi-
velmente, piroxenito, hornblendito e wehrlito, são 
subordinados (RIBEIRO, 2002; KLEIN; LOPES, 2011). 
Apesar do hidrotermalismo, os gabros apresentam, 
localmente, texturas ígneas preservadas, como gra-
nular hipidiomórfica média, intergranular e ofítica. 
Os termos porfiríticos possuem fenocristais de pla-
gioclásio e actinolita. São compostos por actinoli-
ta (tardi- a pós-magmática ou metamórfica?) (18-
68%), plagioclásio (13-55%), rara hornblenda (<2%) 
e traços de quartzo. Titanita (<5%) e minerais opacos 
(<5%) são fases acessórias. Talco (1-35%), carbona-
to (4-13%), traços de epidoto e quartzo em vênulas 
são produtos de alteração/adições hidrotermais pós-
-magmáticas (KLEIN; LOPES, 2011). Silva (2015) ob-
servou raros núcleos preservados de piroxênio em 
cristais de anfibólio, o que sugere ser o piroxênio e 
hornblenda sejam os minerais primários e que acti-
nolita seja mesmo mineral de alteração hidrotermal 
ou metamorfismo.

Monzodioritos e monzogabros são protomilo-
níticos e exibem porfiroclastos de hornblenda par-
cialmente substituída por tremolita/actinolita. Em 
menor proporção ocorrem porfiroclastos de plagio-
clásio e raro feldspato alcalino. Algumas variedades 
mostram textura granular subédrica. Mineralogica-
mente são constituídos por plagioclásio (10-25%), 
hornblenda (30-60%), tremolita/actinolita (20-25%), 
quartzo (5-8%), feldspato alcalino (3-10%), raro pi-
roxênio (2% em uma amostra, no núcleo de cristais 
de anfibólio, o que corrobora a interpretação de Cos-
ta, 2015) e por traços de titanita, apatita e minerais 
opacos. A mineralogia de alteração inclui carbonato, 
epidoto e clorita (KLEIN; LOPES, 2011). 

Variedades mais diferenciadas foram também 
incluídas no Gabro Ubinzal por Klein e Lopes (2011), 
tais como quartzo dioritos porfiríticos e foliados, com 
fenocristais/porfiroclastos de anfibólio e plagioclá-
sio, e dioritos hidrotermalizados com textura inter-
granular preservada. São compostos por plagioclásio 
(49-50%), tremolita/actinolita (<38%) ou hornblenda 
(20%), quartzo (5-20%), feldspato alcalino (<10%), ti-
tanita (<2%) e traços de apatita e de minerais opacos. 
Carbonato, epidoto e sericita são fases de alteração.

Quimicamente são rochas com características 
orogênicas e relacionadas com arcos de ilha ou mar-
gem continental. Na inexistência de dados geocrono-
lógicos, Klein e Lopes (2011) interpretaram o Gabro 
Ubinzal como contemporâneo a, ou intrusivo na For-
mação Chega Tudo (2160 Ma).

3.10 - FORMAÇÃO ChEGA TUDO

A Formação Chega Tudo foi introduzida por 
Klein et al. (2005c) para designar a sequência meta-
vulcanossedimentar localizada na porção limítrofe 
entre o Cinturão Gurupi e o Fragmento Cratônico São 
Luís (Fig. 3.1). Posteriormente, Klein e Lopes (2011) 
separaram uma porção vulcânica da formação em um 
corpo individual. A unidade forma uma faixa estreita, 
alongada, de orientação geral NW-SE na porção su-
deste do cinturão e submeridiana na porção noroeste 
(Fig. 3.1). Os contatos com as unidades vizinhas são 
predominantemente tectônicos e subordinadamente 
intrusivos com granitoides mais jovens. 

A constituição litológica da porção indivisa da 
Formação Chega Tudo é batante variada e inclui uma 
alternância de rochas metavulcânicas, metavulca-
noclásticas e metassedimentares (Fig. 3.14). Foram 
descritos metariolito, metadacito, metandesito, me-
tabasalto, clorita xisto, talco xisto, tremolita xisto, 
tufos ácidos (de lapilli, de cinzas e clásticos), quartzo- 
muscovita (ou sericita) xisto, xisto carbonoso/grafito-
so, filito e silexito. Na porção vulcânica, predominam 
largamente os metadacitos e metandesitos (BETTEN-
COURT; BORGES; KORITIAKE, 1991; KLEIN; MOURA; 
PINHEIRO, 2005, 2015; KLEIN; LOPES, 2011; NAKAI- 
LAJOIE; CLOW, 2011). 

Estruturalmente, as rochas da porção 
domianante, indivisa, mostram forte xistosidade, 
localmente convertida em foliação milonítica, 
com orientação predominante NW-SE na porção 
sudeste da formação e N-S a NNW-SSE na porção 
noroeste, todas com mergulhos de alto ângulo 
predominantemente para SW e WSW. Há na unidade, 
contudo, um conjunto consistente de foliações com 
mergulho para ENE a NE, mostrando que as mesmas 
foram redobradas em evento tectônico progressivo 
ou subsequente à geração da foliação principal. 
Lineações de estiramento possuem caimentos 
variados, indicando movimentação ora compressiva, 
ora transcorrente, também sugerindo ao menos duas 
etapas evolutivas para a deformação da unidade. 
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As rochas metavulcânicas variam de pouco, ou não 
deformadas a milonitos.

As condições de metamorfismo da Formação 
Chega Tudo variam de xisto verde baixo (clorita-se-
ricita xistos) até anfibolito baixo, mas predomina a 
fácies xisto verde médio a alto. Dias (1983), para a 
área de depósito aurífero Chega Tudo, indicou meta-
morfismo ocorrido em temperatura inferior a 400°C, 
localmente na zona da biotita, o que é dado pela 
presença de xistos carbonosos sem grafita. Pastana 
(1995) descreveu a paragênese muscovita + biotita + 
tremolita + clorita + quartzo como a dominante nos 
tipos ortoderivados e indicativa de fácies xisto verde. 
Yamaguti e Villas (2003) descreveram a paragênese 
clorita + biotita + plagioclásio + edenita/pargasita + 
Fe-tschermakita e sugeriram que a transição xisto 
verde-anfibolito se deu entre 430°-450°C e 2-3 kbar.

Dados químicos obtidos por Klein e Lopes 
(2011) e Klein, Lopes e Chaves (2015) mostram varia-
ções químicas importantes. Rochas metavulcânicas 
básicas mostram assinatura de basaltos cálcico-alca-
linos normais e de alto potássio formados em arcos 
de ilhas a transicionais; xistos, também básicos, com 
padrão de MORB normal; e rochas metavulcânicas 
ácidas com afinidade ambígua, de arco vulcânico a 
intraplaca. Os autores interpretaram essa variação 

química em pequena escala espacial, somada à as-
sociação da Formação Chega Tudo com granitoides 
cálcico-alcalinos ligados a subducção (Suíte Intrusiva 
Tromaí), como reflexo de vulcanismo em bacia mar-
ginal a arco de ilhas, talvez do tipo back-arc. Simila-
ridades foram encontradas com rochas riacianas bir-
rimianas do Cinturão Ashanti, em Ghana, no Cráton 
Oeste Africano e também interpretadas como gera-
das em bacias do tipo back-arc ou fore-arc (DAM-
PARE et al., 2008), e com rochas da zona vulcânica 
central, margem continental ativa da cordilheira dos 
Andes (WILSON, 1989).

Idades de 2148 ± 1 e 2160 ± 3 Ma (Anexo 1) 
foram determinadas em metadacitos da área tipo da 
formação, pelo método da evaporação de Pb em zir-
cão. Essas idades foram interpretadas como a idade 
do vulcanismo e de deposição da formação (KLEIN; 
MOURA, 2001). Isótopos de Nd (Anexo 1) fornece-
ram idades modelo TDM de 2,20 a 2,28 Ga para essas 
rochas vulcânicas e de 2,34 para um xisto carbonoso 
intercalado nas mesmas, com valores de eNd(t) de 
+1,1 a +2,7 (KLEIN et al., 2005a). Esses dados indicam 
caráter juvenil para as rochas vulcânicas, o que con-
diz com a assinatura química e ambientes tectônicos 
descritos acima, e pouca, se existente, contribuição 
arqueana para as rochas sedimentares.

Figura 3.14 – Aspectos mesoscópicos de rochas da Formação Chega Tudo. (A) Andesito porfirítico. (B) Dacito porfirítico 
deformado. (C) Metandesito deformado. (D) Mica xisto dobrado.
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3.11 - SUÍTE INTRUSIVA JAPIIM 

A Suíte Intrusiva Japiim é unidade aqui propos-
ta para agrupar o magmatismo riaciano fortemente 
peraluminoso, de características colisionais, que 
forma um corredor de vários plutons ao longo do 
Cinturão Gurupi (Fig. 3.1). Em trabalhos anteriores, 
esses plutons receberam denominações individuais, 
incluindo Granito Maria Suprema (PASTANA, 1995), 
Granito Moça (KLEIN; LOPES, 2011), Granito Japiim 
(COSTA, 2000), Granito Tamancuoca e Granitos Indi-
ferenciados (KLEIN; LOPES; CHAVES, 2015). Outros 
corpos foram identificados neste projeto e são tam-
bém incluídos na suíte.

Os plutons apresentam formas variadas, de 
arredondados a irregulares, alongados e encurvados. 
O eixo maior tende a acompanhar a direção NW-
SE do cinturão, mas há corpos discordantes (Fig. 
3.1). Na gamaespecrometria tendem a apresentar 
enriquecimento de K em relação a eTh e eU, o que, 
na composição ternária (Fig. 3.2), produz tonalidades 
fortemente avermelhadas que constrastam com 
as características das rochas da Formação Santa 
Luzia do Pará e do Complexo Itapeva, nas quais são 
intrusivos. 

Petrograficamente o os granitos da Suíte In-
trusiva Japiim são compostos por sienogranitos e 
monzogranitos com muscovita e biotita (Fig. 3.15A, 
B), normalmente com predominância da primeira. 
São rochas de coloração cinza claro a rósea, equigra-
nulares a inequigranulares médias a grossas. Podem 
ser maciças ou foliadas, dependendo de sua relação 
com estruturas, e são cortadas por veios e diques 
graníticos e veios quartzo-feldspáticos e de quartzo. 
Mineralogicamente são rochas compostas por quart-
zo (25-45%), microclínio (15-43%), plagioclásio (12-
55%), muscovita (2-25%) e biotita (<1-15%). Zircão, 
apatita e minerais opacos são fases acessórias, com 
titanita e allanita ocorrendo em apenas alguns cor-
pos, clorita e epidoto são minerais de alteração. As 
rochas apresentam frequentemente uma xistosidade 
grossa paralela ao bandamento magmático, marca-
da por fenocristais de feldspato potássico amendo-
ados e por minerais micáceos orientados. Também 
são visíveis diversos cristais de feldspato hipidiomór-
ficos a idiomórficos orientados, bem como bolsões 
pegmatíticos sin-magmáticos que ora rompem, ora 
acompanham a foliação principal, sugerindo caráter 
sin-cinemático entre a colocação dos corpos e o de-
senvolvimento da foliação tectônica. Feixes de falhas 
e fraturas orientadas, por vezes com arraste da fo-
liação principal, também são comuns, indicando que 
esforços tectônicos posteriores à colocação também 
atuaram sobre a unidade.

Idades U-Pb em zircão foram reportadas 
(KLEIN  et al., 2012) para os corpos Japiim (2116 ± 
12 Ma), Maria Suprema (2100 ± 12 Ma), Moça (2099 
± 19 Ma) e Tamancuoca (2079 ± 12 Ma), sugerindo 
magmatismo em torno de 2100 Ma. Os dados de Nd 

para os mesmos corpos (Anexo 1) mostram TDM entre 
2,19 e 2,62 Ga e valores de eNd(t) entre -3,2 e +2,3 
(PALHETA; ABREU; MOURA, 2009; KLEIN et al., 2012), 
o que sugere participação de proporções variáveis de 
fontes paleoproterozoicas e arqueanas (subordina-
das) na geração dos magmas. Isso é reforçado pelo 
caráter fortemente peraluminoso das rochas e sua 
caracterização como produtos de fusão crustal, mar-
cando evento colisional da orogenia riaciana (KLEIN 
et al., 2012).

3.12 - QUARTzO SIENITO ANELIS

O Quartzo sienito Anelis foi reconhecido por 
Klein, Lopes e Chaves (2015) como um corpo com ge-
ometria irregular, intrusivo na Formação Santa Luzia 
do Pará e com assinatura geofísica distintiva em re-
lação às unidades encaixantes e a intrusões vizinhas, 
caracterizada por valores radiométricos bastante 
elevados. É recoberto erosivamente pela Formação 
Piriá. Lineamentos magnéticos de orientação NNW-
-SSE indicam também controle por falhas (KLEIN; LO-
PES; CHAVES, 2015).

Segundo Klein, Lopes e Chaves (2015) as ro-
chas são rosadas, inequigranulares, de granulação 
média a grossa (Fig. 3.15C), às vezes porfiríticas, e 
encontram-se ocasionalmente deformadas tecto-
nicamente, o que é dado pela orientação dos fel-
dspatos e dos minerais máficos, chegando até ao 
desenvolvimento de estreitas bandas de milonitos. 
Apresentam enclaves máficos microgranulares e en-
claves centimétricos de anfibolito. Petrograficamen-
te são augita-quartzo sienito, hornblenda-quartzo 
sienito e horbnblenda-quartzo monzonito, todos 
ricos em titanita e ocasional turmalina, e biotita ou 
hornblenda sienogranito. Mineralogicamente são 
compostas por feldspato alcalino (40-45%), quartzo 
(15-25%), plagioclásio (10-15), augita ou aegirina- 
augita (25%), hornblenda (15-25%), biotita (2-5%) e 
titanita (2-3%). Os tipos portadores de piroxênio não 
contêm anfibólio nem biotita, mas contêm turmali-
na (<3%). Minerais opacos, zircão, allanita, apatita, 
epidoto, sericita e clorita são fases acessórias em 
todas as variedades. Os termos porfiríticos possuem 
fenocristais de microclínio, anfibólio ou piroxênio 
anédricos dispostos em meio a uma matriz quartzo- 
feldspática. 

Análise U-Pb em zircão por LA-ICP-MS deter-
minou o posicionamento da unidade em 2100 ± 21 
Ma, portanto no Riaciano, e idades de intercepto 
inferior, próximas a 500 Ma, refletem perda de Pb 
provavelmente associada a evento termo-tectônico 
ocorrido no Neoproterozoico/Cambriano (KLEIN et 
al., 2012). Isótopos de Nd (Anexo 1) definiram ida-
des modelo de 2,27 Ga e 2,46 Ga, com valores de 
eNd(t) de +1,2 e -1,4, respectivamente, sugestivos de 
participação de protólitos de idades e/ou proporções 
distintas na gênese do magma da unidade, incluindo 
protólitos arqueanos.
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Os dados geoquímicos mostram rochas fraca-
mente metaluminosas a fracamente peralcalinas, de 
alto K e com valores bastante altos de Rb, Sr, Ba, Zr, 
Y e Nb, compatíveis com características de suítes de 
alto K, alcalinas e shoshoníticas geradas em ambien-
tes tardi-orogênicos e pós-colisionais (KLEIN et al., 
2012, KLEIN; LOPES, CHAVES, 2015).

3.13 - GRANITO TIMBOzAL

O Granito Timbozal foi definido por Klein, Lo-
pes e Chaves (2015) para designar corpo de granitoi-
des que forma maciço em contato intrusivo com o 
Quartzo sienito Anelis, com corpo de granito pera-
luminoso da Suíte Intrusiva Japiim, e com a Forma-
ção Santa Luzia do Pará, próximo à porção central da 
área de trabalho (Fig. 3.1). 

O Granito Timbozal possui coloração cinza é 
relativamente fácil de ser distinguido em campo pelo 
seu caráter porfirítico grosso, definido por fenocris-
tais de feldspato potássico sem orientação evidente 
(Fig. 3.15D). A matriz é granodiorítica, com textura 
granular hipidiomórfica, e mostra uma foliação nor-
malmente descontínua, marcada pela biotita a por 
alaguma muscovita. É comum a presença de diques 
sinplutônicos de monzogranito, às vezes porfirítico, 
similares à rocha hospedeira. Biotita monzogranito é 

o tipo petrográfico predominante, enquanto quartzo 
monzonito e granodiorito são variedades subordina-
das. A mineralogia compreende quartzo (17-38%), 
feldspato alcalino (9-32%), plagioclásio (20-50%), 
biotita (2-13%) e rara hornblenda (1%). Muscovita 
é fase subordinada (<1-3%), clorita, epidoto e car-
bonato são minerais secundários e titanita, apatita, 
allanita, zircão e minerais opacos são fases acessó-
rias (PALHETA; ABREU; MOURA, 2009; KLEIN; LOPES, 
CHAVES, 2015).

A idade de cristalização do Granito Timbozal é 
2084 ± 5 Ma (Anexo 1), determinada por evaporação 
de Pb em zircão (PALHETA; ABREU; MOURA, 2009 
– que se referiam na época ao Granito Japiim). 
Palheta, Abreu e Moura (2009) também reportaram 
a existência de zircão herdado, com 2351 ± 12 Ma. 
Klein et al., (2012) reportaram dados de isótopos 
de Sm-Nd que revelaram idades modelo TDM de 
2,27 Ga e 2,58 Ga e valores de eNd(t) de +1,1 e 
-2,8, respectivamente. Em conjunto, os dados 
isotópicos indicam fontes mistas, paleoproterozoicas 
e arqueanas, para e gênese do magma parental da 
unidade.

Quimicamente o Granito Timbozal se carac-
teriza por rochas cálcico-alcalinas de alto K e fraca-
mente peraluminosas (KLEIN et al., 2012), o que, 
em conjunto com os dados isotópicos e idade, levou 
Klein, Lopes e Chaves (2015) à interpretação da uni-

Figura 3.15 – Aspectos mesoscópicos dos granitoides potássicos de ca. 2,1 Ga. Sienogranitos dos corpos Japiim (A) e 
Tamancuoca (B) da Suíte Intrusiva Japiim. (C) Quartzo sienito Anelis. (D) Granito Timbozal.
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dade como tardiorogênica em relação a eventos do 
Riaciano.

3.14 - FORMAÇÃO IGARAPÉ DE AREIA

A Formação Igarapé de Areia (ABREU; VILLAS; 
HASUI, 1980; PASTANA, 1995) reunia rochas sedi-
mentares clásticas que teriam sido depositadas em 
uma bacia sobre rochas do Fragmento Cratônico São 
Luís, próximo ao seu limite com o Cinturão Gurupi 
(Fig. 3.1). Klein e Lopes (2011) redefiniram a unidade 
em termos de cartografia, demonstrando que ocor-
re também no Cinturão Gurupi, e também no que 
concerne à sua idade, posicionamento estratigráfico 
e significado tectônico. Neste projeto, ajustes signi-
ficativos no desenho cartográfico da unidade foram 
também efetuados (Fig. 3.1A), em área não aborda-
da por Klein e Lopes (2011).

A Formação Igarapé de Areia aflora na 
porção central e em direção ao limite leste da 
área deste projeto, ocorrendo tanto no Fragmento 
Cratônico São Luís como no Cinturão Gurupi. Os 
corpos possuem dimensões e formas variadas, mas 
geralmente alongadas (Fig. 3.1A), sendo que algumas 
porções representam segmentos desmembrados, 
devido a alguma influência tectônica e/ou erosiva. 
Os contatos com a maioria das unidades adjacentes 
se dão por falhas normais e zonas de cisalhamento 
transcorrentes e são, pelo menos em parte, erosivos 
com as suítes granitoides (Tromaí e Canoa) e com as 
unidades sedimentares fanerozoicas.

A deformação da unidade é heterogênea. Para 
nordeste, onde a unidade está majoritariamente as-
sentada sobre litotipos da Suíte Intrusiva Tromaí, as 
rochas são pouco a não deformadas, sendo progres-
sivamente afetadas para oeste e sudoeste por dobras 
abertas a apertadas que reorientam o acamadamen-
to sedimentar, com planos axiais variando entre as 
orientações NW-SE a NNW-SSE. Estão associadas ao 
desenvolvimento local de clivagem fraca nas charnei-
ras e de foliação milonítica nas proximidades de zo-
nas de cisalhamento que cortam seus flancos. Neste 
domínio, o acamadamento mergulha nos flancos ora 
para NE, ora para SW, sendo o plano axial de mergu-
lho moderado a íngreme para SW. Já no contato com 
a Formação Chega Tudo, as rochas da unidade estão 
tectonicamente imbricadas com essa formação e 
com a Suíte Intrusiva Tromaí, onde sua estruturação 
varia entre as direções NNW-SSE e NW-SE, infletin-
do para direções próximas a N-S nas porções mais a 
noroeste, próximo à cidade de Cachoeira do Piriá. O 
acamamento mostra atitude normalmente paralela 
a essa estruturação tectônica, com mergulhos para 
SW na porção sudeste da área e para SE na porção 
noroeste. Na porção central, onde o efeito das zonas 
de cisalhamento parece ser maior, esse acamamento 
é íngreme para SW a vertical (Fig. 3.1B). 

O conteúdo litológico da Formação Igarapé de 
Areia foi reunido por Klein e Lopes (2011) em três 

associações de litofácies: (A) arenito médio a grosso 
com intercalações de conglomerado oligomítico e 
quartzo arenito sericítico; (B) arenito grosso com 
intercalações de pelitos e (C) arenito conglomerático 
oligomítico com estratificações cruzada e acanalada.

Na associação (A) os conglomerados são maci-
ços, mal a moderadamente selecionados, com grãos 
milimétricos subarredondados e matriz siltico-argilo-
sa, na porção basal. Em subsuperfície são polimíti-
cos (Fig. 3.16A), com seixos de metapelito, quartzo 
e rochas vulcânicas e apresentam níveis brechados 
e veios de quartzo leitoso. Os arenitos são esbran-
quiçados a avermelhados, mal selecionados, com 
alguma estratificação plano-paralela marcada por ní-
veis de magnetita e ilmenita (Fig. 3.16B, C). Na área 
tipo, imediatamente ao norte da Folha Centro Novo 
do Maranhão, Teixeira et al. (2007) descrevem pre-
domínio de quartzo arenito sericítico estratificado. 
Em seu conjunto, a associação (A) apresenta grano-

Figura 3.16 – Aspectos mesoscópicos e de afloramento 
de rochas da Formação Igarapé de Areia. (A) Testemunho 
de sondagem com amostra de conglomerado polimítico. 
(B) Metarenito com estratificação cruzada, marcada por 

minerais opacos. (C) Metarenito conglomerático com 
estratificação cruzada paralelizada por deformação.
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decrescência ascendente na base, com intercalações 
regulares de conglomerado oligomítico (ciclos?) e 
arenitos em direção ao topo, com raras camadas de 
pelitos.

Na associação (B) predominam metarenitos 
grossos com intercalações de pelitos. Os arenitos 
são esbranquiçados, moderadamente selecionados, 
subarredondados e mostram estratificações cruzada 
e acanalada marcadas por magnetita e ilmenita. Os 
pelitos (filitos) são amarelos a arroxeados e siltico-
-argilosos. Na base desta associação ocorre granode-
crescência ascendente e um sutil espessamento em 
direção ao topo das camadas de pelitos/filitos.

Na associação (C) ocorre exclusivamente me-
tarenito conglomerático com estratificação cruzada 
tabular e acanalada (onde, às vezes, S0=S1) marcada 
por magnetita (Fig. 3.16C). Na região do garimpo Se-
queiro o metarenito faz contato brusco concordante 
com xistos vulcanogênicos (tufos) que podem fazer 
parte desta associação ou estarem relacionados à 
Formação Chega Tudo. São compostos predominan-
temente por grãos de quartzo subangulosos, mal se-
lecionados, emersos numa matriz quartzo-sericítica, 
com algumas cloritas bem desenvolvidas.

Klein e Lopes (2011) e Klein, Lopes e Chaves 
(2015) descreveram evidências mesoscópica e mi-
croscópicas de metamorfismo em grau muito baixo 
combinado com recristalização dinâmica, por ci-
salhamento. Essas evidências incluem a matriz re-
cristalizada composta por sericita e/ou muscovita, 
quartzo microcristalino, presença de muscovita e 
clorita neoformadas na matriz, a foliação localmen-
te bem desenvolvida, com grãos de quartzo defor-
mados e rotacionados, e a presença ocasional de 
porfirosblastos. 

O ambiente de sedimentação foi interpretado 
como continental fluvial com rios entrelaçados de alta 
mobilidade e energia (PASTANA, 1995; KLEIN; LOPES, 
2011). O predomínio de pacotes conglomeráticos po-
limíticos com matriz sericítica na base é indicativo de 
depósitos de leques aluviais com fluxo de detritos, en-
quanto as fácies do topo, arenosas conglomeráticas, 
estratificadas e com raras camadas de pelitos, indicam 
ambiente de canal ativo. A presença de pelito repre-
sentaria um declínio na velocidade da corrente duran-
te descargas baixas e os depósitos conglomeráticos 
estratificados e maciços são relacionados a um trans-
porte rápido de clastos sob condições de alta descarga 
e alta carga sedimentar. 

Klein, Lopes e Chaves (2015) dataram cristais 
detríticos de zircão (U-Pb LA-ICP-MS), extraídos de 
arenito fracamente mineralizado nas proximidades 
do depósito aurífero de Cachoeira, os quais retor-
naram idades entre 2075 ± 27 Ma e 2273 ± 21 Ma, 
indicando que a sedimentação ocorreu no final do 
Riaciano. O padrão de distribuição das idades é coin-
cidente com o dos três estágios principais de evolu-
ção paleoproterozoica conhecida para o Fragmento 
Cratônico São Luís e Cinturão Gurupi (cf. KLEIN et al., 
2008b, 2012): (1) ~2240 Ma – estágio de arco pre-

coce, (2) 2170-2140 – magmatismo cálcico-alcalino e 
(3) ~2100 – magmatismo peraluminoso. 

Estudos geoquímicos em rocha total (TEIXEIRA 
et al., 2007; KLEIN; LOPES, 2011) indicaram proveni-
ência sedimentar quartzosa e ambiente de margem 
continental passiva. Contudo, Klein e Lopes (2011) 
argumentaram que esse ambiente não é condizente 
com a associação da Formação Igarapé de Areia com 
a Formação Chega Tudo, tida como formada em am-
biente orogênico, possivelmente bacia de backarc. 
Segundo Klein e Lopes (2011) é provável que os da-
dos químicos reflitam o ambiente de formação da 
fonte dos sedimentos e não o de deposição da For-
mação Igarapé de Areia. Entendemos, também, que 
reciclagem sedimentar pode levar a essa assinatura 
química, o que parece ser condizente com os dados 
de proveniência obtidos em zircão detrítico.

3.15 - GRUPO GURUPI

Uma discussão sobre o histórico de problemas 
estratigráficos, cartográficos e conceituais a respeito 
das rochas supracrustais do Cinturão Gurupi, que 
incluem o Grupo Gurupi, foi efetuada por Klein, 
Lopes e Chaves (2015). Neste trabalho, o Grupo 
Gurupi recebe nova atualização em termos de 
constituição estratigráfica, com a lembrança de que 
é unidade que ainda requer estudos para melhor 
caracterização. São aqui consideradas três formações 
(Fig. 3.1A), do topo para a base: Rio Piritoró, Vila 
Cristal e Marajupema (esta, anteriormente unidade 
autônoma, é aqui incluída no grupo, conforme 
argumentação apresentada mais abaixo).

O Grupo Gurupi aflora em três porções da área 
de trabalho, noroeste, sudoeste e pequeno corpo na 
porção central (Fig. 3.1A). Os contatos do Grupo Gu-
rupi com as demais formações supracrustais e com 
alguns corpos de granitoides são sempre tectônicos 
(Fig. 3.1B), o que é evidenciado também pela magne-
tometria. Com as unidades fanerozoicas o contato é 
discordante erosivo. 

3.15.1 - Formação Rio Piritoró 

A Formação Rio Piritoró (COSTA; ALMEIDA; 
RICCI, 1996; COSTA; RICCI, 2000) ocorre na porção 
noroeste e central da área de trabalho, onde apre-
senta um padrão gamaespectrométrico muito he-
terogêneo sugerindo lateritização (KLEIN; LOPES; 
CHAVES, 2015). Segundo Costa e Ricci (2000) e Klein, 
Lopes e Chaves (2015) as litologias que definem a 
formação incluem filito carbonoso, sericita filito/xis-
to (Fig. 3.17A, B, C), quartzo-mica xistos e raramen-
te ardósia, quartzito feldspático com pouca mica e 
rocha vulcânica ultramáfica. Ardósias e filitos apre-
sentam fissilidade bem definida e muitas vezes as 
rochas estão dobradas e crenuladas. Os xistos são 
finos a médios. Klein, Lopes e Chaves (2015) identi-
ficaram dois afloramentos de talco-clorita-tremolita 
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xisto (rocha metaultramáfica) alterado, que ocorre 
também como possíveis fragmentos em uma brecha. 
As variedades litológicas indicam metamorfismo va-
riado, desde grau muito baixo ou anquimetamórfico 
(ardósia, filito) até xisto verde (biotita xisto). Ainda 
de acordo com os mesmos autores, as rochas apre-
sentam estrutura planar bem marcada, variando de 

clivagem ardosiana a xistosidade. Crenulação é co-
mum em filitos e dobras em kink foram observadas 
localmente (Fig. 3.17B, C). Veios, predominantemen-
te concordantes, dobrados ou não, e boudins de 
quartzo de dimensões variadas, centimétricas a mé-
tricas, ocorrem de forma generalizada, assim como 
laminações feldspáticas milimétricas e descontínuas.

Figura 3.17 – Aspectos de afloramento de rochas do Grupo Gurupi. (A) Filito da Formação Rio Piritoró com foliação 
de médio ângulo. (B) Filito crenulado da Formação Rio Piritoró. (C) Filito grafitoso dobrado da Formação Rio Piritoró. 
(D) Alternância de camadas argilosoas (rocas) e quartzosas (brancas) em filitos da Formação Vila Cristal. (E) Xisto da 

Formação Vila Cristal. (F) Quartzito da Formação Marajupema.



Áreas de Relevante Interesse Mineral Cinturão Gurupi

51

3.15.2 - Formação Vila Cristal

Definida por Costa, Almeida e Ricci (1996), a 
Formação Vila Cristal forma uma unidade alongada 
segundo NW-SE na porção sudoeste do Cinturão Gu-
rupi (Fig. 3.1A). É facilmente diferenciada das unida-
des vizinhas no mapa aerogamaespectrométrico de 
composição ternária (Fig. 3.2), com elevados valores 
no canal eTh e baixa resposta no canal K. Havia sido 
considerada como Grupo Gurupi Indiviso em Klein e 
Lopes (2011). As rochas encontram-se muito altera-
das intempericamente e de difícil reconhecimento. 
Em sua maioria representam quartzo-mica xistos 
(feldspáticos ou não) e subordinados xistos argilo-
sos, filito e chert (?) ferruginoso. Localmente ocor-
re alternância de pacotes argilosos e arenosos (Fig. 
3.17D), sendo que as camadas de quartzito são mui-
to similares aos quartzitos da Formação Marajupema 
(ver abaixo). 

Os litotipos da unidade apresentam forte 
xistosidade (Fig. 3.17D, E) com mergulho moderado 
a íngreme para SW a WSW, por vezes apresentando-
se progressivamente dobrada. O contato com o 
Complexo Itapeva é, ao menos em parte, por zona 
de cisalhamento transpressiva sinistral, onde o 
mergulho das foliações é de alto ângulo a subvertical.

3.15.3 - Formação Marajupema

Unidade definida por Pastana (1995) como 
Kinzigito Marajupema e redefinida como Formação 
Marajupema por Klein et al. (2005a), é aqui incluída 
no Grupo Gurupi, em razão da argumentação abaixo 
formulada (item 3.15.4). Um corpo foi individualiza-
do por Pastana (1995), no rio Gurupi, ao longo da 
cachoeira Marajupema, sul desta área de trabalho. 
Neste projeto novas ocorrências foram identificadas, 
nas proximidades do corpo original (Fig. 3.1), aflo-
rando como possíveis lascas tectônicas em meio à 
Formação Vila Cristal. 

O corpo principal possui forma alongada se-
gundo a direção NW-SE e faz contato com o Comple-
xo Itapeva e com a Formação Vila Cristal por falha 
transpressional Fig. 3.1). Possui foliação orientada 
segundo NW-SE, com mergulhos moderados (45-
60°) para sudoeste, mesma orientação do caimento 
das lineações de estiramento, o que sugere transpor-
te de massa de sudoeste para nordeste. Este contato 
é delineado por falha preenchida por veio de quartzo 
com centenas de metros de espessura e alguns quilô-
metros de comprimento. 

Litologicamente, a sequência é composta por 
quartzitos (Fig. 3.17F), quartzitos feldspáticos ricos 
em muscovita, biotita e plagioclásio, portando gra-
nada e rara cordierita, e por muscovita-quartzitos. 
Klein et al. (2005a) consideraram que a ausência de 
feldspato alcalino e sillimanita e a abundância de 
muscovita, indicam que essas rochas atingiram a fá-
cies anfibolito alto.

3.15.4 - Idade, proveniência e ambiente tec-
tônico

Dados geocronológicos por U-Pb (LA-ICP-
MS) em zircão detrítico de três amostras de 
quartzito e xistos paraderivados da Formação 
Rio Piritoró obtidos por Klein, Lopes e Chaves 
(2015) mostraram idades entre 2040 e 2240 Ma, 
em geral compatíveis com fontes do Fragmento 
Cratônico São Luís e do próprio Cinturão Gurupi. 
Alguns cristais mostraram idades arqueanas, entre 
2600 e 3000 Ma, e em uma amostra há um pico 
importante em 2234 Ma, indicando ser desta 
idade a fonte principal do zircão. Os cristais mais 
jovens, nas três amostras, indicam idade máxima 
de deposição em torno de 2040 Ma. Contudo, Klein 
e Lopes (2011) sugeriram que a idade máxima da 
sedimentação do Grupo Gurupi seria de 1140 
Ma, com base em correlação com a Formação 
Marajupema (na época não considerada parte do 
Grupo Gurupi), e em idades modelo Sm-Nd em 
xistos (em torno de 1,14 Ga – SOARES, 2009) e o 
posicionaram no limite entre o Neoproterozoico 
(Toniano) e Mesoproterozoico (Steniano), o que 
foi mantido em Klein, Lopes e Chaves (2015). 
Análise de isótopos de Nd efetuada neste projeto 
determinou idade modelo TDM de 1,32 Ga (Anexo 
1) em amostra datada anteriormente por U-Pb, o 
que permite a manutenção da interpretação da 
idade do grupo.

Uma camada de quartzito intercalada em 
filito da Formação Vila Cristal (Fig. 3.17D) foi 
datada neste estudo (amostra EL4) por U-Pb em 
zircão detrítico (LA-ICP-MS). As idades dos cristais 
de zircão se distribuem entre ~1090 Ma e ~2800 
Ma, com picos principais em 1090, 1222, 1315, 
1530, 1880, 2000, 2166 e 2803 Ma (Fig. 3.18A), 
além de diversos picos secundários, demonstrando 
uma grande variedade de idades para as fontes do 
material clástico. Os cristais mais jovens (6% de 
discordância) apresentam idades de 1086 ± 22 Ma 
e 1092 ± 29 Ma, o que estabelece a idade máxima 
para sedimentação em torno de 1090 Ma, no 
período Steniano.

A idade da sedimentação da Formação Mara-
jupema foi preliminarmente estabelecida por Klein 
et al. (2005a) em análise de poucos cristais detríticos 
de zircão obtidos de amostras de muscovita quartzi-
to feldspático com cordierita. Os cristais, analisados 
por pelo método de evaporação de Pb, forneceram 
idades entre 1102 ± 42 Ma e 2140 ± 17 Ma (Anexo 
1). Os mesmos autores determinaram idade modelo 
Sm-Nd (TDM) de 1,41 Ga em uma amostra de quart-
zito. Com base nesses dados, Klein e Lopes (2011) 
assumiram idade Toniana (Neoproterozoico) para a 
Formação Marajupema. Neste projeto foram analisa-
dos cristais detríticos de zircão de quartzito micáceo 
amostrado no novo corpo cartografado a nordeste 
do corpo principal. As análises U-Pb por LA-ICP-MS 
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da amostra EL03 mostram os principais picos com 
idades em 1208, 1237, 1479, 1545, 1774 e 1977 Ma 
(Fig. 3.18B). Os cristais menos discordantes (<3%) 
apresentam idades entre 982 ± 55 Ma e 1109 ± 70 
Ma. Esses dados são similares aos obtidos por Klein 
et al. (2005a), mas permitem também a suposição de 
sedimentação no Esteniano (<1200 Ma, Mesoprote-
rozoico). Contudo, com base na idade do zircão mais 
jovem, mantem-se aqui o Toniano como idade máxi-
ma de sedimentação.

Adicionalmente, em termos de proveniên-
cia sedimentar, os dados atestam importante con-
tribuição de fontes do Mesoproterozoico, que são 
desconhecidas na região do Cinturão Gurupi. Fontes 
subordinadas dessa idade foram identificadas na 
Formação Piriá, por Lopes et al. (2016), unidade mais 
jovem do que 591 Ma, e em sedimentos cretáceos 
e areias fluviais modernas do Fragmento Cratônico 
São Luís (KNUDSEN et al., 2015). Lopes et al. (2016) 
interpretaram essas idades como oriundas de fontes 
mesoproterozoicas crípticas, ou de retrabalhamento 
de fontes sedimentares mais antigas e de proveniên-
cia distante.

A inexistência de número significativo de ro-
chas não alteradas prejudica a interpretação dos am-
bientes de sedimentação e tectônico do Grupo Guru-
pi. Costa (1985), com base em dados litogeoquímicos 
de filitos e xistos, interpretou o grupo como uma se-
quência pelítico-carbonosa-fosforítica de águas não 
muito rasas. Isto levou Costa, Almeida e Ricci (1996) 
a interpretar a sequência como turbidítica e à su-
gestão de bacia marinha marginal sem carbonatos, 
uma provável margem passiva, o que foi mantido 
por Klein e Lopes (2011), embora ambiente de rif-
te continental também seja plausível (KLEIN; LOPES; 
CHAVES, 2015). A definição da Formação Vila Cristal 
como unidade neoproterozoica, bordejando unida-
des mais antigas, do Riaciano, ligadas à evolução do 
Fragmento Cratônico São Luís, favorece a interpre-
tação do grupo como margem passiva ou rifte (que 
evoluiu ou não para margem passiva).

3.16 - FORMAÇÃO CABEÇA DE PORCO

A Formação Cabeça de Porco foi definida por 
Klein, Lopes e Chaves (2015) para agrupar rochas se-
dimentares não metamorfizadas, ou metamorfizadas 
em grau muito baixo, que afloram na porção noro-
este da área do presente trabalho (Fig. 3.1) e que 
correspondem ao que foi descrito em Costa, Almeida 
e Ricci (1996) e Costa e Ricci (2000) (Fig. 4.2) como 
a parte anquimetamórfica e sem trama tectônica 
do Grupo Gurupi (parte da Formação Rio Piritoró). 
Segundo Klein, Lopes e Chaves (2015), a diferença 
no grau metamórfico e relações de campo indicam 
que a deposição da Formação Cabeça de Porco foi 
posterior a dos xistos argilosos e mica xistos muito 
deformados do Grupo Gurupi, sob os quais repou-
sam discordantemente Dados de campo, no entanto, 
sugerem que a unidade possui o mesmo conjunto de 
famílias de estruturas do Grupo Gurupi.

Klein, Lopes e Chaves (2015) identificaram sete 
litofácies. Da base para o topo, compreendem (Fig. 
3.19): (1) Fácies conglomerado oligomítico, formado 
por grãos de quartzo subarredondados, moderada-
mente selecionados, sustentado por matriz arenosa 
média a fina cinza-escura ou esbranquiçada, com frag-
mentos líticos e de feldspatos. Localmente, as cama-
das estão dobradas e parcialmente erodidas, afloran-
do esta fácies na porção central (charneira?) da dobra. 
(2) Fácies siltito argiloso, com rochas esbranquiçadas, 
a amareladas e avermelhadas, mostrando laminações 
onduladas, e depositados em contato brusco com a 
facies sobreposta. (3) Fácies siltito intercalado com 
arenito, composta por rochas maciças, ou com la-
minação pouco evidente, intercaladas com camadas 
centimétricas de arenito fino a médio. (4) Fácies are-
nito fino, composta por arenitos esbranquiçados, com 
lâminas onduladas. (5) Fácies siltito laminado, de ro-
chas esbranquiçadas e acinzentadas, bem litificadas e 
com laminação plano paralela. Possuem boa continui-
dade lateral e localmente mostram megaondulações 
(dobras). (6) Fácies pelito laminado, composta por 

Figura 3.18 – Histogramas de distribuição de frequência de idades e probabilidade relativa para cristais detríticos de 
zircão de unidades do Grupo Gurupi. (A) Formação Vila Cristal; (B) Formação Marajupema.
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pelitos esbranquiçados, finamente laminados, às ve-
zes com lentes e/ou níveis siltosos e sem boa continui-
dade lateral. (7) Fácies siltito intercalado com argilito, 
composta por siltitos esbranquiçados, com níveis e 
camadas argilosas intercaladas, mostrando espessa-
mento ascendente das camadas de siltito e gradação 
vertical para as fácies “3” e “4”. 

O conjunto de facies foi interpretado por Klein, 
Lopes e Chaves (2015) como depositado em ambien-
te subaquoso, em regime de fluxo de baixa energia, 
com transporte dominantemente suspensivo. O pa-
cote sedimentar não possui expressiva continuidade 
lateral e a orientação da bacia que difere da orien-
tação regional do Cinturão Gurupi, indicaria um am-
biente restrito, possivelmente uma fácies de lago de 
rifte, precoce ou sintectônica à deformação neopro-
terozoica.

Cristais detríticos de zircão datados por U-Pb 
(LA-ICP-MS) mostraram distribuição de idades entre 
2120 e 2230 Ma, indicando proveniência a partir de 
unidades riaciana do Fragmento Cratônico São Luís 
e do próprio Cinturão Gurupi, e o cristal concordan-
te mais jovem, de 2119 ± 7 Ma, estabeleceu o limite 
máximo para a idade de sedimentação (KLEIN; LO-
PES; CHAVES, 2015). A despeito desse limite e consi-
derando as relações de contato da Formação Cabeça 
de Porco com o Grupo Gurupi e com a Formação Pi-
riá (<591 Ma, ver abaixo), a Formação Cabeça de Por-
co foi considerada por Klein, Lopes e Chaves (2015) 
como de idade criogeniana-toniana. Análise de isó-
topos de Nd em metarenito efetuada neste projeto 
definiu idade modelo TDM de 1,21 Ga (Anexo 1), de 
modo que essa interpretação se mantem válida e a 
unidade seria no máximo steniana.

Figura 3.19 – Seções sedimentares representativas da Formação Cabeça de Porco.



Informe de Recursos Minerais

54

3.17 - METAMICROTONALITO CARAMUJINhO

Unidade definida em Klein e Lopes (2011) re-
úne dois corpos de ocorrência relativamente restri-
ta e cartografados próximo à porção central da área 
do projeto (Fig. 3.1). Trata-se de rocha subvulcânica 
que aflora em meio aos domínios do Quartzo-dio-
rito Canoa, cujas relações de contato e forma dos 
corpos não puderam ser estabelecidas em campo, 
nem em sensores geofísicos. Klein e Lopes (2011) 
também incluíram na unidade uma ocorrência iso-
lada, e não cartografada na escala de trabalho, de 
microquartzo diorito observada nas proximidades 
do depósito aurífero de Cipoeiro.

O Metamicrotonalito Caramujinho é uma ro-
cha cinza esverdeada clara de granulação fina, com 
foliação incipiente, por vezes com aspecto bandado 
e cortado por vênulas. Tonalito é o tipo petrográfico 
dominante seguido de quartzo diorito. Ao micros-
cópio mostra textura granular fina a porfirítica fina 
definida por prismas longos de hornblenda e cristais 
plagioclásio e quartzo em meio a matriz composta 
por plagioclásio alterado, epidoto, clorita, sericita, 
calcita e titanita amorfa. Quando bandado mostra 
alternância de banda tonalítica-trondhjemítica, for-
mada por cristais subédricos de plagioclásio e por 
grãos anédricos de quartzo e de banda quartzo-dio-
rítica constituída por cristais de hornblenda verde, 
plagioclásio, quartzo e mineral opaco. Actinolita é 
ocasional, geralmente ocorrendo como produto da 
desestabilização metamórfica da hornblenda. Vê-
nulas irregulares preenchidas por epidoto, clorita, 
mineral opaco, titanita e quartzo são observadas 
cortando a rocha em várias direções.

Em geral a hornblenda ocorre quase que to-
talmente substituída por biotita, clorita e epidoto 
e o plagioclásio, por epidoto e sericita, o que foi 
provocado por hidrotermalismo e/ou metamorfis-
mo de baixo grau. O caráter metamórfico é indicado 
pela presença de actinolita, às vezes isolada, mas 
em geral formada pela desestabilização da horn-
blenda, e pela associação desta com clorita e clino-
zoizita KLEIN; LOPES, 2011).

A idade de intrusão do Metamicrotonalito 
Caramujinho, determinada por U-Pb por LA-ICP-MS 
em zircão, é de 624 ± 16 Ma (KLEIN; LOPES, 2011), 
o que posiciona a intrusão na transição Criogenia-
no-Ediacarano. A análise geocronológica também 
identificou populações herdadas de zircão com ida-
des de 2182 ± 6 Ma e 1943 ± 15 Ma. As idades mo-
delo variam de 2,25 a 2,26 Ga e os valores de eNd(t) 
de -22,9 a -23,0 (KLEIN; LOPES, 2011). Esses valores 
e a herança mostram que a rocha possui natureza 
crustal, o que contradiz com a assinatura química 
de subducção. Klein e Lopes (2011) sugerem que 
essa assinatura reflete a fonte crustal e não o am-
biente de formação do microtonalito, o qual perma-
nece incerto.

3.18 - FORMAÇÃO PIRIÁ

A Formação Piriá foi definida por Abreu, Villas 
e Hasui (1980) para reunir arenitos, grauvacas, ar-
gilitos e conglomerados condicionados por falhas 
(ABREU; VILLAS; HASUI, 1980). Cartografia, conteúdo 
litológico, idade e significado tectônico têm sido ob-
jeto de discussão (ABREU; VILLAS; HASUI, 1980; TRU-
CKENBRODT; CORRÊA, 1985; COSTA, 2000; KLEIN; 
SOUSA, 2012). A revisão mais recente desses temas 
foi feita por Klein, Lopes e Chaves (2015) e Lopes et 
al. (2016), cujos resultados são aqui adotados.  

Lopes et al. (2016) descreveram três segmen-
tos para a Bacia do Piriá (Fig. 3.1), com espessura 
sedimentar desconhecida. O segmento principal, 
central, é um hemi-graben com eixo maior orienta-
do segundo a direção N-S, limitado principalmente 
por falhas normais também submeridianas. Com as 
demais unidades o contato é provavelmente erosivo. 
O corpo menor, a oeste, repousa discordantemente 
sobre rochas da Formação Cabeça de Porco. O seg-
mento leste possui contatos por falhas normais com 
os granitoides de seu embasamento, mas é principal-
mente recoberto por sedimentos fanerozoicos.

Quatro litofácies foram definidas para a For-
mação Piriá (KLEIN; LOPES; CHAVES, 2015; LOPES et 
al., 2016) e não necessariamente ocorrem em todos 
os segmentos mapeados. Todas as rochas apresen-
tam elevado grau de diagênese, epidoto neoformado 
em arenitos, grande quantidade de sericita em pe-
litos o que foi interpretado como anquimetamorfis-
mo. Portanto, o prefixo meta fica implícito na descri-
ção das litologias. (A) Fácies arcóseo intercalado com 
pelito: apresenta relação de contato gradacional com 
a litofácies superior. Os arcóseos são cinza esverde-
ados, médios a finos, moderadamente selecionados 
e com estratificação plano-paralela e compostos por 
quartzo, feldspato, minerais opacos, zircão, granada, 
epidoto (detrítico e neoformado), micas (sericita, 
biotita e clorita) e turmalina. Os filitos são marrons 
e esverdeados. (B) Fácies siltitos e pelitos lamina-
dos: constituída por rochas cinza esverdeadas e ver-
melhas, muito finas, com laminação plano-paralela 
levemente ondulada e alternância de camadas sil-
tosas com camadas pelíticas. (C) Fácies arcóseo com 
estratificação hummocky: é a predominante na por-
ção central da Bacia Piriá e constituída por arcóseos 
cinza-esverdeados, finos a médios e moderadamen-
te selecionados. Possui uma variedade de estruturas 
sedimentares, como estratificação plano-paralela 
com laminação tangencial no topo e na base, estra-
tificações truncada por onda e hummocky, estratifi-
cação cruzada de grande porte e estruturas de con-
volução formadas em ambientes subaquosos. (D) 
Fácies conglomerado oligomítico: constituída exclu-
sivamente por ortoconglomerados bastante altera-
dos compostos por seixos de quartzo subangulosos, 
com matriz de quartzo e muscovita, e intercalações 
compostas por argila siltosa muito alterada. Lopes et 
al. (2016) interpretaram as associações como forma-
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das em leques aluviais (conglomerados) e em siste-
ma fluvial (arcóseos, grauvacas, siltitos e pelitos) que 
se estabeleceu e evoluiu à medida que a subsidência 
avançou e sofreu anquimetamorfismo e deformação 
tectônica muito leve.

Análises em zircão detrítico (U-Pb LA-ICP-MS) 
determinaram a idade máxima para a sedimentação 
em 591 Ma e indicam fontes detríticas com idades do 
Neoproterozoico ao Arqueano e fontes principais do 
Riaciano (LOPES et al., 2016). A integração dos dados 
sedimentológicos, geocronológicos, isotópicos e geo-
químicos levaram Lopes et al. (2016) a sigerir proveni-
ência principal a partir de rochas félsicas e intermediá-
rias proximais e de fontes sedimentares retrabalhadas. 
Os autores também interpretaram a bacia como uni-
dade pós-orogênica do Cinturão Gurupi, relacionada 
com o estágio final do ciclo orogênico Brasiliano. 

3.19 - GRUPO SERRA GRANDE 

O Grupo Serra Grande (CAROZZI et al., 1975), 
originalmente denominado série, por Small (1914), 
é composto pelas formações Ipu, Tianguá e Jaicós e 
pelo Arenito Guamá (CAPUTO; LIMA, 1984). Na área 
deste projeto o grupo aflora na sua porção leste e 
tratado como Grupo Serra Grande indiviso e Arenito 
Guamá. Faz contato por falhas normais de direção 
N-S e E-W com as formações Igarapé de Areia e 
Chega Tudo.

Observações efetuadas neste projeto e por 
outros autores (KLEIN; LOPES, 2011; KLEIN; LOPES; 
CHAVES, 2015) mostram siltitos verde escuros bem 
litificados, com laminação plano-paralela e padrões 
de faturamento quase ortogonais. Na porção basal, 
o pacote é mais argiloso, esverdeado, laminado, for-
ma com contato gradacional com os siltitos e possui, 
localmente, lentes carbonáticas. Na porção superior 
possui paraconglomerados polimíticos muito altera-
dos, compostos por seixos e matacões (2 a 20 cm) de 
quartzo, granitos, rochas máficas (?) e possui matriz 
argilosa com distribuição caótica dos seixos. Essa as-
sociação é correlacionável à parte média do Grupo 
Serra Grande, correspondente à Formação Tianguá.

As fácies sedimentares do Grupo Serra Gran-
de indicam deposição numa grande variedade de 
ambientes, de glacial proximal e glacio-fluvial a le-
que deltaico e marinho raso (CAPUTO; LIMA, 1984; 
GÓES; FEIJÓ, 1994). 

A idade do Grupo Serra Grande é siluriana, 
já que Grahm, Melo e Steemans (2005) restringem 
a deposição desse grupo às épocas Landoveriano, 
Venlockiano, Ludloviano e Priodoliano, baseados na 
presença de quitinozoários e miosporos. 

3.20 - DIABÁSIO LARANJAL

O Diabásio Laranjal (COSTA et al., 1977; 
KLEIN; LOPES, 2011) engloba diques de diabásio, 
com espesssuras métricas a decamétricas, fre-

quentemente distinguíveis em imagens geofísicas 
cortando granitoides da Suíte Intrusiva Tromaí, are-
nitos da Formação Igarapé de Areia e xistos da For-
mação Chega Tudo, correlacionáveis aos diabásios 
cartografados na porção norte do Fragmento Cratô-
nico São Luís por Klein et al. (2008a). As rochas são 
cinza-escuras a pretas e possuem textura fanerítica 
fina a afanítica. Petrograficamente foram distingui-
dos diabásio com e sem olivina. Os dois tipos apre-
sentam outra diferença mineralógica: presença de 
dois piroxênios (augita e hiperstênio) nos tipos com 
olivina e de dois piroxênios ou somente augita nas 
variedades sem olivina. (KLEIN et al., 2008a; KLEIN; 
LOPES, 2011). Com base em composição química e 
isotópica (Pb-Sr-Nd-O), Klein et al. (2013) demons-
tram que todos possuem alto teor de titânio, sendo 
que os olivina-diabásios correspondem ao tipo alto 
titânio-1 (TiO2 > 2,3%; SiO2 > 47%), enquanto que os 
diabásios desprovidos de olivina são do tipo alto ti-
tânio-2 (TiO2 > 2,7%; SiO2 > 47%). Além disso, augita 
diabásio (ou microgabro) sem olivina e sem ortopi-
roxênio foi definido como evoluído, de alto titânio 
(TiO2 > 4,0%; SiO2 ~ 46%). 

Idades 40Ar/39Ar em plagioclásio entre 193 ± 
10 e 207 ± 9 Ma (KLEIN et al., 2013) posicionam o 
Diabásio Laranjal no limite Triássico-Jurássico e o as-
sociam temporalmente aos diques e sills de diabásio 
e raros derrames  da Formação Mosquito, intrusivos 
nas unidades da Bacia do Parnaíba, e ao magmatis-
mo tholeiítico ligado à abertura do oceano Atlântico 
equatorial. (CAMP – MARZOLI et al., 1999).

3.21 - MICROGABRO LINhA 45

Klein e Lopes (2011) usaram esta denomina-
ção para reunir diques de microgabros que cortam 
rochas da Suíte Intrusiva Tromaí e das formações 
Chega Tudo e Igarapé de Areia. A unidade é compos-
ta por olivina gabronorito preto, maciço e de granu-
lação média, com dois piroxênios (augita > hiperstê-
nio) e com olivina percebida apenas como núcleos 
em cristais de piroxênio. 

À semelhança do Diabásio Laranjal há ausên-
cia de metamorfismo e deformação, apesar de sua 
localização na Zona de Cisalhamento Tentugal, o que 
indica intrusão posterior ao metamorfismo e defor-
mação do Neoproterozoico (KLEIN; LOPES, 2011). 

Esses diabásios não foram incluídos na unida-
de Diabásio Laranjal por apresentarem assinatura 
química e isotópica distinta, embora também sejam 
tipos de alto titânio, mas de baixo teor em sílica (TiO2 
> 2,2%; SiO2 < 45%). São diabásios que preservam as-
sinatura de subducção em padrões de elementos tra-
ços, o que foi interpretado como resultantes de inte-
ração entre o manto litosférico subcontinental com 
produtos de subducção prévia, ou por contaminação 
de magma mantélico durante ascenção em intrusão 
na crosta continental (KLEIN et al., 2013). Na ausên-
cia de dados geocronológicos, Klein e Lopes (2011) 
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consideraram os microgabros contemporâneos ao 
Diabásio Laranjal, embora Klein et al. (2013) admi-
tam que possam ser mais antigos (limite Ediacarano-
-Cambriano).

3.22 - GRUPO ITAPECURU 

Camadas Itapecuru (Lisboa, 1914), posterior-
mente Formação Itapecuru (CAMPBELL, 1949) e mo-
dernamente Grupo Itapecuru (ROSSETTI, 1997; ROS-
SETTI; TRUCKENBRODT, 1997) se refere aos arenitos 
com siltitos e folhelhos intercalados que extrapolam 
os limites geológicos da Bacia do Parnaíba, assentan-
do, de forma descontínua, diretamente sobre o em-
basamento (Fragmento Cratônico São Luís e Cintu-
rão Gurupi) e sobre as unidades paleozoicas. Possui 
diversificado conteúdo fossilífero, como impressões 
de folhas, palinomorfos, peixes, bivalvios, conchos-
tráceos, ostracodes, carófitas, carapaças de tarta-
ruga, ossada de crocodilos, fragmentos de ovos, de 
dentes, ossadas e pegadas de dinossauros (SANTOS; 
CARVALHO, 2009). 

Esta unidade aflora de forma muito restrita na 
área deste projeto, se limitando apenas a uma pe-
quena porção ao nordeste, onde ocorre discordan-
temente sobre as rochas do Grupo Serra Grande e é 
recoberta pelos sedimentos do Grupo Barreiras. 

O Grupo Itapecuru é composto, na base, por 
siltitos esbranquiçados com estratificação ondulada. 
Essas ondulações são marcadas por filmes de argila 
branca, com algumas lentes de areia fina. No topo 
predominam arenitos finos cinza claro com lamina-
ção plano-paralela, bem selecionados e dispostos 
em contato irregular sobre os siltitos. Entende-se, 
aqui, que essa associação litológica indica ambiente 
litorâneo, influenciado por maré.

A unidade é posicionada no Albiano Superior-
-Cenomaniano, com base na correlação com de-
pósitos faciologicamente similares da Formação 
Alcântara na Bacia de São Luís, e em estudos pale-
ontológicos (FERREIRA; CASSAB, 1987; PEDRÃO et 
al., 1993 apud SANTOS; CARVALHO, 2009; PEDRÃO 
et al., 1993, 1994; ANAISSE JÚNIOR, 1999; ROSSETTI; 
GÓES; ARAI, 2001). Essa idade é também sustenta-
da pela posição estratigráfica da Formação Itapecuru 
entre as formações Codó (Aptiano Superior) e a For-
mação Ipixuna (Cretáceo Superior (?) – Peleoceno) 
(LIMA; LEITE, 1978; ANAISSE JÚNIOR, 1999).

3.23 - FORMAÇÃO IPIXUNA 

A Formação Ipixuna (FRANCISCO et al, 1971) 
corresponde a camadas de argilas e arenitos caulíni-
cos com estratificação cruzada, sotopostas ao Grupo 
Barreiras e sobrepostas ao Grupo Itapecuru. Aflora 
no extremo oeste da área deste projeto, ao longo das 
margens do rio Guamá. Apresenta contato discor-
dante erosivo sobre as unidades do Cinturão Gurupi 

e, frequentemente, está recoberta pelos depósitos 
aluvionares. Provavelmente as Lateritas Maturas se 
desenvolveram sobre parte estas rochas. 

É composta por ortoconglomerados oligomí-
ticos e arenitos grossos com estratificação cruzada 
acanalada, com moderado grau de litificação. Os 
conglomerados são formados por seixos de quartzo 
leitoso (1 a 5 cm), subarredondados a arredondados, 
mal selecionados. A matriz é composta por areia fina 
a média (KLEIN; LOPES, CHAVES, 2015). 

Francisco et al. (1971) e Góes (1981) propuse-
ram para a unidade uma deposição em ambiente ex-
clusivamente fluvio-lacustre. Porém, Santos Jr. (2002) 
reconheceu duas associações de fácies siliciclásticas 
atribuídas a complexos fluvial e estuarino. Segundo 
Klein, Lopes e Chaves (2015), na área de trabalho 
só foi possível encontrar a fácies correlacionável ao 
complexo fluvial de alta energia, pois predominam 
apenas depósitos de conglomerados. Com base em 
estudos paleontológicos e correlação estratigráfica, 
a unidade é posicionada no Cretáceo Superior-Paleó-
geno Inferior (JAPIASSÚ, 1970; SANTOS JR; ROSSETTI, 
2003; SANTOS JR. 2006).

3.24 - COBERTURAS LATERÍTICAS MATURAS 

Designação baseada em Costa (1991), que ca-
racteriza como lateritos maturos aqueles que apre-
sentam um perfil laterítico completo, constituído, da 
base para o topo, pelos horizontes pálido ou transi-
cional, argiloso, bauxítico e/ou fosfático e crosta fer-
ruginosa.

Na área deste projeto ocorre em sua porção 
oeste, formando platô, no qual Klein, Lopes e Chaves 
(2015) identificaram quatro horizontes: (1) inferior, 
mais arenoso na base e argiloso no topo, com nódu-
los, concreções e alterações colunares ferruginosas 
em porções areno-argilosas pálidas; (2) pacote argi-
lo-arenoso avermelhado e amarelado, com fragmen-
tos ferruginosos e teores de Al2O3 que atingem 35%; 
(3) areia média ocre e (4) blocos de laterita ferro-alu-
minosa, maciça, às vezes com aspecto cavernoso, e 
bem litificada. 

3.25 - GRUPO BARREIRAS

O Grupo Barreiras (ROSSETTI, 2006 e suas re-
ferências) ocupa uma grande área nas porções norte 
e leste da área de trabalho, e frações menores da sua 
porção ocidental e faz contato erosivo com as demais 
unidades. Nestas áreas é composto por conglomera-
dos intercalados com areias e argilas. São depósitos 
pouco consolidados, mosqueados e de coloração 
vermelho amarronzado. Os conglomerados são do-
minantemente sustentados pela matriz, com granu-
lometria variando de grânulos a seixos com até 3 cm 
de diâmetro. Os seixos e grânulos são mal seleciona-
dos, subangulosos, compostos predominantemente 
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por quartzo leitoso e pedaços de veios de quartzo 
sacaroidal e deformado. Os seixos apresentam-
-se imbricados e concordantes com o acamamento 
plano-paralelo. A matriz é composta por areia gros-
sa a fina, às vezes argilosa, que compreende grãos 
de quartzo e alguma muscovita detrítica. Os níveis 
arenosos são finos e maciços, moderadamente argi-
losos, com coloração variando de vermelho-claro a 
amarelo-claro, e apresenta contato gradacional com 
o nível conglomerático e com o pacote argiloso.

Segundo Rossetti (2006) o ambiente deposi-
cional da Formação Barreiras Superior é dominado 
por canal de maré, com tendência progressivamente 
continental para o topo, sendo que somente a fácies 
continental aflora na área aqui mapeada. 

3.26 - SEDIMENTOS PÓS-BARREIRAS 

Silva e Lowenstein (1968) usaram a denomina-
ção Pós-Barreiras para os sedimentos acima da discor-
dância do topo do Grupo Barreiras. Na ARIM Gurupi 
os sedimentos possuem maior ocorrência e continui-
dade lateral na porção nordeste/leste da área onde 
recobrem discordantemente os depósitos do Arenito 
Guamá (Grupo Serra Grande) e do Grupo Barreiras. 
Em menor escala encontram-se distribuídos de forma 
irregular e descontínua sobre unidades do Fragmento 
Cratônico São Luís e do Cinturão Gurupi onde reco-
brem discordantemente corpos da Suíte Intrusiva Tro-
maí, da Formação Igarapé de Areia e do Grupo Gurupi 
e geralmente estão espalhados no topo e nas encostas 
dos morros.

São constituídos por depósitos de areia es-
branquiçados, inconsolidados, sem estruturas, de 
granulação média a fina, ora com grânulos, bem ou 
mal selecionados. Os depósitos de síltico-argilosos 
são amarelados e marrom-avermelhados, muito finos 
e maciços. Há também depósitos conglomeráticos de 
coloração esbranquiçada e amarelada, friáveis, mal 
selecionados, com grãos subangulosos, compostos, 
predominantemente, por seixos de quartzo, fragmen-
tos de veio de quartzo e, mais raramente, de arenito 
ferruginoso. A matriz é arenosa fina, com muscovita e 
possui estratificação tabular incipiente.

Para Rossetti, Góes e Arai (2001) a deposição 
dos Sedimentos Pós-Barreiras ocorreu em dois epi-
sódios diferentes. No primeiro, depositaram-se os 
depósitos Pós-Barreiras I, diretamente sobre a dis-

cordância erosiva do topo da sucessão miocênica. No 
segundo episódio, os depósitos Pós-Barreiras II reco-
briram discordantemente os depósitos Pós-Barreiras 
I. Neste projeto os sedimentos pleistocênicos são 
correlacionáveis com os sedimentos Pós-Barreiras I. 
Datações utilizando luminescência oticamente esti-
mulada realizadas por Tatumi et al. (2008) indicam 
que os sedimentos Pós-Barreiras depositaram-se do 
Pleistoceno tardio ao Holoceno. Já Oliveira e Silva 
(2011) limitam a deposição destes sedimentos do 
Pleistoneno tardio até o Holoceno médio.

3.27 - UNIDADE DEPÓSITOS DETRÍTICOS INDI-
FERENCIADOS

Unidade é restrita à porção sudoeste da área 
de trabalho, é composta dominantemente por para-
conglomerados e apresenta quatro níveis distintos. 
Do topo para a base é constituída por: (1) conglo-
merado com seixos de arenito ferruginoso imersos 
em matriz arenosa avermelhada, sem estruturação 
interna; pouco litificado e com contato erosivo com 
o segundo nível de conglomerado. (2) nível lenticu-
lar de seixos e matacões de arenito ferruginizado em 
contato erosivo com um (3) terceiro nível de conglo-
merado oligomítico, composto quase que exclusiva-
mente por seixos de quartzo, moderadamente sele-
cionados. (4) Logo abaixo, está em contato irregular 
com arenito amarelado, fino, pouco argiloso. Local-
mente, estão presentes apenas três camadas. Estes 
depósitos detríticos estão relacionados ao desman-
telamento e transporte subaquoso do material desa-
gregado dos níveis de arenito ferruginizado do Grupo 
Barreiras e das unidades metamórficas e ígneas pre-
sentes na área e é interpretada como uma Unidade 
correlacionável aos Sedimentos Pós-Barreiras. 

3.28 - DEPÓSITOS ALUVIONARES

Unidade constituída pelos sedimentos clásti-
cos arenosos e argilosos inconsolidados, com níveis 
de cascalho, modernos (holocênicos). São de origem 
fluvial, relacionados às planícies aluvionares atuais 
dos rios maiores e das drenagens de pequeno por-
te, onde constituem depósitos de canais (barras em 
pontal e barras de canais) e de planícies de inunda-
ção. Formam faixas estreitas e descontínuas e pe-
quenos terraços, quase no nível da água. 
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4 — TECTÔNICA

4.1 - MODELOS TECTÔNICOS PRÉVIOS

 
Abreu e Hasui (1980) definiram quatro fases 

de deformação para o Cinturão Gurupi: (F1) dobra-
mento e metamorfismo em fácies anfibolito que ge-
raram dobras B1 e xistosidade S1 com baixo ângulo 
de mergulho para WNW e vergência no sentido do 
Fragmento Cratônico São Luís; (F2) dobramento da 
xistosidade com eixos suborizontais B2 orientados 
para NNE-SSW e planos axiais S2 voltados para NW; 
(F3) dobramento com eixos suborizontais B3 e xisto-
sidade subvertical S3 associados a metamorfismo em 
fácies xisto verde; (F4) ondulação da xistosidade B4 
com colocação de veios de quartzo e falhas locais. 
Para o mesmo cinturão, Hasui, Abreu e Villas (1984) 
e Abreu (1990) propuseram a existência de dois 
eventos orogênicos, sendo o número de fases de e 
deformação e as diferenças nas orientações estrutu-
rais indutores dessa proposição. Assim, propuseram 
a Faixa de Dobramentos Santa Luzia-Viseu, que teria 
atuado no Paleoproterozoico com orientação NNE-
-SSW e vergência para SSE. Um segundo evento se-
ria caracterizado pela Faixa de Dobramentos Gurupi, 
restrita à porção noroeste do atual Cinturão Gurupi 
(Fig 4.1), que teria se edificado no Neoproterozoico, 
com estruturas orientadas segundo NW-SE, e que 
teria também retrabalhado as rochas estruturadas 
no Paleoproterozoico. Um zoneamento orogêni-
co e temporal (mas não estrutural e sem empregar 
as mesmas denominações) similar foi admitido por 
Klein, Lopes e Chaves (2015). 

Costa, Almeida e Ricci (1996) e Costa (2000) 
admitiram para o Cinturão Gurupi um ambiente de 

margem continental passiva, que teria sido envol-
vida em uma orogenia com evolução monocíclica, 
com deformação, metamorfismo e soerguimento 
do orógeno no Neoproterozoico. Contudo, os au-
tores colocaram dúvida sobre a idade de preenchi-
mento sedimentar da “bacia Gurupi”, que poderia 
ter ocorrido em qualquer momento no Protero-
zoico. Propuseram ainda uma compartimentação 
tectônica do orógeno (Fig. 4.2), reconhecendo um 
domínio externo (pericratônico ou foreland belt), 
proximal ao Fragmento Cratônico São Luís, e um do-
mínio interno, distal. O domínio externo seria cons-
tituído por metamorfitos de grau muito baixo (que 
aqui correspondem ao Grupo Gurupi indiviso e às 
formações Cabeça de Porco e Chega Tudo), restos 
de terrenos TTG retrabalhados (aqui, Suíte Intrusiva 
Tromaí e Quartzo diorito Canoa), granitoide pós-co-
lisional (Granito Cantão) e sedimentação molássica 
(Formação Piriá). O domínio interno envolveria as 
demais sequências metassedimentares (aqui for-
mações Santa Luzia do Pará e Vila Cristal, de idades 
distintas), embasamento metamórfico (aqui, Com-
plexo Itapeva) e diversos granitoides colisionais 
(“Suíte Brasiliana”, que neste trabalho inclui os gra-
nitos Japiim, Jonasa e Ney Peixoto, e Granito Maria 
Suprema). O modelo é atrativo, pois tentou atribuir 
significado tectônico para as diversas unidades lito-
estratigráficas. Entretanto, problemas com esse mo-
delo foram detectados posteriormente e incluem: 
1) a associação litológica e suas características geo-
químicas e isotópicas, pelo menos na região pro-
ximal ao Fragmento Cratônico São Luís (Formação 
Chega Tudo), não são condizentes com as de bacia 
de margem continental passiva; 2) os granitoides ti-

Figura 4.1 – Localização da ARIM Gurupi em relação ao modelo de compartimentação tectônica e estratigráfica de Abreu, 
Villas e Hasui (1980) e Hasui, Abreu e Villas (1984). 

Felipe M. Tavares; Evandro L. Klein; Leandro D. Campos
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dos como colisionais e reunidos na “Suíte Intrusiva 
Brasiliana” foram posteriormente datados (KLEIN et 
al., 2005a, 2012; PALHETA; ABREU; MOURA, 2009) e 
são, com uma exceção, paleoproterozoicos (~2100 
Ma); 3) o granitoide tido como pós-colisional do Ne-
oproterozoico é também paleoproterozoico (2163 
Ma, PALHETA; ABREU; MOURA, 2009) e mais ve-
lho do que os granitoides considerados colisionais 
(~2100 Ma); 4) a subdivisão estrutural e zoneamen-
to tectônico não foi ratificada em trabalhos poste-
riores (p. ex., KLEIN; LOPES, 2011; KLEIN; LOPES; 
CHAVES, 2015 e neste trabalho).

Palheta (2001), com base em dados de zircão 
e Sm-Nd de granitoides com duas micas do nordeste 
do Estado do Pará (Tracuateua, Jonasa, Ourém, Ja-
piim e Ney Peixoto, na denominação daquele autor), 
propôs dois eventos colisionais para a região, um no 
Paleoproterozoico, envolvendo o que hoje é o Crá-
ton do Oeste da África e o Bloco Parnaíba, e outro 
no Neoproterozoico. Após a orogenia Paleoprote-
rozoica, uma tectônica distensiva teria permitido 
formação de bacia sedimentar (Formação Piriá) e a 
geração e colocação do Nefelina Sienito Boca Nova. 
Essa tentativa abortada de fragmentação do bloco 
paleoproterozoico amalgamado teria sido revertida, 
produzindo nova colisão entre o Bloco Parnaíba e a 
massa continental São Luís-Oeste da África no final 

do Neoproterozoico, regenerando a estruturação 
paleoproterozoica do Cinturão Gurupi e gerando 
leve espessamento crustal com fusões restritas que 
teriam produzido o Granito Ney Peixoto (549 Ma). 
Klein et al. (2005a), levando em consideração a idade 
da intrusão alcalina anorogênica, a presença de cris-
tais detríticos de zircão de ~1100 Ma na Formação 
Marajupema e de ~550 Ma na Formação Piriá (erro-
neamente considerada Formação Igarapé de Areia 
naquele trabalho), o granito a duas micas Ney Pei-
xoto e a distribuição espacial das idades Rb-Sr e K-Ar 
(1000-520 Ma) em rochas paleoproterozoicas, suge-
riu duas alternativas de evolução para o Neoprotero-
zoico: (1) rifte continental abortado, cujo preenchi-
mento foi invertido em orogenia intracontinental, (2) 
rifte continental que evoluiu para margem continen-
tal ou bacia oceânica de dimensões desconhecidas e 
subsequente inversão, subducção e colisão (Fig. 4.3). 
Essa segunda hipótese tem se enfraquecido com a 
continuidade dos trabalhos na região, uma vez que 
nunca foram encontradas rochas que caracterizem 
crosta oceânica neoproterozoica ou subducção nessa 
era. Na verdade, apenas uma nova unidade neopro-
terozoica foi reconhecida posteriormente, o Metami-
crotonalito Caramujinho, cálcico-alcalino, de 624 Ma 
(KLEIN; LOPES, 2011), e a hipótese de orogenia intra-
continental passou a ser enfatizada em Klein, Lopes 
e Chaves (2015).

Figura 4.2 – Localização da ARIM Gurupi em relação ao modelo de compartimentação tectônica e estratigráfica de Costa, 
Almeida e Ricci (1996) e Costa (2000).
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Figura 4.3 – Seções geológicas esquemáticas com sugestão da evolução orogênica no Neoproterozoico (KLEIN et al., 
2005a, KLEIN, LOPES, CHAVES, 2015). (A) Formação de rifte continental, (B) inversão ligada a subducção, (C) orogenia 

intracontinental.
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4.2 - DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS

Como salientado na seção anterior, a área 
do Cinturão Gurupi apresenta uma trama tectônica 
complexa. Neste trabalho foi possível reconhecer 
a superposição de três conjuntos de estruturas 
dúcteis a dúcteis-rúpteis, com idades variando do 
Paleoproterozoico ao Neoproterozoico, de acordo 
com as relações de corte e superposição em 
unidades de diferentes idades (Fig. 4.4), observadas 
em campo e em imagens de aerogeofísica e 
de SRTM. Também ocorrem estruturas rúpteis 
tardias de mais de uma geração, afetando todas 
as unidades precambrianas e parte das coberturas 
fanerozoicas.

As tramas aqui descritas são em parte cor-
relacionàveis às reconhecidas originalmente por 
Hasui, Abreu, e Villas (1984), Abreu (1990) e Klein 
e Lopes (2011), reinterpretadas diante dos novos 
dados adquiridos durante a realização do presente 
estudo.

4.2.1 - Análise macroestrutural

Realizou-se uma análise macroestrutural in-
tegrada de imagens de aeromagnetometria (Campo 
Magnético Anômalo - CMA, Primeira Derivada Verti-
cal - 1DV, Segunda Derivada Vertical - 2DV, Amplitude 
do Sinal Analítico – ASA e Intensidade do Sinal Ana-
lítico - ISA) e de relevo sombreado (SRTM) fundido 

Figura 4.4 – Quadro de relações tectonoestratigráficas integrado da região do Cinturão Gurupi e do Fragmento Cratônico 
São Luis, com eventos tectonotermais e de mineralização de ouro. O histograma de idades foi compilado a partir de dados 

disponíveis na literatura (Anexo 1).
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possuem cinemática aparente destral, enquanto que 
os traços ENE-WSW apresentam cinemática aparente 
sinistral, porém ambas com rejeitos pouco significati-
vos na escala deste trabalho. Próximo ao Granito Ja-
piim, a trama de lineamentos D1 sofre arqueamento 
até atingir a posição ENE-WSW, sugerindo provável 
interferência de D2 sobre D1, em um corredor onde 
aparentemente ocorre maior densidade de feições 
da segunda família na escala regional. Este corredor 
propaga-se para NE e atravessa o Fragmento Cratô-
nico São Luís na região de Aurizona, onde diversas 
ocorrências de ouro se alinham em descontinuida-
des semelhantes, na direção ENE-WSW e WNW-ESE 
(Fig. 4.8A, B).

A terceira (D3) também possui um padrão em 
X, na direção média N-S e variando entre NNW-SSE e 
NNE-SSW, sendo também associada ao arqueamento 
da trama dúctil (Fig. 4.9). O deslocamento de conta-
tos e de estruturas mais antigas é pouco expressivo, 
com movimento aparente ora destral, ora sinistral. 
Também ocorrem traços D3 na posição NW-SE, com 
cinemática aparente sinistral, especialmente na zona 
de contato entre o Complexo Itapeva e a Formação 
Vila Cristal, na porção sudeste da área de estudo. Ao 
longo da porção sul do rio Gurupi (folha Centro Novo 
do Maranhão), é possível observar uma megaflexura 
da trama magnética controlada por lineamentos D3 
de rumo NNW-SSE e NNE-SSW, em X. Dobras seme-
lhantes, porém mais discretas, ocorrem em diversas 
partes da área de estudo, em cruzamentos de estru-
turas D3. Lineamentos dessa família também contro-
lam a ocorrência de zonas com forte atenuação do 
sinal magnético em contato brusco com regiões de 
altos magnéticos. Nas proximidades do depósito Ca-
choeira, os lineamentos D1 sofrem um arqueamento 

à composição ternária RGB dos canais de U, Th e K 
da gamaespectrometria. As estruturas, inicialmente 
interpretadas a partir dos produtos aeromagneto-
métricos, foram consistidas na imagem de SRTM-ga-
maepectrometria. A vasta maioria dos elementos es-
truturais interpretados possui expressão em ambos 
os conjuntos de imagens (Fig. 4.5).

Há dois tipos de elementos extraídos da aero-
magnetometria: lineamentos magnéticos e rupturas 
da trama magnética. Os lineamentos magnéticos são 
anomalias dipolares de forma linear ou curvilínea e, 
na região, tendem a acompanhar a trama dúctil prin-
cipal, com direção média NW-SE. Já as rupturas da 
trama magnética são descontinuidades das anoma-
lias dipolares e de domínios magnéticos, que rom-
pem ou deformam a trama magnética. 

Foram reconhecidas três famílias principais de 
estruturas (D1 a D3). A mais antiga (D1) apresenta 
formas curvilíneas e anastomosadas, acompanhan-
do tangencialmente a rede de lineamentos magné-
ticos, com direção média NW-SE, sugerindo natureza 
dúctil (Fig. 4.6). Afetam as unidades paleoproterozoi-
cas, entretanto também são reconhecidas em ima-
gens de aeromagnetometria, de forma atenuada, 
nas áreas das formações metassedimentares neo-
proterozoicas, refletindo feições do embasamento 
das mesmas. Essa feição foi também observada na 
interpretação dos dados de gravimetria terrestre 
(OLIVEIRA, 2016 – vide Fig. 5.19).

A segunda (D2) é representada por uma trama 
de descontinuidades em X, que deslocam as anoma-
lias dipolares e feições D1, variando entre as direções 
WNW-ESE e ENE-WSW (Fig. 4.7). As descontinuida-
des na posição mais próxima à direção WNW-ESE 

Figura 4.5 – Interpretação aerogeofísica da região do Cinturão Gurupi, com as três principais famílias de estruturas dúcteis 
a dúcteis-rúpteis, sobre (A) imagem de magnetometria (1DV), e (B) sobre fusão SRTM + composição ternária RGB dos canais 

de Th, U e K da gamaespectrometria. 
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Figura 4.6 – Estruturas D1 interpretadas sobre imagens da magnetometria (A) e gamaespectrometria (B).
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Figura 4.7 – Estruturas D2 interpretadas sobre imagens de magnetometria (A) e gamaespectrometria (B).



Informe de Recursos Minerais

66

4.2.2 - Estruturas paleoproterozoicas (D1, D2)

A família de estruturas mais antiga (D1) com-
põe a trama dúctil principal da área, associada a 
metamorfismo regional de fácies xisto verde baixo 
a anfibolito alto. Afeta exclusivamente as unidades 
paleoproterozoicas

 Trata-se de um conjunto de foliações (S1), 
localmente associadas a lineações de estiramen-
to down dip a oblíquas (L1), por vezes crenuladas 

até atingirem a posição N-S, provavelmente pela in-
terferência D3 sobre D1. As bordas da bacia do Piriá 
também parecem ser controladas por lineamentos 
D3, sugerindo ao menos uma reativação extensional 
pós-D3 das estruturas desta família.

Há ainda outras estruturas, pós-D3, a maioria 
de posição média E-W, que afetam todas as unidades 
pré-cambrianas e também as coberturas fanerozoicas. 
Lineamentos pós-D3 não possuem deslocamento apa-
rente e foram compreendidos como prováveis traços 
de deformação rútil extensional no Fanerozoico.

Figura 4.8 – (A) Localização do Fragmento Cratônico São Luís e do Cinturão Gurupi. (B) Mapa geológico simplificado da 
porção norte do fragmento Cratônico São Luís com localização dos principais depósitos e ocorrências minerais, bem como 
estruturas principais em destaque (adaptado de KLEIN, 2014a). Nota-se o paralelismo das estruturas com as tramas D2 

interpretadas na região do Cinturão Gurupi.
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Figura 4.9 – Rupturas D3 sobre imagens de magnetometria (A) e gamaespectrometria (B).
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e dobradas por uma segunda fase de deformação 
progressiva (D1b), que gera feições subparalelas e 
coaxiais em relação à trama D1 (Fig. 4.10A, B). A ver-
gência média de dobras D1b é de topo para NE. Em 

zonas de high strain, contudo, os eixos de dobras D1b 
são paralelos à lineação de estiramento (Fig. 4.10C). 

Em estereograma, observa-se que as medidas 
de S1 e S1b se distribuem pelo mesmo campo, de 

Figura 4.10 – (A) Metatonalito do Complexo Itapeva com veios anatéticos sin-D1 contidos na foliação S1, apresentando 
dobras D1b; (B) foliação de transposição S1b, espaçada, em biotita xisto da Formação Santa Luzia do Pará; (C) dobras D1b 

afetando a foliação S1, com lineação de estiramento (Lest) paralela ao eixo, indicando desenvolvimento em ambiente de high 
strain, em metatonalito do Complexo Itapeva.
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mergulho íngreme para SW, com máximo em 237/75, 
porém também com distribuição de um conjunto 
consistente de medidas mergulhando para NE (Fig. 
4.11A). Os eixos de dobras D1b possuem caimentos 
variados, majoritariamente para NW, o que sugere 
algum retrabalhamento por fases de deformação 
subsequentes (Fig. 4.11B). Sua distribuição sugere 
vetor de encurtamento (s1) na direção NE-SW.

As estruturas D1 são contemporâneas à coloca-
ção de granitoides sincolisionais datados entre 2,10 e 
2,08 Ga (KLEIN et al., 2012), cuja foliação também é 
compreendida como sin-D1 (Fig. 4.12) e ao menos em 
parte síncronas à deposição da Formação Igarapé de 
Areia, com idade máxima de 2,07 Ga (KLEIN; LOPES, 
2011) e estruturada tardiamente durante D1. Admite-
-se aqui que as feições estruturais reconhecidas na 
unidade sejam sin a tardi-D1b (Fig. 4.13). 

Apesar de não observadas diretamente neste 
trabalho, estruturas transcorrentes paleoproterozoi-
cas são descritas na literatura sobre o Cinturão Guru-
pi (p. ex. Abreu, 1990). A principal evidência indire-
ta para tal é a existência de mineralizações de ouro 
orogênico relacionadas a D1, encaixadas em zonas 
de cisalhamento subverticais tardias, onde e veios 
hidrotermais estão relacionados a zonas de dilatação 
controladas por cisalhamento lateral sinistral (KLEIN 
et al., 2008x). A reativação transcorrente de estrutu-
ras compressivas é fenômeno comum durante rea-
comodações tardias em orógenos colisionais, refle-
tindo mudanças locais na configuração de tensores 
de encurtamento.

A segunda família de estruturas paleoprotero-
zoicas (D2) gerou dobramentos suaves a apertados e 
bandas de cisalhamento discretas, além de uma cli-

Figura 4.11 – Estereogramas de estruturas D1. (A) densidade de polos de foliações S1 e S1b, mostrando grande concentração 
de mergulhos para SW e menor conjunto com mergulho para NE, bem como espalhamento horário de medidas com mergu-
lho para NW, devido à interferência de D2 sobre D1; (B) eixos de dobras sin-D1, com caimento majoritariamente para NW, 

suave a moderado.

Figura 4.12 – Foliação S1 em granito sintectônico a D1 da 
Suíte Intrusiva Japiim.

Figura 4.13 – Estratificação cruzada reliquiar marcada por 
níveis de minerais pesados paralelos à foliação S1b em 

afloramento de metarenito da Formação Igarapé de Areia 
(Garimpo Sequeiro)
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vagem de crenulação nos litotipos menos competen-
tes (xistos finos das formações Chega Tudo e Santa 
Luzia do Pará). Trata-se de uma família desenvolvi-
da em ambiente relativamente raso, apresentando 
comportamento dúctil-rúptil (Fig. 4.14).

Foi possível medir uma quantidade escassa de 
planos S2. Em estereograma, observa-se considerá-
vel espalhamento das medidas, que mergulham para 
NNE, NNW, SSE e SSW (Fig. 4.15A). Eixos de crenula-
ções e dobras D2 se concentram em um arco de dire-
ção WNW-ESE a E-W (Fig. 4.15B). Os dados disponí-
veis foram insuficientes para definir com confiança o 
campo de esforços e cinemática relativa a D2, entre-
tanto a distribuição dos eixos sugere encurtamento 
(s1) na direção NNE-SSW a N-S.

Conforme ressaltado na seção anterior, a con-
tinuidade das feições D2 na região de Aurizona, fora 
da área de estudo, é sugerida pela análise macroes-
trutural regional. Klein et al. (2015) dataram sericita 
hidrotermal em depósito (Piaba) e ocorrências da-
quela região, alinhados na direção ENE-WSW (Falha 

Piaba), com idades de 1,95 a 1,98 Ga, assim como 
dataram a cristalização de um microtonalito que 
hospeda parte da mineralização no depósito Caxias 
(Microtonalito Garimpo Caxias), com idade de 2009 
± 11 Ma (U-Pb em zircão – KLEIN; TASSINARI; VAS-
CONCELOS, 2014). Este conjunto de idades, até 100 
Ma mais jovens que a deformação principal ao longo 
do Cinturão Gurupi, é a melhor indicação de posicio-
namento tectonoestratigráfico para D2. Entretanto, 
são necessários novos estudos tectônicos comparati-
vos no Fragmento Cratônico São Luís para confirmar 
ou não tal interpretação.

4.2.3 - Estruturas neoproterozoicas (D3)

As estruturas neoproterozoicas (D3) foram 
assim reconhecidas por afetarem associações do 
Grupo Gurupi e unidades cronocorrelatas, além das 
unidades paleoproterozoicas. Foram desenvolvidas 
sob condições de fácies xisto verde a anfibolito.

Foi possível identificar dois conjuntos princi-
pais de estruturas neoproterozoicas no campo. O 
primeiro é marcado por clivagens contínuas / ardo-
sianas em litotipos paraderivados finos do Grupo 
Gurupi (Fig. 4.16A), assim como por crenulações 
espaçadas e dobras assimétricas em xistos das for-
mações Chega Tudo e Santa Luzia do Pará (S3) (Fig. 
4.16B). O segundo é representado por crenulações 
e redobramentos suaves a apertados da foliação S3 
(S3b) (Fig. 4.16C). Ambos os conjuntos de estrutu-
ras apresentam paralelismo conspícuo, sugerindo 
tratar-se de padrões estruturais progressivos entre 
si. Da mesma maneira, eixos de dobras de ambas as 
gerações são subparalelos. A foliação tectônica do 
Nefelina Sienito Boca Nova (fora da área estudada), 
de caráter gnáissico, também é aqui considerada 
como sin-D3. 

Em estereograma, observa-se que ambos os 
conjuntos de foliações e planos axiais de crenulações 
perfazem um arco de medidas, com mergulhos sua-

Figura 4.14 – Xisto fino da Formação Santa Luzia do Pará, 
próximo ao Granito Japiim, mostrando foliação S1 crenulada 

por D2 e, fracamente, por D3.

Figura 4.15 – (A) Estereograma com polos da foliação S2, com mergulhos suaves a íngremes para NNW, NNE, SSW e SSE; (B) 
estereograma de eixos de crenulações D2, perfazendo um arco na direção WNW-ESE a E-W.
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ves a moderados para WNW a SW, com densidade 
máxima em 293/37 (Fig. 4.17A). Já os eixos de dobras 
(D3 e D3b) possuem em média caimento suave para 
sul (Fig. 4.17B). Lineações de estiramento possuem 
certo espalhamento, porém há uma concentração 

consistente de caimentos para oeste (Fig. 4.17C). A 
vergência das dobras D3a e D3b sugere que as es-
truturas neoproterozoicas foram geradas em um 
ambiente compressivo, com vetor de encurtamento 
(s1) na direção média E-W. 

Figura 4.16 – (A) Ardósia do grupo Gurupi com foliação S3 proeminente, subparalela ao acamadamento sedimentar; (B) 
xisto da formação Cabeça de Porco com falha reversa sin-D3b, associada a dobra de arraste da foliação S3; (C) clivagem de 

crenulação S3b em filito do Grupo Gurupi.
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As estruturas sin-D3 marcadas em mapa são, 
na sua maioria, empurrões de mergulho moderado, 
como o que marca o contato entre a Formação Ma-
rajupema (alóctone) e a Formação Vila Cristal. En-
tretanto, litotipos da Formação Vila Cristal em con-
tato com o Complexo Itapeva apresentam medidas 
de S3 com mergulho íngreme para SW a subvertical, 
na direção NW-SE, sugerindo que o limite entre as 
unidades se dá por estrutura transcorrente. A aná-
lise macroestrutural indica movimento aparente si-
nistral, coerente com o vetor de encurtamento na 
posição E-W aqui apresentado. Diversas foliações 
do Complexo Itapeva, nas proximidades do contato 
tectônico, também possuem mergulho sub-vertical, 
mostrando a reorientação de feições D1 por arrasto.

Ocorre ainda um terceiro conjunto, menos ex-
pressivo, de ondulações e crenulações em chevron, 
com plano axial em média subvertical e de direção E-W, 
restrito à porção NW da área de estudo (Fig. 4.18).

4.2.4 - zona De Cisalhamento Tentugal

Hasui, Abreu e Villas (1984) definiram ser a 
Zona de Cisalhamento Tentugal (ZCT) o limite entre 

os terrenos não retrabalhados (Fragmento Cratônico 
São Luís) e retrabalhados (Cinturão Gurupi) no even-
to Neoproterozoico. Essa estrutura teria sido ativa 
no Neoproterozoico e, provavelmente, também no 
Paleoproterozoico e representaria, com base em li-

Figura 4.17 – Estereogramas das estruturas neoproterozoicas, apresentando (A) densidade de polos das foliações S1 e S1b, 
apresentando um arco de medidas WNW-ESE, com máximo em 293/37; (B) lineações de estiramento L3, caindo majoritaria-

mente para oeste; (C) eixos de dobras D3, com mergulhos íngremes a moderados.

Figura 4.18 – Filito do Grupo Gurupi (Formação Rio Piritoró) 
apresentando crenulação em chevron tardi-D3, afetando 

foliação S3b.
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mitados dados estruturais e gravimétricos, a sutura 
entre os dois terrenos (HASUI; ABREU; VILLAS, 1984; 
ABREU; LESQUER, 1985). Borges et al. (1994) e Pas-
tana (1995) interpretaram a ZCT como composta 
por dois domínios estruturais, um imbricado e outro 
transcorrente, com orientação geral NW-SE, ambos 
de cinemática sinistral. Os sistemas teriam sido pro-
duzidos por um regime tectônico compressivo oblí-
quo, com transporte de massas de SW para NE. 

Estudos estruturais de Ribeiro (2002) rati-
ficaram interpetações anteriores sobre o regime 
deformacional na ZCT (COSTA et al., 1988; BORGES 
et al., 1994; PASTANA, 1995), considerado como 
oblíquo de alto ângulo, com deslocamento sinistral 
de massas. Ribeiro (2002) reconheceu transposição 
subparalela à estruturação existente, mas não con-
seguiu caracterizar se isso fez parte de um mesmo 
evento progressivo, em que variações menores na 
orientação dos vetores compressivos produziriam 
tal transposição, ou se fez parte de outro evento de-
formacional, mais jovem. Contudo, assumindo dois 
episódios colisionais sugeridos por Palheta (2001), 
com base na existência de granitos com duas mi-
cas de idades paleoproterozoica (Suíte Tracuateua) 
e neoproterozoica (Granito Ney Peixoto), especulou 
que a estruturação do cinturão já havia sido parcial-
mente delineada no Paleoproterozoico, mas que a 
configuração atual foi em grande parte moldada no 
Neoproterozoico.

De acordo com a interpretação estrutural ado-
tada neste trabalho, a ZCT é uma estrutura paleopro-
terozoica de natureza inicialmente compressiva (sin-
-D1), anastomosada, marcada por foliações S1 e S1b 
e gerada por esforço na direção NE-SW. Sua arquite-
tura geral teria sido basicamente definida durante o 
Paleoproterozoico, visto que as tramas dúcteis obser-
vadas em aeromagnetometria são contínuas a outras 
feições sin-D1. Marginalmente à ZCT, ocorrem outras 
zonas de empurrão tanto sintéticas, com mergulhos 
para SW e transporte tectônico para NE, quanto anti-
téticas, com mergulho para NE e transporte para SW, 
como a observada na base da Formação Igarapé de 
Areia na região do depósito Cipoeiro, a nordeste da 
ZCT (Fig. 4.19).

O alto ângulo das foliações e zonas de cisalha-
mento sin-D1 ao longo da ZCT, bem como a existên-
cia de megadobramentos da foliação S1/S1b, com 
mergulhos tanto para NE quanto para SW ao longo 
da estrutura, sugerem sua reativação em outro está-
gio tectônico, em nível crustal mais raso. Correlacio-
nou-se tal fato à reativação no Neoproterozoico da 
ZCT como uma zona de transpressão sinistral (sin-D3) 
a partir de encurtamento tectônico na direção E-W 
(Fig. 4.20). Nesse contexto, grandes dobramentos da 
trama magnética na região sul do vale do rio Gurupi 
seriam reflexos da reativação sinistral da ZCT. As me-
gaflexuras afetam inclusive porções estruturadas no 
Neoproterozoico, considerando que parte das folia-
ções da Formação Vila Cristal apresenta um arquea-
mento concordante com a flexura, sugerindo caráter 

tardio em relação a D3 para a deformação direcional 
ao longo da ZCT e de outras estruturas transpressivas 
da porção sudeste da área de estudo, como o contato 
entre a Formação Vila Cristal e o Complexo Itapeva. 
Ressalta-se que o metamorfismo Neoproterozoico é 
decrescente de oeste para leste, sendo a ZCT apenas 
fracamente afetada pelo termo-tectonismo sin-D3 e, 
de certa forma, limitando a influência neoprotero-
zoica para leste, sendo que a partir dali passa a ser 
apenas marginal e de estilo raso.

Para Klein et al. (2005a), o modesto contras-
te de gravidade entre os dois lados da Zona de Ci-
salhamento Tentugal (valores médios da anomalia 
Bouguer entre +30 e +10 mGal LESQUER; BELTRÃO; 
ABREU, 1984) não seria relevante quando compara-
dos ao de típicas zonas de sutura, além de não haver 
sequências ofiolíticas e assembleias metamórficas 
de alta pressão reconhecidas na região. Os autores 
interpretaram o limitado contraste de gravidade 
como devido à presença de rochas máficas e ultra-
máficas intercaladas na sequência metavulcanosse-
dimentar de fácies xisto verde da Formação Chega 
Tudo (além de, por exemplo, o Gabro Ubinzal), ou 

Figura 4.19 – Foliação milonítica com relação S/C indicando 
movimento up dip (topo para a direita) em metarenito da 

Formação Igarapé de Areia.

Figura 4.20 – Bandas de cisalhamento sinistrais afetando 
foliação S1b em afloramento de biotita xisto da Formação 

Santa Luzia do Pará.
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pela justaposição de gnaisses de fácies anfibolito 
com a Formação Chega Tudo. Além disso, Klein et al. 
(2005a) demonstraram que rochas com idades e as-
sinatura isotópica Sm-Nd similares afloram dos dois 
lados da Zona de Cisalhamento Tentugal, o que foi ra-
tificado em estudos posteriores (KLEIN; LOPES, 2011; 
KLEIN et al., 2012; KLEIN; LOPES; CHAVES, 2015). Por 
outro lado, há claro contraste entre os sistemas iso-
tópicos menos robustos, Rb-Sr e K-Ar, em rochas dos 
dois lados da zona de cisalhamento e um contraste 
magnético ao sul dessa estrutura, na zona limítrofe 
entre os gnaisses do Complexo Itapeva e as sequên-
cias metassedimentares das formações Marajupema 
e Vila Cristal. Com base nesses argumentos, Klein et 
al. (2005a) reinterpretaram a Zona de Cisalhamento 
Tentugal como o limite geocronológico entre o Frag-
mento Cratônico São Luís e o Cinturão Gurupi e não 

como sutura. Admitiram que uma possível sutura 
neoproterozoica pudesse ser marcada aproxima-
damente pelo Nefelina Sienito Gnaisse Boca Nova 
(intrusão anorogênica de 732 Ma posteriormente 
gnaissificada e metamorfizada em fácies anfibolito, 
aflorante na porção oeste do Cinturão Gurupi – fora 
da área deste projeto), a exemplo do descrito por 
Burke, Ashwal e Webb (2003), e pelo referido con-
traste magnético. Tal contraste geocronológico, de 
acordo com a interpretação adotada neste trabalho, 
mostra o limite oriental do efeito térmico do even-
to neoproterozoico na região. A questão da sutura 
foi retomada neste projeto (vide capítulo 2), com 
reinterpretação dos dados gravimétricos de satélite 
e uso dos dados de gravimetria terrestre, sugerindo 
a possibilidade de sutura 50 km a sudoeste da área 
aflorante do Cinturão Gurupi (OLIVEIRA, 2016).
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5.1 - INTRODUÇÃO

A região englobada pela Área de Relevante In-
teresse Mineral (ARIM) Gurupi constitui-se em uma 
das áreas mais antigas de exploração mineral indus-
trial no Brasil (o alvará de pesquisa para o depósito 
aurífero Cachoeira data de 1944). Ouro é o recurso 
mineral mais explorado nesta ARIM, onde é lavrado 
de forma artesanal pelo menos desde 1678, e possui 
recursos relevantes (> 5 Moz), fatos que motivaram o 
desenvolvimento deste projeto. 

Ao se concluir esta pesquisa, o sistema de ges-
tão de títulos minerários do DNPM-Departamento 
Nacional da Produção Mineral (SIGMINE - http://sig-
mine.dnpm.gov.br/webmap) registrava 205 títulos 
minerários, em diversas fases, dentro do limite da 
ARIM Gurupi, sendo 172 referentes ao ouro (Tabela 
5.1). Dos 183 registros que compõem o banco de da-
dos que acompanha este relatório, 151 são de ouro. 

Os outros recursos minerais presentes na 
ARIM Gurupi se dividem entre insumos para a agri-
cultura (fósforo), rochas e minerais industriais (alu-

mínio, argilas especiais, brita e rocha ornamental), 
gemas (quartzo negro) e agregados para construção 
civil (argila, areia, cascalho e pedra de construção), 
além de indícios da presença de diamante. Esses re-
cursos minerais, não auríferos, não foram abordados 
neste projeto e encontram-se descritos em publica-
ções recentes (PASTANA, 1995; COSTA, 2000; ALMEI-
DA, 2000; KLEIN; LOPES; 2011; KLEIN; SOUSA, 2012; 
KLEIN; LOPES; CHAVES, 2105).

5.2 - GEOLOGIA DOS DEPÓSITOS E OCORRÊN-
CIAS DE OURO

Apesar da quantidade de prospectos e do his-
tórico de mineração, nenhuma mina industrial foi 
ainda implantada no Cinturão Gurupi. Recursos pu-
blicados totalizam 158,9 t de ouro ou 5,1 milhões 
de onças, com 98% concentrados em três depósitos 
(Tabela 5.2), e a estimativa da produção garimpeira 
histórica é precária, sendo relatada uma produção 
de 15,5 t de ouro entre 1965 e 1996 para Chega Tudo 
e Serrinha somados (ARAUJO NETO, 1998) e de 1,2 t 

5 — OURO: GEOLOGIA E METALOGÊNESE
Evandro L. Klein; Stella B. Guimarães; Sulsiene M. Souza-Gaia; Felipe M. Tavares; Roberto G. Oliveira

Fase Substância Número de títulos Total por fase

Concessão de lavra Au 3 4filito (cerâmica branca) 1
Licenciamento cascalho 2 2
Requerimento de lavra Au 3 3
Requerimento de lavra garimpeira Au 19 19

Autorização de pesquisa

Al (bauxita) 7

115

areia 1
argila 1
Au 90
diamante 2
fosfato 1
granito 6
Pd 3
rutilo 4

Requerimento de pesquisa

Al (bauxita) 2

53diamante 1
Au 49
rutilo 1

Disponibilidade

Au 7

10fosfato 1
Ti 1
areia 1

Tabela 5.1 – Títulos minerários ativos na ARIM Gurupi em 1 de junho de 2017

Fonte: DNPM-SIGMINE (http://sigmine.dnpm.gov.br/webmap).

Depósito
Recurso 
Medido 

(Mt)

Teor 
(g/t)

Recurso 
Indicado 

(Mt)

Teor 
(g/t)

Recurso 
Inferido 

(Mt)

Teor 
(g/t)

Total de 
recursos 
(Moz Au)

Total de 
recursos 

(t Au)
Ref.

Cachoeira 17,4 1,40 15,6 1,12 1,35 41,8 1
Chega Tudo 20,9 0,66 37,5 0,67 0,6 0,62 1,26 39,0 2

Cipoeiro 25,7 0,78 58,5 0,87 7,0 0,67 2,42 75,0 2
Mina Nova Sul 0,8 2,30 0,06 1,9 3
Montes Áureos 1,8 0,69 0,04 1,2 4

Tabela 5.2 – Recursos auríferos na ARIM Gurupi

Referências. 1 - Mosher (2013); 2 - Machado (2011); 3 - Pastana (1995); 3 - Reis (2014)
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para Cachoeira (BETTENCOURT; BORGES; KORITIAKE, 
1991). Na Figura 5.1 são plotados apenas os depósitos 

e ocorrências discutidos neste capítulo e na Tabela 5.3 
são listadas as características desses jazimentos.

Figura 5.1. Mapa geológico simplificado da ARIM Gurupi com localização dos depósitos e ocorrências de ouro discutidos 
neste capítulo. Os números ao lado de cada jazimento se referem à sequência apresentada na Tabela 5.3. 
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5.2.1 - Depósito Cipoeiro

Cipoeiro possui recursos de 75,0 t de ouro 
contido (MACHADO, 2011), praticamente metade 
dos recursos conhecidos na ARIM Gurupi (Tabela 
5.2), e esteve em vias de se transformar na primeira 
mina operacional no Cinturão Gurupi, projeto que 
foi postergado. Neste depósito a mineralização está 
hospedada em tonalito da Suíte Intrusiva Tromaí 
(Figs. 5.2 e 5.3) (KLEIN et al., 2007), que teria, se-
gundo interpretação de Machado (2011), baseada 
em geofísica e em furos de sonda, várias dezendas 
de quilômetros de comprimento por até quatro qui-
lômetros de largura. 

As zonas mineralizadas possuem dimensões 
e formas variadas e foram acompanhadas a até 150 
m de profundidade, sendo consideradas ainda aber-
tas. Uma falha, de direção N80W e mergulho abrup-
to para SSW, separa duas grandes zonas de minério 
(Fig. 5.2) e é considerada posterior à mineralização 
(MACHADO, 2011). Os corpos de minério possuem 
forma lenticular com poucos metros até 60 metros 
de largura estão alojados em porções do tonalito afe-
tadas por cisalhamento dúctil e rúptil-dúctil, junto ao 
contato entre o tonalito e um metarenito e são, em 
geral, paralelos a esse contato, que é também marca-
do por brecha de falha, alteração clorítica e alguma 
silicificação (TORRESINI, 2000; MACHADO, 2011). O 
arenito é rico em magnetita e associado com cama-
das de metaconglomerado e foi atribuído por Klein 
e Lopes (2011) à Formação Igarapé de Areia. Ribeiro 
(2002) relacionou a falha que colocou tonalito e are-
nito em contato, além de outras estruturas associa-
das, a um sistema de orientação submeridiana ligado 
ao desenvolvimento da Zona de Cisalhamento Tentu-
gal. Neste projeto, contudo, o conjunto de estruturas 
da região foi subdividido em três famílias (ver capítu-
lo 4). Na região do depósito Cipoeiro, todas possuem 
representatividade: a zona de cisalhamento princi-
pal, de direção NW-SE a NNW-SSE e hospedeira da 
mineralização, foi interpretada como sin a tardi-D1 
(deformação riaciana, relativa à evolução da Zona 
de Cisalhamento Tentugal durante o orógeno colisio-
nal paleoproterozoico); as zonas de falha de direção 
WNW-ESE, que segmentam corpos mineralizados, 
são sin-D2 (deformação orosiriana, tardia à evolu-
ção do orógeno colisional paleoproterozoico); já as 
estruturas de direção média N-S, visíveis no mapa de 
detalhe, mas sem relação direta com as zonas mine-
ralizadas, são sin-D3 (estruturas tardias, derivadas da 
reativação da Zona de Cisalhamento Tentugal duran-
te o Neoproterozoico). 

 Klein et al. (2007) descreveram dois estilos 
de mineralização (Fig. 5.3). (1) Veios de quartzo lei-
toso ou fumê, com alguns decímetros de espessura, 
tanto concordantes como discordantes em relação à 
estruturação do depósito, e o ouro depositou-se no 
contato entre os veios e a rocha encaixante; e (2) dis-
seminações em zonas de cisalhamento com poucos 
metros de espessura. Machado (2011) relacionou 
a mineralização com zonas de alteração compostas 
por quartzo, sericita e pirita que se sobrepõem a uma 
alteração mais esparsa que produziu saussuritização 
do plagioclásio e cloritização dos minerais máficos, 
mas Klein et al. (2007) identificaram assembleia um 
pouco maior, composta por quartzo, clorita, fengi-
ta, calcita, albita e pirita. Quartzo e calcita ocorrem 
tanto em veios como disseminados. Segundo Ribeiro 
(2002), o ouro precipitou em associação com con-
centrações de pirita, em estruturas microscópicas 
(microfraturas, micro zonas de cisalhamento) conti-
das em veios e vênulas de quartzo-carbonato-sulfe-
to. Essa observação indica o caráter tardi-tectônico 
(tardi-D1), para a deposição do ouro.

Figura 5.2 – (A) Mapa geológico e (B) seção geológica do de-
pósito Cipoeiro (modificado de TORRESINI, 2000 e RIBEIRO, 

2002)
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Figura 5.3 – Aspectos da alteração hidrotermal e da mineralização no depósito Cipoeiro. (A) Tonalito com deformação 
heterogênea e alteração clorítica e saussuritização do plagiocásio precoces, cortadas por vênulas de quartzo-carbonato e 
de sulfetos. (B) Veio de quartzo fumê com disseminação de sulfeto na parede (contato) cortado por vênulas de calcita. (C) 

Veio de quartzo com alteração fissural albítica/sericítica (no topo) paralela a sulfetação (no centro), cortadas por vênulas de 
calcita (branco brilhante).

N°
Jazimento 

(toponímia)
Status Classe Rocha hospedeiraA unidade 

hospedeira
Estrutura 

hospedeira
Alteração 

hidrotermal
Mineralogia 
do minérioA

Associação 
geoquímica

Ref.

1 Cipoeiro D OR Tonalito Tromaí Falhas N-S
Qtz, Cal, Ab, 

Chl, Phe
Py 1

2 Chega Tudo D OR

Metadacito, 
metandesito (xisto 

paraderivado, 
metarenito)

Chega Tudo ZC NW-SE Qtz, Cal, Ser, Chl
Py, Apy, Ccp 

(Gn, Sp)
Au, Bi, As, 

Sb, Te
2

3 Cachoeira D OR
Basalto, dacito, 

andesito, xistos, tufos
Chega Tudo ZC N-S

Qtz, Dol, Chl, 
Ab (Ser)

Py, Apy (Gn, Sp, 
Ccp, Ger)

Au, Ag, As, Bi 3,4

4
Montes 
Áureos

D OR

xisto e filito 
paraderivado, 

metariolito, 
metadacito, xisto 

máfico

Chega Tudo ZC NW-SE Qtz, Chl, Carb Apy, Py (Ccp) nd 5,8

5
Mina Nova 

Sul
D OR

Filito, metavulcânica 
ácida, brecha

Chega Tudo ZC NW-SE Qtz, Ser, Carb Py, Ccp, Apy, Po nd 6

6 Serrinha O OR Xisto grafitoso Chega Tudo ZC NW-SE
Qtz, Cal, Dol, 

Ank
Py (Apy, Gn) nd 7

7 Jiboia O OR Tonalito Tromaí 4

8 Ubinzal O OR Gabro (dacito, riolito) Ubinzal (Chega Tudo)
Qtz, Mc, Carb 

(Chl, Phe)
Py (Ccp, Po) nd 4,6

9 Os Pretos O OR Xisto grafitoso Chega Tudo Qtz nd nd 4
10 Caramujinho O OR Tonalito Tromaí 4

11 Pipira O OR
Metadacito, 

metarenito, filito
Chega Tudo

Qtz, Carb, Chl, 
Ab, Czo

Py, Ccp nd 6

12 Sequeiro O OR Metarenito Igarapé de Areia Qtz Py nd 4

13
Boa 

Esperança
O PP Metaconglomerado Igarapé de Areia - - - 4

14 Bom Jardim O PP Metaconglomerado Igarapé de Areia - - - 4

15 Firmino O PP Metarenito Igarapé de Areia - - - 4

16 Pico 20 O PP Metaconglomerado Igarapé de Areia - - - 4

Tabela 5.3 – Principais características dos depósitos e ocorrências auríferas da ARIM Gurupi discutidos neste capítulo (nume-
ração conforme Figura 5.1)

A-Dados entre parênteses representam quantidades subordinadas; B-Assumindo T média para o Gurupi = 330°C; nd: não determinado ou não 
disponível;
Abreviaturas = D: depósito, O: ocorrência, OR: orogênico, PP: paleoplacer
Abreviatura dos minerais – Ab: albita, Ank: ankerita, Apy: arsenopirita, Cal: calcita, Carb: carbonato, Ccp: calcopirita, Chl: clorita, Czo: clinozoisi-
ta, Dol: dolomita, Ger: gersdorfita, Gn: galena, Mc: microclínio, Phe: fengita, Po: pirrotita, Py: pirita, Qtz: quartzo, Ser: sericita, Sp: esfalerita
Referências – 1 - Klein et al. (2007); 2 - Klein et al. (2008c); 3 - Klein et al. (2005c); 4 - este trabalho; 5 - Yamaguti e Villas (2003), 6 - Silva (2015); 
7 - Klein et al. (2006); 8 - Reis (2014)
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5.2.2 - Depósito Chega Tudo

O depósito Chega Tudo possui recursos de 
39,0 t de ouro (Tabela 5.2) (MACHADO, 2011). O 
depósito consiste em uma série de corpos descon-
tínuos e alongados segundo a direção NW-SE que 
são acompanhados por cerca de 2 km nessa dire-
ção, acompanhados até pelo menos 200 m em pro-
fundidade (Fig. 5.4). Os corpos de minério possuem 
forma lenticular e cilíndrica, às vezes irregular, e 
são concordantes com a estruturação hospedei-
ra (TORRESINI, 2000; RIBEIRO, 2002; MACHADO, 
2011). Corpos individuais persistem por dezenas a 
centenas de metros ao longo da direção e possuem 
até 30 m de espessura, sendo que múltiplos corpos 
podem formar zonas de até 100-200 m de largura 
(MACHADO, 2011).

As rochas hospedeiras, que ocorrem em do-
mínios subparalelos, são metadacitos, metandesitos 
(domínio metavulcânico) e subordinadamente ro-
chas metassedimentares (domínio metassedimen-
tar) da Formação Chega Tudo (KLEIN et al., 2008c; 
MACHADO, 2011). Os metadacitos variam de in-
deformados a foliados/xistosos (Figs. 5.5A, 4.5B), 
chegam a atingir 100 m de espessura e são sobre-
postos pelos metandesitos (MACHADO, 2011). Para 
nordeste, essas rochas fazem contato com metare-
nitos, fracamente mineralizados, que Klein e Lopes 
(2011) atribuem à Formação Igarapé de Areia (Fig. 
5.5F). Para sudoeste, ocorrem clorita xistos e xistos 
grafitosos (Fig. 5.5E), finos, que contém mineraliza-
ção fraca, embora persistente nos 2 km longitudinais 
do depósito, na forma de estreitos veios de quartzo 
(MACHADO, 2011). 

De acordo com Machado (2011), a alteração 
hidrotermal é variada e produziu duas assembleias 
principais, compostas por quarzo-sericita-pirita e 
por clorita-carbonato-epidoto. A mineralização está 
associada com a primeira assembleia e é fortemen-

te relacionada com o grau de sulfetação. Sericita e 
quartzo formam halo maior além dos limites da mi-
neralização econômica, assim como o segundo tipo 
de assembleia, que aparenta ser mais distal. Esse 
caráter distal da clorita foi confirmado por análises 
de espectroscopia de reflectância efetuadas neste 
trabalho (Capítulo 6), que também definiram a ten-
dência fengítica da sericita proximal. Para Machado 
(2011), a pirita ocorre como finos cordões ao longo 
da foliação, como disseminação nas rochas alteradas 
e em veios e vênulas de quartzo concordantes ou 
não com a foliação. 

Klein et al. (2008c) entenderam que a altera-
ção hidrotermal e a mineralização ocorreram após 
o pico metamórfico regional e que são sin- a tardi-
-tectônicas (tardi-D1). Esses mesmos autores des-
creveram dois estilos de mineralização para dois 
dos corpos que compõem o depósito (Mina Velha 
e Mandiocal): (1) veios de quartzo com 50 cm de 
espessura média e 20 a 100 m de comprimento com 
ouro livre no veio ou no contato deste com a rocha 
encaixante, sem associação clara com sulfetos (em 
Mina Velha); (2) disseminação em arranjos de vênu-
las sulfetadas de quartzo e quartzo-carbonato e nos 
metadacitos hospedeiros alterados (em Mandio-
cal). No último caso, o ouro ocorre em microfratu-
ras na pirita e no quartzo e foi também identificada 
calcopirita subordinada e traços de esfalerita e ga-
lena. Análises por microscopia eletrônica de varre-
dura efetuadas neste projeto identificaram, ainda, 
arsenopirita (Fig. 5.6), a qual não havia sido descrita 
em trabalhos prévios.

5.2.3 - Depósito Cachoeira

O depósito Cachoeira consiste em vários cor-
pos mineralizados distribuídos ao longo de uma área 
de aproximadamente 3,5 x 1,5 km. Possui produ-
ção histórica de pelo menos 1,2 t de ouro (BETTEN-

Figura 5.4 – (A) Mapa geológico e (B) seção geológica do depósito Chega Tudo (modificado de TORRESINI, 2000 e 
RIBEIRO, 2002)
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COURT; BORGES; KORITIAKE, 1991) e são relatados 
recursos 41,8 t de ouro (Tabela 5.2) (MOSHER, 2013).

As rochas hospedeiras (Fig. 5.7) compreen-
dem tufos (de cinzas, lapilli e clásticos), basalto, an-
desito, dacito, filito grafitoso, sericita xisto, clorita 
xisto, clorita-talco xisto, silexito e microdiorito (BET-
TENCOURT; BORGES; KORITIAKE; KLEIN et al., 2005c; 

NAKAI-LAJOIE; CLOW, 2011). Essas rochas registram 
metamorfismo em condições de fácies xisto verde 
e pertencem à seqüência metavulcanossedimentar 
da Formação Chega Tudo (KLEIN et al., 2005c). Parte 
da mineralização é ainda hospedada em metarenito 
(KLEIN et al., 2005c) relacionado à Formação Igarapé 
de Areia (KLEIN; LOPES; CHAVES, 2015). 

Figura 5.5 – Aspectos das rochas hospedeiras, da alteração hidrotermal e da mineralização em Chega Tudo. (A) Andesito 
porfirítico com deformação homogênea e sulfetação paralela à foliação. (B) Metadacito com alteração carbonática esbran-
quiçada e sulfetação fissural paralela à foliação. (C) Rocha metavulcânica ou metavulcanoclástica fortemente deformada, 

com sericitização marcando os planos de foliação, cortada por veio de quartzo estéril. (D) Veio de quartzo leitoso deformado, 
com fissuras marcadas por clorita; na parte superior ocorrem sulfetos oxidados. (E) Xisto grafitoso fracamente alterado e 

com localizada (ao centro) sulfetação pós-tectônica. (F) Arenito da Formação Igarapé de Areia, com estratificação cruzada 
marcada por magnetita (vista em planta).
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nem modificações abruptas na atitude da foliação e 
apresentam cinemática tanto sinistral como dextral. 
Os veios de quartzo são em geral brechados, descon-
tínuous (muitas vezes rompidos) ao longo das estur-
turas hospedeiras e boudinados tanto ao longo da di-
reção como do mergulho (MOSHER, 2013). Trata-se, 
considerando a interpretação adotada neste trabalho, 
de estruturas sin-D1 de direção N-S (deformação ria-
ciana, relativa ao orógeno colisional paleoproterozoi-
co que estruturou o Cinturão Gurupi), retrabalhadas 
por pares de estruturas sin-D2 com direções médias 

Os corpos de minério comprendem veios e 
vênulas de quartzo, stockworks e disseminações em 
rochas hidrotermalmente alteradas, normalmente 
em torno dos veios (MOSHER, 2013). Os veios podem 
conter ou não carbonato e sulfeto (KLEIN et al., 2005c) 
(Fig. 5.8). Os corpos de minério encontram-se alojados 
em falhas e zonas de cisalhamento paralelas à estrutu-
ração local (N-S a N50°W) e possuem moderado a alto 
ângulo de mergulho (Fig. 5.7). De acordo com Mosher 
(2013) as zonas de cisalhamento são anastomóticas, 
cortam a foliação regional em pequeno ângulo, defi-

Figura 5.6 – Imagens por microscopia eletrônica de varredura mostrando associação (A) pirita-calcopirita e (B) pirita-
-arsenopirita. Corpo Mandiocal, depósito Chega Tudo. Abreviaturas: py: pirita, cpy: calcopirita, apy: arsenopirita.

Figura 5.7 – Seção geológica do depósito aurífero Cachoeira (Modificado de KLEIN et al., 2005c).
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WNW-ESE e ENE-WSW (deformação orosiriana, tardia 
ao orógeno paleoproterozoico). A fase D2 aparente-
mente afetou consideravelmente a região do depósito 
Cachoeira e provavelmente atuou na remobilização 
e/ou enriquecimento local de zonas mineralizadas de 
caráter sin a tardi-D1. 

Além dos veios (silicificação) alteração hidro-
termal provocou a modificação pervasiva da mine-
ralogia metamórfica das rochas hospedeiras produ-
zindo uma assembleia de composição mineralógica 
relativamente constante (Fig. 5.8), que compreende 
proporções variadas de quartzo, dolomita, albita e 

sulfeto (predominantemente pirita e arsenopirita), 
independentemente do tipo de rocha alterada, e su-
bordinada sericita (KLEIN et al., 2005c). 

Análises por espectroscopia de reflectância 
(vide capítulo 6) identificaram certa zonalidade nos 
halos de alteração, com clorita distal e fengita proxi-
mal, além de zona carbonática e de transições entre 
as demais. 

Segundo Mosher (2013), a alteração hidroter-
mal é contemporânea ao cisalhamento e ao desen-
volvimento dos veios de quartzo (sin a tardi-D1). O 
ouro raramente é visível a olho nu, ocorrendo tanto 

Figura 5.8 – Aspectos das rochas hospedeiras e da alteração hidrotermal em Cachoeira (Segundo KLEIN et al., 2005c). 
(A) Rocha metavulcânica com alteração clorítica envolvendo veios de quartzo. (B) De cima para baixo: rocha máfica 

e rocha metavulcânicas félsicas cortadas por vênulas de quartzo; rocha máfica (microdiorito?) alterada com halos de 
alteração esbranquiçados em torno de fraturas. Testemunhos de sondagem com 3 cm de largura. (C) Veio de quartzo 
cortado por fraturas preenchidas por quartzo-carbonato. (D) Fotomicrografia de rocha xistosa cloritizada com forte 
alteração carbonática (porções brancas). (E) Fotomicrografia mostrando vênula de quartzo-dolomita-albita-pirita 

cortando rocha com alteração pervasiva com mesma composição da vênula. (F) Veio de calcita (amarelo) cortando 
metabasalto fracamente xistoso com vênula concordante de sulfetos finos (porção mais escura).
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nos veios como nas rochas hidrotermalmente altera-
das, associado a concentrações de sulfetos (KLEIN et 
al., 2005c). Para Mosher (2013) há também relação 
direta entre silicificação (abundância de veios/vênu-
las de quartzo) e teor. 

Estudos petrográficos, combinados com ima-
gens por elétrons retroespalhados e análises por mi-
crossonda eletrônica mostram uma complexa rela-
ção entre sulfetos, óxidos, ouro e minerais da ganga, 
sugerindo vários estágios deposicioanais, provavel-
mente relacionados a mais de um estágio de defor-
mação reigonal. Arsenopirita e pirita são os sulfetos 
predominantes, que ocorrem nos veios de quartzo e 
nas rochas hidrotermalmente alteradas em uma va-

riedade de formas e associações, incluindo cristais 
individuais de tamanhos variados, agregados, inter-
crescimentos com outros sulfetos e inclusões. Finos 
cristais de galena, calcopirita, esfalerita e covelita são 
fases subordinadas, enquanto que gersdorfita foi en-
contrada localmente, em zona mineralizada hospe-
dada em rocha máfica.

O ouro também ocorre em formas variadas (Fig. 
5.9), às vezes na mesma amostra: (1) inclusões na pi-
rita e arsenopirita; (2) intercrescido com esfalerita e/
ou arsenopirita em inclusões e defeitos de cristais de 
pirita; (3) livre em fraturas do quartzo ou de vênulas de 
quartzo-galena-carbonato; (4) partículas ou agregados 
em contato com pirita e arsenopirita ou nos interstí-

Figura 5.9 – Imagens por luz reletida e por microscopia eletrônica de varredura que mostram as formas de ocorrência 
do ouro no depósito Cachoeira. (A) Ouro incluso em pirita. (B) Ouro em fratura e na borda de pirita. (C) Ouro associado 
com arsenopirita na borda de cristal maior de pirita. (D) Inclusões de ouro, galena, arsenopirita e esfalerita em cristal 
de pirita. (E) Inclusão poliminerálica de ouro, arsenopirita e esfalerita em cristal de pirita. (F) Ouro e arsenopirita em 

textura de desequilíbrio com cristal de pirita. Py: pirita, Apy: arsenopirita, Gm: galena, Sp: esfalerita.
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cios entre esses dois minerais, e (5) elemento traço nos 
sulfetos. Dados de química mineral mostram composi-
ção pouco variável das partículas, contendo de 91,18 a 
92,43% de ouro (ouro nativo). Entre os demais elemen-
tos, prata e bismuto possuem os maiores valores, com 
médias de 6,12 e 0,29%, respectivamente.

5.2.4 - Depósito Montes Áureos

Montes Áureos é um pequeno depósito, com 
recursos prelilminares de 1,2 t Au, parte contida em 
saprólitos e parte em veios de quartzo (REIS, 2014; 
Tabela 5.2). A mineralização aurífera está hospeda-

da em xistos e filitos paraderivados, de composição 
pelítica, margosa e carbonosa (YAMAGUTI; VILLAS, 
2003; REIS, 2014), que se associam com metariolitos, 
metadacitos e xistos máficos, todos pertencentes à 
Formação Chega Tudo (KLEIN; LOPES, 2011). Segun-
do Yamaguti e Villas (2003) e Reis (2014), os corpos 
de minério têm formas tabulares e lenticulares e es-
tão dispostos paralelamente à foliação milonítica das 
rochas hospedeiras (sin a tardi-D1) (Fig. 5.10). Esses 
corpos formam uma zona contínua de 100 a 130 me-
tros de largura com várias intersecões de 2 a 17 me-
tros de espessura, mostrando teores entre 0,45 e 3.5 
g/t de ouro (REIS, 2014).

Figura 5.10 – Mapa litológico do depósito Montes Áureos, com localização de zonas mineralizadas e furos de sonda efetua-
dos pela Brasilresources (REIS, 2014).
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A alteração hidrotermal é relativamente limi-
tada e os principais processos de alteração são sili-
cificação, carbonatação, cloritização e sulfetação, 
esta composta por arsenopirita, pirita e calcopirita, 
com quantidades subordinadas de esfalerita e pirro-
tita (YAMAGUTI; VILLAS, 2003; REIS, 2014). O ouro 
ocorre na forma livre em veios e vênulas de quartzo 
e quartzo-carbonato. Duas gerações foram observa-
das, uma precoce, cogenética com quartzo e arseno-
pirita, outra tardia, precipitada em microfraturas na 
arsenopirita e na pirita (YAMAGUTI; VILLAS, 2003).

5.2.5 - Depósito Mina Nova Sul

O depósito Mina Nova Sul possui recurso his-
tórico de 1,9 t de Au (PASTANA, 1995) e hoje se cons-
titui em alvo em exploração intermitente por com-
panhias de mineração, havendo pouca informação 
a seu respeito. Em escavação de garimpo desenvol-
vida na área do depósito observamos mineralização 
associada a zona de stockworks e veios de quartzo 
brechados controlados por zona de cisalhamento de 
direção N50W/74SW (sin a tardi-D1). Segundo Silva 
(2015) as rochas hospedeiras são filitos e rochas me-
tavulcânicas ácidas da Formação Chega Tudo e em 
brechas tectônicas desenvolvidas sobre essas rochas. 
Silva (2015) descreveu sericitização e carbonatação 
sobre as rochas vulcânicas, além de cordões de pirita 
na foliação tectônica impressa sobre essas rochas, e 
veios de quartzo-carbonato-pirita dobrados e hospe-
dados em filitos. Essas alterações seriam precoces 
ou contemporâneas à deformação dúctil. Associados 
com deformação rúptil, posterior, foram observados 
veios de quartzo e sulfetos (pirita, calcopirita, arse-
nopirita, pirrotita) associados a vênulas de sulfetos, 
discordantes da estruturação das rochas e veios tar-
dios de carbonato, que gradam para zonas de sto-
ckwork e que não são acompanhados por sulfetos.

5.2.6 - Garimpos Serrinha e Os Pretos

Serrinha é garimpo historicamente conhecido 
na região. A mineralização aurífera está contida em 
xistos grafitosos (Figs. 5.11 e 5.12) que se associam 
a rochas vulcânicas e vulcanoclásticas da Formação 
Chega Tudo, com xistosidade subvertical, sin-D1, 
orientada segundo NW-SE (KLEIN et al., 2006). Os 
corpos mineralizados são descontínuos e boudina-
dos, sendo seguidos pelo menos até 210 m em pro-
fundidade, e paralelos à estruturação das rochas 
hospedeiras (Fig. 5.11). 

Dois intervalos mineralizados (superior e infe-
rior), com teores de ouro entre 0,5 e 1,3 ppm, foram 
descritos por Klein et al. (2006) como possuidores 
de estilo de mineralização bastante simples, carac-
terizado por vênulas milimétricas a centimétricas de 
quartzo-carbonato-sulfeto. Internamente, as zonas 
mineralizadas mostram silicificação, carbonatação e 
sulfetação. Os carbonatos são calcita e ankerita no 

nível superior e calcita e dolomita no inferior. Pirita 
é o principal sulfeto e ocorre associada com peque-
nas partículas de arsenopirita e inclusões de galena. 
Pirrotita aparentemente só ocorre fora das principais 
zonas mineralizadas. O ouro ocorre dominantemente 
na forma livre formando agregados em fraturas e em 
contatos intergranulares e também como elemento 
traço na pirita. Tal tipo de ocorrência sugere remo-
bilização local, provavelmente associada a eventos 
tectônicos de natureza tardi a pós-D1.

O garimpo Os Pretos, conforme observações 
deste projeto (Tabela 5.3), possui condicionamen-
to geológico semelhante ao de Serrinha, também 
hospedado em xisto grafitoso (Fig. 5.13A) da For-
mação Chega Tudo. Em superfície, a mineralização 
está assocada com veios de quartzo encaixados na 
xistosidade (veios de cisalhamento?), com atitude 
N40-50W/60SW a vertical (sin-D1). Alguns veios pos-
suem fragmentos do xisto encaixante (Fig. 5.13B).

5.2.7 - Garimpo Pipira

Pipira é garimpo ativo com exposições superfi-
ciais dominadas por rochas xistosas muito alteradas, 
que não permitiram a identificação do protólito em 
superfície (Fig. 5.14A), mas que foram associadas 
à Formação Chega Tudo por Klein, Lopes e Chaves 

Figura 5.11 – Seção geológica da mineralização em Serrinha 
(KLEIN et al., 2006).

Figura 5.12 – Testemunho de sondagem do garimpo 
Serrinha mostrando, em cima, veios de quartzo e sulfetos 
paralelos à xistosidade e, em baixo, bolsões irregulares de 

carbonatos.
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(2015). Silva (2015) descreveu as rochas hospe-
deiras como uma alternância de rochas vulcânicas 
(dacitos), arenitos vulcanoclásticos/vulcanogênicos 
sem trama tectônica dúctil mesoscópica evidente e 
filitos finanamente bandados, em contato irregular 
(provavelmente discordante), cortados por zonas 
de brechas tectônicas. Carbonatação e cloritização 
são alterações pervasiva e precoces, cortadas por 
vênulas milimétricas de (1) pirita, (2) quartzo ± piri-
ta ± calcopirita, (3) pirita + carbonato + clorita +al-
bita, (4) carbonato ± quartzo ± albita ± pirita e (5) 
quartzo + carbonato ± clinozoisita, cujas relações 

temporais não foram determinadas. Veios de quart-
zo e carbonato são posteriores a todas as demais al-
terações (SILVA, 2015). Klein, Lopes e Chaves (2015) 
descreveram sericita, clorita e material carbonoso 
dispersos na matriz de rocha vulcanoclástica com 
fragmentos líticos de rochas metavulcânicas félsi-
cas e, possivelmente, chert. Essa rocha encontra-se 
sulfetada e, pelo menos, duas gerações de pirita fo-
ram identificadas: (1) disseminada no acamamento 
sedimentar primário e (2) tardia, preenchendo fra-
turas e falhas extensionais (Fig. 5.14B), provavel-
mente pós-D3. 

Figura 5.13 – Imagens de afloramentos no garimpo Os Pretos. (A) Veios de quartzo verticais, paralelos à xistosidade do xisto 
grafitoso hospedeiro. (B) Veio (tardio?), discordante, com fragmento de xisto.

Figura 5.14 – Aspectos do garimpo Pipira. (A) Porção superficial, oxidada, com veios de quartzo de alto ângulo e stockworks. 
(B) Rocha vulcanoclástca laminada com duas gerações de pirita, uma precoce e disseminada na laminação (setas) e outra 

tardia, discordante, preenchendo pequenas estruturas.
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5.2.8 - Alvo Ubinzal

No alvo Ubinzal as rochas hospedeiras são 
predominantemente gabros, que variam de indefor-
mados a deformados (Fig. 5.15) e são associados à 
unidade Gabro Ubinzal (KLEIN; LOPES, 2011), e a da-
citos e riolitos da Formação Chega Tudo, que ocor-
rem intercalados nos gabros (Silva, 2015). A altera-
ção mais proeminente e mais precoce nos gabros é a 
actinolitização, cuja origem tardi-magmática (KLEIN; 
LOPES, 2011) ou hidrotermal (SILVA, 2015) é incerta. 
Carbonatação também é intensa, ocorrendo como 
substituição do plagioclásio e como veios, sendo mais 
forte nas porções cisalhadas das rochas. Sericitização 
se instalou ao longo da foliação das rochas ou como 
agregados nas zonas de sombra de pressão do porfi-
roclastos de actinolita, possuindo caráter sintectôni-
co, que aqui associamos à deformação principal (sin 
a tardi-D1). Epidotização e cloritização são subordina-
das (SILVA, 2015). Nas rochas vulcânicas a alteração 
foi menos intensa, produzindo sericita, carbonato e 
sulfetos, também sindeformacionais (SILVA, 2015). Sil-
va (2015) descreveu várias gerações de veios: (1) de 
quartzo, quartzo±microclina (deformados ou cortados 
por zonas cisalhadas), (2) de carbonato, irregulares e 
instalados nos planos de foliação, (3) de quartzo±clorit
a±sulfetos+carbonato, associados com vênulas de sul-
fetos colocadas nos planos de foliação, (4) de sulfeto e 
sulfetos+carbonato±quartzo subconcordantes, (5) de 
quartzo±clorita±sulfetos, centimétricos e discordan-
tes, e (6) veios e brechas de carbonato discordantes. 
O sulfeto dominante é a pirita, com calcopirita e pir-
rotita subordinadas. O ouro parece estar associado às 
zonas ricas em veios concordantes a subconcordantes 
e associado a sulfetos.

5.2.9 - Alvos Jiboia e Caramujinho

Alguns prospectos encontram-se hospedados 
em estruturas que cortam granitoides da Suíte Intru-
siva Tromaí. Jiboia e Caramujinho são os principais, 

ambos localizados no contato entre o Quartzo diorito 
Canoa e a Formação Chega Tudo (Fig. 5.1). Em Jiboia, 
as rochas hospedeiras são tonalitos (Suíte Tromaí) e 
quartzo dioritos (Quartzo diorito Canoa), em geral al-
terados (Fig. 5.16A, B, C), com mineralização associa-
da a termos deformados (Fig. 5.16D). Silicificação e 
sericitização em veios paralelos à foliação milonítica 
e sulfetação disseminada são observadas. Também 
ocorre alteração fissural posterior, com quartzo, car-
bonato e sulfeto (remobilização?) discordantes da 
alteração mais precoce (Fig. 5.16D).

Em Caramujinho, as rochas hospedeiras são 
tonalitos e quartzo dioritos muito similares aos do 
alvo Jiboia, possivelvmente com presença de algu-
mas rochas básicas plutônicas (Gabro Ubinzal?) e 
também com diferentes níveis de deformação. A al-
teração hidrotermal, disseminada e fissural, compos-
ta por quartzo-sericita-sulfeto-carbonato, ora é con-
cordante com a foliação, ora discordante (Fig. 5.16E, 
F, G). Além da pirita dominante, ocorre calcopirita 
em associação com carbonato.

 

5.2.10 - Garimpo Sequeiro

Sequeiro é garimpo da porção sudeste do Cin-
turão Gurupi (Fig. 5.1) e alvo de exploração por mi-
neradoras. Há mineralização hidrotermal hospedada 
em metarenito grosso, mais ou menos deformado, 
da Formação Igarapé de Areia (Fig. 5.17). Essa rocha 
hospedeira mostra alteração sericítica pervasiva, que 
dá coloração esverdeada ao arenito (Fig. 5.17A) e foi 
seccionada por veios de quartzo subverticais, com 
direção segundo N35E, concordantes com a folia-
ção principal S1 (sin a tardi-D1), e com precipitação 
de sulfeto nos veios e na rocha encaixante imediata 
(Figs. 5.17B, C). Em certas porções, a sulfetação é de 
granulação grossa e volumetricamente expressiva e 
a oxidação dos sulfetos produziu manchas de ferrugi-
nização (hematita?) ao longo do veio (Fig. 5.17B). Os 
veios, às vezes, se encontram boudinados e redobra-
dos por estruturas tardias (D2 e D3).

Figura 5.15 – Testemunhos de sondagem de gabro alterado (A) não deformado ou (B) deformado no alvo Ubinzal. Largura 
dos testemunhos é 5 cm.



Informe de Recursos Minerais

88

Figura 5.16 – Aspectos das rochas hospedeiras e da alteração hidrotermal nos alvos Jiboia (A-D) e Caramujinho (E-H) (tes-
temunhos de sondagens cedidos por Iamgold). (A) Tonalito com cloritização do anfibólio e saussuritização do plagioclásio, 

muito semelhante ao encontrado no depósito Cipoeiro. (B) Quartzo diorito levemente alterado. (C) Tonalito fortemente 
deformado e alterado. (D) Tonalito deformado e alterado, com sulfetos disseminados, veios de quartzo e sericita paralelos à 
foliação e outra geração de vênulas, de quartzo-carbonato-sulfeto, discordante. (E) Tonalito com alteração quartzo-sericita e 
pirita disseminada e em fissuras. (F) Tonalito milonítico com sulfetação e carbonatação concordante e carbonatação discor-

dante. (G) Associação sulfeto-carbonato discordante. (H) Agregado de sulfetos alterados, indicando a presença de mineral de 
cobre (calcopirita).
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5.3 - METALOGÊNESE

5.3.1 - Aspectos gerais

Duas classes de depósitos (ou dois sistemas 
mineralizantes) auríferos foram reconhecidas previa-
mente para o Cinturão Gurupi (KLEIN 2014a, 2014b 
e suas referências): (1) orogênico e (2) paleoplacer. 
Os trabalhos desenvolvidos neste projeto ratificam 
essa classificação e trazem elementos adicionais 
para o refinamento do entendimento dos controles 
fundamentais da mineralização e de sua gênese. Os 
depósitos orogênicos, largamente dominantes, es-
tão hospedados somente em rochas riacianas, prin-
cipalmente nas rochas metavulcanossedimentares 
da Formação Chega Tudo, e secundariamente em 
granitoides da Suíte Intrusiva Tromaí, em gabros da 
unidade Ubinzal e em rochas metassedimentares da 
Formação Igarapé de Areia. Não são conhecidos jazi-
mentos associados aos granitoides colisionais de ca. 
2100 Ma, aos anfibolitos e às rochas metassedimen-
tares da Formação Santa Luzia do Pará (Fig. 5.1). Isto 
certamente deriva de algum controle regional im-
portante (estrutural, ambiente tectônico, fertilidade 
etc...), conforme será discutido a seguir. 

5.2.11 - Ocorrências em paleoplacer

A presença de ocorrências de ouro em paleo-
placer na região do Gurupi é conhecida por minera-
doras pelo menos desde o final da década de 1990, 
inclusive com pequenos depósitos dimensionados por 
trabalhos de sondagem (KLEIN; LOPES, 2011), mas 
sem divulgação de resultados. No âmbito da ARIM 
Gurupi são conhecidos Pico 20, Boa Esperança e Bom 
Jardim, com ouro detrítico contido em conglomerado 
monomítico (KLEIN; LOPES, 2009, 2011), e no garimpo 
Firmino, onde o ouro está contido em arenito grosso 
e mal selecionado (AZEVEDO, 2003). Essas rochas per-
tencem à Formação Igarapé de Areia. 

Além da mineralização detrítica, observações 
preliminares feitas por Klein e Lopes (2009) e nes-
te estudo indicam alteração hidrotermal superposta 
às rochas sedimentares em Pico 20 e Boa Esperança 
(Fig. 5.18), além dos indícios de mineralização em Ci-
poeiro e Sequeiro, já descritos acima. Esse conjunto 
de dados levou Klein e Lopes (2009) a sugerir a se-
melhança entre a mineralização aurífera na Forma-
ção Igarapé de Areia com o tipo Tarkwa do Cráton do 
Oeste da África (p. ex., PIGOIS et al., 2003).

Figura 5.18 – Rochas da Formação Igarapé de Areia em alvos com ocorrência de ouro em paleoplacer, mas mostrando su-
perposição de alteração hidrotermal. (A) Veios de quartzo cortando conglomerado no alvo Pico 20 (testemunho á direita). (B) 

Veios de quartzo e alteração clorítica(?) e hematítica em arenitos no alvo Boa Esperança.

Figura 5. 17 – Aspectos da mineralização em Sequeiro, hospedada em arenito da Formação Igarapé de Areia. (A) Arenito mi-
lonitizado, com porções sericitizadas esverdeadas. (B) Veio de quartzo com boxworks de sulfeto grosso encaixado em arenito 
grosso. Observar a marca da oxidação dos sulfetos, paralela ao veio. (C) Veio de quartzo encaixado em arenito com grânulos 

grossos e hematitizado. Pirita ocorre tanto no veio como no arenito hospedeiro.
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Detalhes sobre as rochas hospedeiras, altera-
ção hidrotermal e estilos de mineralização já foram 
abordados para vários depósitos no item 5.2 e estão 
também sumariados em Klein (2014b).

5.3.2 - Controle estrutural 

A maioria das mineralizações de ouro do 
Cinturão Gurupi se concentra ao longo de estrutu-
ras sin-D1, contemporâneas à deformação riaciana 
resultante da fase colisional paleoproterozoica do 
orógeno que formou o que hoje se conhece como 
fragmento cratônico São Luís e sua porção poste-
riormente retrabalhada durante o soerguimento do 
Cinturão Gurupi (Figs. 4.6 e 5.1). Essas estruturas se 
associam com altos gradientes gravimétricos hori-
zontais (Fig. 5.19 – OLIVEIRA, 2016). 

Os corpos mineralizados são em geral lenti-
formes e paralelos a S1, por vezes contidos em zonas 

de cisalhamento (Fig. 5.20A, B). São compreendidos 
como sin a tarditectônicos em relação ao desenvol-
vimento da foliação. Por vezes, veios piritosos ricos 
em ouro podem estar budinados em ocorrências ao 
longo da Zona de Cisalhamento Tentugal, como ob-
servado no garimpo Sequeiro (Formação Igarapé de 
Areia) e em afloramento nas proximidades da vila 
de Chega Tudo (Fig. 5.20C). Entretanto, não é claro 
se a budinagem foi um processo síncrono à defor-
mação D1 ou se reflete a superposição de esforços 
D3, do Neoproterozoico, quando a zona de Cisalha-
mento Tentugal sofreu reativação com cinemática 
sinistral.

Também é notável a distribuição de ocorrên-
cias de ouro nas interseções entre rupturas de duas 
ou três gerações distintas (D1-D2, D1-D3 e D1-D2-
-D3). Veios não mineralizados, discordantes da fo-
liação principal S1 também sugerem a atuação de 
eventos posteriores à fase de mineralização principal 
(Fig. 5.21). Na região do depósito de Cachoeira, por 

Figura 5.19 - Gradientes gravimétricos horizontais enfatizados por filtragem direcional no azimute 45º (sombreado). Os 
traços pretos correspondem aos eixos dos gradiente positivos (de acordo com OLIVEIRA, 2016). As ocorrências ou depósitos 

de Au estão superpostas.
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exemplo, ocorrem mineralizações tanto em estrutu-
ras sin-D1 como em bandas de deformação sin-D2, 
porém de forma mais limitada e aparentemente in-
terconectadas às primeiras. Entende-se a segunda 
como provável remobilização da primeira, sugerindo 
que D2 atuou na reconcentração local de depósitos 
préexistentes, possivelmente atuando na forma-
ção de zonas de teor mais elevado (ore shoots). De 
maneira semelhante, estruturas D3 cruzam diversas 
ocorrências na região da ZCT e mais a leste, no domí-
nio de granitoides da Suíte Intrusiva Tromaí.

Falhas e fraturas extensionais, tardias a D3, 
também atuaram de maneira local na remobilização 
de zonas mineralizdas. No garimpo Pipira, veios pi-
ritosos mineralizados ocorrem ao longo de um con-
junto de falhas normais que formam sistemas tipo 
horst-graben (Fig. 5.22).

5.3.3 - Novos dados analíticos

Além do acervo já existente de dados isotópi-
cos, de química mineral e de inclusões fluidas, novos 
dados foram gerados neste projeto e são apresenta-
dos neste item, permitindo uma melhoria nas inter-
pretações que seguem.

5.3.3.1 - Inclusões fluidas

Dados de inclusões fluidas foram produzidos 
para o depósito de Cachoeira, que ainda era despro-
vido dessa informação. Quinze amostras de veios 

Figura 5.20 – (A) Veios sin-D1 concordantes com foliação 
S1 em metatonalito da Suíte Tromaí, dobrados e parcial-

mente transpostos por foliação milonítica em zona de 
cisalhamento tardi-D1 (depósito Cipoeiro); (B) veio piritoso 
mineralizado em ouro concordante com a foliação S1, em 
xisto da Formação Chega Tudo (depósito Chega Tudo); (C) 
veio de quartzo com halo sulfetado rico em ouro, encaixa-
do na foliação S1b e budinado, em metarenito milonítico 

da Formação Igarapé de Areia (garimpo Sequeiro).

Figura 5.21 – Veio de quartzo estéril, discordante da 
foliação S1, encaixado em banda de cisalhamento sinistral 
sin-D3, em metatonalito do Complexo Itapeva próximo à 

Zona de Cisalhamento Tentugal.

Figura 5.22 – Veios com pirita, mineralizados em ouro, con-
cordantes com falhas normais pós-D3, cortando metagrau-

vaca da Formação Chega Tudo (garimpo Pipira). 
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de quartzo, quartzo-carbonato e de rochas intensa-
mente alteradas foram avaliadas petrograficamente. 
A maioria das amostras possui aspecto turvo ou lei-
toso, o que dificulta a visibilidade das inclusões. So-
mente duas amostras apresentaram inclusões fluidas 
em quantidade e tamanho suficientemente grande 
para realização de análises microtermométricas 
(EK66B – rocha metavulcânica alterada e EK66D – 
veio de quartzo estéril). Em outras poucas amostras, 
somente 2-3 inclusões fluidas estavam presentes. 

As inclusões fluidas avaliadas são predominan-
temente bifásicas, subordinadamente monofásicas 
(não apresentam mudanças de fase durante a micro-
termometria), formam trilhas intra e transgranulares 
e localmente possuem distribuição aleatória (Fig. 
5.23). São compostas por fase aquosa e vapor.  

Mais de 200 inclusões foram analisadas nas 
duas amostras, além de cinco inclusões em outras 
três amostras (veio de quartzo-carbonato mine-
ralizado, veio de quartzo sulfetado e veio de baixo 

Figura 5.23 – Fotomicrografias da amostra EK66D (veio de quartzo estéril). A) Trilhas intra e transgranulares; B) inclusões 
fluidas bifásicas em trilhas e aleatórias; C, D, E, F) inclusões fluidas bifásicas, primárias (?) em seus diversos formatos.
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teor). Os dados microtermométricos são similares 
em todos os casos estudados. As temperaturas de 
fusão do gelo indicam salinidade entre 1,1 e 6,2% 
em peso equivalente de NaCl e as temperaturas de 
homogeneização variaram entre 155 e 350°C (Fig. 
5.24), com máxima em torno de 200°C. Esses dados 
indicam densidade do fluido entre 0,6 e 1,0 g/cm3. A 
distribuição dos dados de salinidade e temperaturas 
de homogeneização (Fig. 5.24) não mostra qualquer 
tipo de tendência indicativa de processo.

Não foi possível relacionar as inclusões estu-
dadas com evento hidrotermal ou mineralização em 
Cachoeira. Comparando, também, com o padrão de 
fluidos, ricos em CO2, descritos para outros depósitos 
auríferos do Cinturão Gurupi (KLEIN, 2014b e item 
5.3.4, abaixo), entende-se que os fluidos aquosos 
de Cachoeira não estão relacionados com a minera-
lização e foram aprisionados em evento tardio (re-
mobilização?), embora os valores mais elevados de 
temperatura de homogeneização estejam no mesmo 
intervalo obtido pelo geotermômetro da arsenopiri-
ta (ver próximo item).

5.3.3.2 - Química mineral

Dados de química mineral foram obtidos, com 
microssonda eletrônica e microscopia eletrônica de 

varredura, em ouro e sulfetos do depósito Cachoeira. 
Os resultados das análises com microssonda estão 
tabelados no Anexo 2.

As partículas de ouro possuem média de 
91,9% de ouro e somente a prata ocorre em teores 
significativos, com média de 6,1%. A pirita apresenta 
composição relativamente constante, com variações 
inferiores a 1,5% nos conteúdos de enxofre e ferro. A 
soma dos elementos traço é inferior a 1% e não foi 
identificada a presença de ouro nas amostras anali-
sadas. Da mesma forma a arsenopirita não mostra 
variações significativas em sua composição, mesmo 
em cristais com características morfológicas distintas 
(grandes cristais rômbicos euédricoas a anédricos ou 
agregados de pequenos cristais). A soma de elemen-
tos traço é muito baixa, não foi detectada a presença 
de ouro e a razão As/S média é 0,85%. 

Variações composicionais entre centro e bor-
da apenas suaves foram observadas em alguns cris-
tais de arsenopirita (Fig. 25) e pirita. O estudo de car-
tografia química efetuado em MEV não identificou a 
presença de ouro, exceto como inclusão. Ainda, os 
dados composicionais permitem estimar a tempera-
tura de formação da arsenopirita (Kretschmar, Scott, 
1976; Sharp et al., 1985) entre 330 e 370°C.

Gersdorffita foi identificada somente em zona 
de alteração estéril em rocha máfica, onde ocorre 

Figura 5.24 – Diagrama temperatura de homogeneização (Tht) versus salinidade para inclusões fluidas aquosas do depósito 
Cachoeira..

Figura 5.25 – Perfil analítico efetuado por microscopia eletrônica de varedura em cristal de arsenopirita do depósito Cachoei-
ra, mostrando pequena varição composicional entre centro e borda (teores na escala vertical em % de peso). 
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como o principal sulfeto, e sua composição é invariá-
vel, com razão As/S média de 0,95. Galena, calcopirita 
e esfalerita ocorrem predominantemente como inclu-
sões na arsenopirita e na pirita e também não apre-
sentam variabilidade composicional significativa.

5.3.3.3 - Isótopos estáveis

Análises de isótopos estáveis, em caráter de 
reconhecimento, foram obtidas para Montes Áureos, 
Ubinzal e Sequeiro, além do complemento de dados 
de isótopos de enxofre para Cachoeira, incluindo 
para mineralização não econômica hospedada em 
arenitos (Tabela 5.4). Os resultados estão dentro 
de intervalos já obtidos anteriormente em outros 
depósitos e ocorrências do Cinturão Gurupi.

5.3.3.4 - Isótopos de Pb

Análises de isótopos de chumbo foram realiza-
das em amostras de sulfetos e de ouro dos depósitos 
Cachoeira e Chega Tudo (Tabela 5.5). Há uma varia-
ção bastante grande nas composições isotópicas, 
incluindo amostras muito radiogênicas. As amostras 
de ouro de Cachoeira mostram duas populações, 
uma menos radiogênica, com valores de 206Pb/204Pb 
e 207Pb/204Pb em torno de 15, outra muito radiogê-
nicas, com razões 206Pb/204Pb superiores a 35 (Tabela 
5.5). Em todos os casos, o ouro apresenta erros ana-
líticos elevados.

5.3.3.5. Isótopos de Nd

Isótopos de Nd em veios e porções fortemente 
hidrotermalizadas das rochas hospedeiras de minera-

lização foram analisados (Tabela 5.6) numa tentativa 
de obtenção de idade isocrônica que reflita o evento 
mineralizador e de comparar a composição isotópica 
dos materiais de alteração hidrotermal com a de fon-
tes potenciais. As idades modelo obtidas situam-se, 
em sua maioria, no intervalo de evolução do Nd para 
as rochas riaciana do Fragmento Cratônico São Luís 
e do Cinturão Gurupi (Fig. 5.26 – vide discussão das 
implicações mais adiante).

5.3.4 - Natureza e fonte dos fluidos e metais

5.3.4.1 - Composição dos fluidos mineraliza-
dores

Estudos de inclusões fluidas realizados em 
Montes Áureos (YAMAGUTI; VILLAS, 2003), Serrinha 
(KLEIN et al., 2006), Chega Tudo (KLEIN et al. 2008c) 
e Cachoeira (este trabalho) mostram que os sistemas 
hidrotermais nesses depósitos envolveram fluidos 
aquo-carbônicos (H2O–CO2–NaCl), carbônicos (CO2) 
e aquosos (H2O–NaCl). Os fluidos portadores de CO2 
são em geral primários, ou pseudosecundários, local-
mente secundários com relação ao aprisionamento 
e são interpretados (KLEIN, 2014a, 2014b e este tra-
balho) como os responsáveis pela mineralização. Os 
fluidos desprovidos de CO2 são secundários e tardios 
em relação aos demais, interpretados como não re-
lacionados com mineralização. A composição desses 
fluidos é consistente ao longo da província aurífera, 
mas varia levemente entre os diferentes depósitos 
(Tabela 5.7). A fração molar de CO2 varia entre 11 e 
33% e a salinidade varia de 1,6 a 5,8% em equivalen-
te de NaCl. Metano e N2 ocorrem em teores subor-
dinados na fase carbônica, enquanto que MgCl2 e/
ou FeCl2 são compostos subordinados na fase aquo-

Depósito/
ocorrência Amostra Mineral

Estilo de 
alteração

Rocha 
hospedeira

d18O (‰) dD (‰) d13C (‰) d34S (‰)

Cachoeira EK67B Arsenopirita Veio Hidrotermalito +1,4

DF2A Arsenopirita Veio Hidrotermalito +2,4

DF2A Pirita Veio Hidrotermalito +7,8

CNRD17 Pirita Disseminada Metarenito -3,3

CNRD17/108 Pirita Disseminada Metarenito -1,4

CNRD3/67 Pirita Disseminada Metarenito +3,3
Montes 
Áureos

MA14/125 Quartzo Veio Ep-hb xisto +15,1

MA14/125 Calcita Veio Ep-hb xisto +13,7 -9,1

MA7/96 Calcita Disseminada Ep-hb xisto +13,9 -7,4

MA7/96 Pirrotita Disseminada Ep-hb xisto -4,5

Ubinzal EK207A Quartzo Veio Metadacito +13,5 -40 (IF)

Sequeiro EK225 Quartzo Veio Metarenito +11,0 -53 (IF)

Tabela 5.4 – Resultados de análises de isótopos estáveis em minerais hidrotermais e fluidos obtidos neste projeto

IF: medido em inclusões fluidas, Ep: epidoto, hb: hornblenda
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Depósito/corpo Amostra
Hospedeira /
encaixante

Mineral
206Pb/ 
204Pb

s
207Pb/ 
204Pb

s
208Pb/ 
204Pb

s Idade 
Modelo (Ma)

Ref

Cachoeira/Pernalonga 3/67 Metarenito py 15,245 0,009 15,124 0,0140 34,879 0,0420 1811 1

Cachoeira/Pernalonga 17/123,8 Metarenito py 15,285 0,009 15,136 0,0140 35,040 0,0420 1796 1

Cachoeira/Tucano 12/107,5 VQ/xisto py 15,218 0,009 15,194 0,0137 34,788 0,0420 1949 2

Cachoeira/Tucano 14/108 Vulcânica félsica py+apy 15,495 0,010 15,231 0,0142 35,040 0,0400 1772 2

Cachoeira/Tucano 15/ 84,5 VQ/diorito py 15,831 0,009 15,244 0,0140 35,016 0,0420 1510 2

Cachoeira/Tucano 15/ 111,5 Diorito py 15,799 0,009 15,256 0,0140 35,136 0,0420 1559 2

Cachoeira/Tucano 15/112,5 VQ/diorito py 16,036 0,010 15,283 0,0140 35,379 0,0420 1410 2

Cachoeira/Tucano 18/121,8 Filito carbonoso apy 17,160 0,011 15,463 0,0140 35,497 0,0430 842 2

Cachoeira/Tucano 18/102 Vulcânica félsica py 15,273 0,010 15,228 0,0130 34,857 0,0420 1956 2

Cachoeira/Tucano DF2 VQ apy 17,580 0,005 15,498 0,006 35,259 0,006 588 1

Cachoeira/Tucano DF2 VQ py 15,258 0,009 15,161 0,009 34,665 0,009 62 1

Cachoeira/Tucano DFEP/1 (p) VQ Au 36,655 0,032 17,148 0,021 36,717 0,059 <0 1

Cachoeira/Tucano DFEP/2 VQ Au 36,463 0,038 17,121 0,022 36,672 0,062 <0 1

Cachoeira/Tucano DFEP/3 VQ Au 36,618 0,141 17,165 0,072 36,786 0,156 <0 1

Cachoeira/Tucano DFEP/4 VQ Au 36,681 0,039 17,267 0,025 37,026 0,068 <0 1

Cachoeira/Tucano DFEP/6 VQ Au 36,637 0,037 17,148 0,024 36,732 0,065 <0 1

Cachoeira/Tucano DFEP/7 VQ Au 35,921 0,356 17,058 0,080 36,711 0,080 <0 1

Cachoeira/Tucano DFEA/5 VQ Au 35,404 0,410 17,061 0,035 36,638 0,082 <0 1

Cachoeira/Tucano DFEP/5 VQ Au 16,567 0,228 15,308 0,028 35,009 0,061 1020 1

Cachoeira/Tucano DFEP/8 VQ Au 16,762 0,089 15,120 0,072 35,481 0,202 445 1

Cachoeira/Tucano DFEA/1 (g) VQ Au 15,067 0,013 15,053 0,020 34,512 0,058 1848 1

Cachoeira/Tucano DFEA/2 VQ Au 15,686 0,063 15,150 0,037 34,820 0,122 1466 1

Cachoeira/Tucano DFEA/3 VQ Au 15,087 0,018 15,261 0,025 35,000 0,073 2165 1

Cachoeira/Tucano DFEA/4 VQ Au 14,922 0,023 15,050 0,022 34,472 0,070 1978 1

Cachoeira/Tucano DFEA/6 VQ Au 15,047 0,025 14,957 0,035 34,268 0,072 1690 1

Chega Tudo/Mina Velha MV-01 VQ Au 19,098 0,082 15,607 0,049 37,727 0,154 <0 1

Chega Tudo/Mina Velha MV-02 VQ Au 19,229 0,087 15,635 0,065 37,930 0,864 <0 1

Chega Tudo/Mina Velha MV-03 VQ Au 19,560 0,061 15,718 0,035 38,074 0,101 <0 1

Chega Tudo/Mina Velha MV-04 VQ Au 21,533 0,013 16,133 0,072 38,373 0,187 <0 1

Chega Tudo/Mina Velha MV-05 VQ Au 18,794 0,051 15,546 0,024 37,790 0,251 <0 1

Chega Tudo EK216D-L2 Metadacito py 19,020 0,023 15,611 0,019 37,796 0,045 <0 1

Chega Tudo EK216E-L2 Metadacito py 22,143 0,014 16,130 0,010 40,107 0,024 <0 1

Tabela 5.5 – Composição isotópica de sulfetos e ouro dos depósitos Cachoeira e Chega Tudo. Dados obtidos neste trabalho 
adicionados de informações da literatura. Idades modelo calculadas segundo o modelo em dois estágios de Stacey e Kra-

mers (1975).

Abreviaturas – (p): partícula pequena, (g): partícula grande, VQ: veio de quartzo, py: pirita, apy: arsenopirita
Referências – 1: este trabalho, 2: Klein, Moura e Harris (2006)

Amostra Depósito
Material 
analisado

Sm 
(ppm)

Nd 
(ppm)

147Sm/144Nd 143Nd/144Nd
(+ 2s) 
10-5 eNd (0)

TDM 
(Ga)

eNd (2,1) eNd (0,54)

DDH263 Cachoeira veio qz-sulf 2,323 11,581 0,1212 0,51159 1,4 -20,5 2,41 -0,1 -15,3

DDH264 Cachoeira veio qz-sulf 0,203 1,078 0,1140 0,51142 1,8 -23,8 2,50 -1,5 -18,1

DDH265 Cachoeira veio qz 3,389 18,787 0,1090 0,51169 1,5 -18,5 1,97 +5,2 -12,4

DDH267 Cachoeira hidrotermalito 10,673 64,001 0,1008 0,51117 1,9 -28,6 2,54 -2,8 -22,0

DDH268 Cachoeira veio qz-carb 7,269 38,350 0,1146 0,51148 1,2 -22,5 2,41 -0,3 -16,8

DDH269 Chega Tudo hidrotermalito 2,845 18,313 0,0939 0,51116 0,9 -28,7 2,40 -1,0 -21,6

DDH272 Cipoeiro venul cc + alt 4,784 25,739 0,1123 0,51145 1,6 -23,0 2,39 -0,3 -17,2

DDH273 Cipoeiro venul cc + sulf 4,161 22,373 0,1124 0,51139 1,4 -24,3 2,50 -1,6 -18,5

DDH275 Serrinha veio 3,526 18,220 0,1170 0,51134 2,2 -25,3 2,71 -3,8 -19,8

DDH275 Serrinha veio 2,918 14,706 0,1199 0,51146 1,3 -22,8 2,58 -2,1 -17,5

DDH276 Serrinha veio qz-cc-ank 4,010 22,128 0,1096 0,51153 1,2 -21,6 2,22 +2,0 -15,6

DDH277 Serrinha veio qz-cc-ank 3,055 16,380 0,1127 0,51190 2,0 -14,3 1,72 +8,4 -8,6

DDH281 Montes Áureos mica xisto 5,324 28,118 0,1145 0,51151 1,4 -21,8 2,35 +0,3 -16,2

Tabela 5.6 – Resultados de análises de isótopos de Sm-Nd em amostras de minério e zonas de alteração em depósitos do Cin-
turão Gurupi (análises com razões isotópicas fora do normal não incluídas)

Abreviaturas - qz: quartzo, sulf: sulfeto, carb: carbonato, chl: clorita, cc: calcita, alt: alteração, ank: ankerita, dol, dolomita
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sa (YAMAGUTI; VILLAS, 2003; KLEIN, 2014a, 2014b, e 
este trabalho).

5.3.4.2 - Condições físico-químicas da mine-
ralização

Temperaturas de homogeneização de inclu-
sões fluidas e de equilíbrio entre isótopos estáveis 
e composição química de clorita e arsenopirita in-
dicam que a mineralização nos vários depósitos do 
Cinturão Gurupi ocorreu entre 296 e 370°C e entre 
1,3 e 3,0 kbars (Tabela 5.7), com variações menores 
em depósitos individuais (YAMAGUTI; VILLAS, 2003; 
KLEIN, 2014a, 2014b, e este trabalho).

Valores de fugacidade de oxigênio (log fO2) cal-
culados para Serrinha e Chega Tudo situam-se entre 
-28,5 e -31,5 (referências primárias em KLEIN, 2014a). 
Esses valores indicam condições relativamente redu-
zidas para os fluidos mineralizadores e são compatí-
veis com a larga predominância de CO2 sobre CH4 nos 
fluidos, com os valores de e34S medidos em sulfetos 
(Tabela 5.7), com a comum coexistência entre pirita e 
clorita na alteração hidrotermal e com a ausência de 
minerais oxidados (p.ex., hematita, sulfatos) nessa 
alteração. Adicionalmente, pH neutro a levemente 
alcalino foi inferido pela ausência de feldspato po-
tássico e presença de mica branca na alteração e pela 
estabilidade de carbonatos (KLEIN, 2014a).

5.3.4.3 - Fontes de fluidos e de outros compo-
nentes do minério

A composição dos isótopos estáveis de oxigê-
nio, hidrogênio, carbono e enxofre em minerais hi-
drotermais e/ou inclusões fluidas, e de isótopos ra-
diogênicos de chumbo e neodímio (minerais e rocha 
total) é utilizada para avaliação das fontes potenciais 
dos fluidos hidrotermais e de outros componentes 
presentes no minério. Dados são da literatura (Tabe-
la 5.7) e deste trabalho (Tabela 5.4). Calculado para 
a temperatura determinada ou estimada para cada 
depósito, o valor de e18O do fluido varia de +2,4 a 
+12,4‰ em toda a área, com variação interna bem 
menor para cada depósito. Já o valore de dD do fluido 
é bem mais variável, de -12 a -80‰, também com va-
riações menores para depósitos individuais. Em de-
pósitos mais bem estudados, com número represen-
tativo de análises isotópicas, uma fonte metamórfica 
é mais provável para a H2O presente no fluido (Fig. 
5.27). Em depósitos/ocorrências apenas com amos-
tragem e análise de reconhecimento, essa fonte não 
está clara e os dados são compatíveis tanto com fon-
te metamórfica quanto magmática (Fig. 5.27).

Os valores de d13C do CO2 presente em in-
clusões fluidas e/ou em contato com carbonatos é 
também bastante variável, de -5,4 a -24,1‰ (Tabelas 
5.4 e 5.7). Os valores mais elevados são em geral in-
terpretados como de origem mantélica, embora fon-

Depósito/ 
ocorrência (alvo)

Composição 
do fluido

T (°C) P (kbar) d18OH2O (‰) dDH2O (‰) d13CCO2 (‰) d34Smin (
0/00) Ref

Cipoeiro nd 305-319chl nd +2,4 a +5,7 -20 a -43 -10,7 +1,1 a +1,7 1

Chega Tudo (corpo 
Mandiocal)

CO2:12-22% 
CH4: <6% 
NaCl: 5,8%

340-370Th,IE ~2,5 +7,9 a +9,4 -29 a -37 -24,1 +0,1 a +0,8 2

Chega Tudo (corpo 
Mina Velha)

CO2:11-13% 
CH4: 0% 
NaCl: 1,6-2,5%

330-340Th, IE ~2,5 +5,3 a +7,2 -12 a -30 -6,9 nd 2

Cachoeira 
(Barbosa/Tucano)

H2O-NaCl** 330-370aspy nd +6,2 a +12,4 -16 a -28 -9,5 a -12,7 +1,4 a +7,4 3,4

Cachoeira 
(Pernalonga)

nd nd nd nd nd nd -3,3 a +3,3 4

Montes Áureos NaCl: 2,8%
260-350Th,chl 

298IE 1,3-2,8 +8,2 a +8,4 nd -5,4 a -7,1 -4,5 4,5

Serrinha

CO2:18-33% 
CH4: <2% 
N2: <4% 
NaCl: 4,5%

310-335Th,IE 1,3-3,0 +6,2 a +8,4 -19 e -80 -17,6 -2,6 a -7,9 6

Ubinzal nd nd nd +7,6* -40 nd nd 4
Sequeiro nd nd nd +5,1* -53 nd nd 4

Tabela 5.7 – Propriedades físico-químicas de fluidos mineralizadores de depósitos de ouro orogênico do Cinturão Gurupi

nd: não determinado ou não disponível, *: calculado para 330°C (T média dos demais depósitos); ** não interpretado como fluido 
mineralizador
Geotermômetros: Th: temperaturas de homogeneização de inclusões fluidas, IE: temperatura de equilíbrio de isótopos estáveis, chl: 
geotermômetro da clorita, apy: geotermômetro da arsenopirita
Referências – 1: Klein et al. (2007), 2: Klein et al. (2008c), 3: Klein et al. (2005c), 4: Este trabalho, 5: Yamaguti e Villas (2003), 6: Klein 
et al. (2006)
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tes magmáticas e médias crustais possuam valores 
similares. Os valores mais negativos indicam maior 
ou menor influência de carbono orgânico, o que tem 
sido interpretado como contribuição de carbono de 
xistos grafitosos presentes na estratigrafia da Forma-
ção Chega Tudo (KLEIN, 2014b). Essa influência se dá 
provavelmente próximo aos sítios de deposição.

A grande variação nos valores de d34S em sulfe-
tos (Fig. 5.28), cuja composição é muito próxima da do 
H2S do fluido (OHMOTO; RYE, 1979), pode ser explicada 
pela existência de fontes distintas (magmática, manté-
lica, sedimentar/diagenética, biogênica), variações lo-
cais por interação com rochas encaixantes e oxidação 
do fluido (nesse caso, para variações em um mesmo 
depósito, como Cachoeira) (OHMOTO; RYE, 1979;  SEC-
COMBE et al. 1993; KLEIN et al., 2015). Em geral, dados 
positivos e próximos de 0% tendem a ser interpretados 

como de origem magmática (direta ou por dissolução 
de sulfetos magmáticos) e os mais negativos como de 
contribuição sedimentar ou biogênica.

A assinatura isotópica do Pb em minerais de 
minério pode ser interpretada em termos de deriva-
ção a partir de grandes reservatórios globais, como 
manto, crosta superior e inferior (p. ex., ZARTMAN; 
DOE, 1981 – Fig. 5.29), ou em relação a reservató-
rios (rochas) regionais. Rochas ígneas contemporâ-
neas ao evento mineralizador fornecem Pb comum 
aos fluidos, enquanto que rochas mais antigas (em-
basamento) fornecem mistura de Pb comum e ra-
diogênico (CHIARIDIA et al. 2006). O espalhamento 
das razões isotópicas (Fig. 5.29) mostra bem essas 
questões. As amostras menos radiogênicas tendem 
a se agrupar próximo à composição dos feldspatos 
de granitoides do Fragmento Cratônico São Luís e 

Figura 5.27 – Composição isotópica do oxigênio e hidrogênio dos fluidos hidrotermais em depósitos e ocorrências do Cinturão 
Gurupi calculada com dados da literatura e deste estudo (referências nas Tabelas 5.4 e 5.7). Os campos das águas magmá-
ticas e meteóricas são de Sheppard (1986) e a linha da água meteórica é de Craig (1961). Dados de Montes Áureos plotados 
fora do diagrama (junto à escala horizontal), pois não há informação para dDH2O. Dados para Sequeiro e Ubinzal são prelimi-

nares (uma amostra por ocorrência).

Figura 5.28 – Composição isotópica de sulfetos em depósitos do Cinturão Gurupi. Dados desde estudo (Tabela 5.4) e da litera-
tura (referências na Tabela 5.7)
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do Cinturão Gurupi (composição isotópica inicial dos 
magmas), sugerindo que esses granitoides e/ou fon-
tes mantélicas podem ser a fonte do Pb presente em 
parte dos sulfetos e no ouro. A partir daí, as razões 
isotópicas ficam mais radiogênicas indicando mistu-
ras e influência da crosta superior. Essa influência da 
crosta superior é mais evidente no diagrama toriogê-
nico, sobretudo para o ouro (Fig. 5.29B).

Os isótopos de Nd sugerem que fontes crus-
tais riacianas, ou seja, as rochas dominantes presen-

tes no Fragmento Cratônico São Luís e no Cinturão 
Gurupi (sobretudo a crosta juvenil), respondem pela 
composição e evolução do Nd observada na altera-
ção hidrotermal nos depósitos estudados (Fig. 5.26). 
Apenas uma amostra, do depósito Serrinha, possui 
comportamento distinto e evolução do Nd muito si-
milar à apresentada por granitoide neoproterozoico 
(Fig. 5.26), o que pode ter implicação com relação à 
idade da mineralização (vide item 5.3.5).

Figura 5.29 – Diagramas com as composições isotópicas de chumbo em amostras de sulfeto e ouro dos depósitos Cachoeira 
e Chega Tudo. Para comparação, são apresentados os campos composicionais das amostras de ouro (Au SL) e sulfetos (py SL) 
do depósito Piaba no Fragmento Cratônico São Luís, e do Pb magmático determinado em feldspatos de granitoides riacianos 
juvenis do Fragmento Cratônico São Luís (F-SL) e colisionais do Cinturão Gurupi (F-CG) (dados de KLEIN et al., 2015). (A) e (B) 
Diagramas de Zartman e Doe (1981). CS: crosta superior, CI: crosta inferior, M: manto, O: orógeno. (C) Diagrama com a curva 
evolutiva de Stacey e Kramers (1975). A isócrona de 2043 Ma foi construída (lixiviação sequencial) com pirita da disseminada 

em metarenitos da Formação Igarapé de Areia em Cachoeira. O campo sombreado envolve as composições isotópicas de 
sulfetos de Cachoeira e Montes Áureos e de rocha total em amostras de granitoides do Cinturão Gurupi (dados de KLEIN; 

MOURA; HARRIS, 2006).
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5.3.4.4 - Mecanismos de transporte e precipi-
tação do ouro e processos genéticos

Os dados geológicos, petrográficos, de inclu-
sões fluidas e de isótopos estáveis e radiogênicos 
indicam que a mineralização nos diversos depósitos 
resultou da atuação isolada ou combinada, em maior 
ou menor grau, de imiscibilidade de fluidos, sulfeta-
ção e carbonatação das rochas hospedeiras e subor-
dinada mistura de fluidos. 

Fluidos predominantemente metamórficos 
seriam produzidos por reações de desvolatilização 
e desidratação durante metamorfismo progressivo 
da sequência vulcanossedimentar de Chega Tudo, 
podendo haver contribuição dos muscovita-granitos 
sintectônicos e colisionais, conforme indicado pelos 
isótopos de Pb (Fig. 5.29C). A deposição de veios 
auríferos e disseminações em rochas alteradas hi-
drotermalmente ocorreram em sítios dilatacionais 
(fraturas, falhas, foliação, contatos litológicos) sob 
condições de pressão flutuante.

5.3.5 - Idade da mineralização

Segundo o modelo genético acima, Klein 
(2014b) sugeriu que o evento mineralizador teria 
ocorrido no final da orogenia riaciana que operou 
no Fragmento Cratônico São Luís e parte do Cinturão 
Gurupi (Fig. 5.30). Contudo, a determinação da ida-
de absoluta da mineralização orogênica no Cinturão 
Gurupi ainda carece de dados mais robustos, pois as 
rochas hospedeiras, no Cinturão Gurupi, sofreram 
maior ou menor influência de eventos termo-tectô-
nicos no Neoproterozoico. Com relação a esse fato, 
Klein (2014b) considerou as seguintes possibilidades: 
(1) a mineralização é paleoproterozoica e foi afeta-
da estruturalmente (podendo incluir remobilização) 
no Neoproterozoico; (2) há duas épocas metaloge-
néticas, uma ocorrida no Paleoproterozoico, outra 
no Neoproterozoico; (3) a mineralização ocorreu no 
Neproterozoico e dados isotópicos disponíveis para 
sulfetos refletiriam Pb de fonte paleoproterozoica in-
corporado nos minerais durante a mineralização. 

Os restritos e pouco robustos dados geocro-
nológicos em minerais de minério (ouro e sulfetos) 
e de alteração hidrotermal (muscovita) também não 
permitem uma clara definição, embora possam cor-
roborar a primeira hipótese acima. 

Isótopos de Ar em muscovita hidrotermal do 
depósito Chega Tudo (corpo Mina Velha, E.L. Klein, 
dados inéditos) indicam que a mineralização é mais 
antiga do que 800 Ma e que o sistema isotópico foi 
afetado por volta de 540 Ma (como a história neo-
proterozoica no Gurupi se inicia com extensão por 
volta de 730-1100 Ma, uma idade paleoproterozoica 
para a mineralização é mais indicada).

Isótopos de Nd em veios e porções fortemente 
hidrotermalizadas não permitiram o cálculo de idade 

isocrônica, pois o espalhamento dos dados analíticos 
não permitiu a definição de alinhamento adequado 
(valores de MSWD altíssimos e erros muito grandes, 
embora o centro das idades simuladas seja paleopro-
terozoico). Observa-se, contudo, que as idades mode-
lo TDM e a evolução do Nd no tempo são, com uma 
exceção, compatíveis com as idades e evolução das 
rochas riaciana da região. Isto sugere que a idade da 
mineralização seja paleoproterozoica. A exceção se re-
fere a uma amostra do depósito Serrinha, que pode 
indicar remobilização no Neoproterozoico (Fig. 5.26).

Os isótopos de Pb, com acervo de dados rela-
tivamente grande, refletem a complexidade de for-
ma bem evidente. No corpo Mina Velha do depósito 
Chega Tudo a composição isotópica do Pb presente 
no ouro apresenta idade modelo arqueana (~3,0 Ga), 
embora a rocha hospedeira possua 2160 Ma (KLEIN; 
MOURA, 2001). Isso claramente reflete a fonte do Pb 
e não idade de mineralização. Dados apresentados 
por Klein, Moura e Harris, (2006) mostram espalha-
mento quase linear dos dados isotópicos para o Cin-
turão Gurupi (Fig. 5.29C), o que pode ser interpreta-
do em termos de idade (isócrona) ou de mistura de 
fontes. Mesmo considerando mistura de fontes, os 
dados se alinham pobremente e interceptam a curva 
de evolução de Stacey e Kramers (1975) em torno de 
2000 Ma, valor também próximo das idades modelo 
de amostras menos radiogênicas (Fig. 5.29C). 

Ainda segundo Klein, Moura e Harris, (2006), a 
análise de concentrado de pirita de Cachoeira por li-
xiviação sequencial gerou alinhamento (isócrona se-
cundária) que intercepta a curva evolutiva de Stacey 
e Kramers (1975) em 2002 e 709 Ma (Fig. 5.31A). Isso 
sugere dois eventos, o mais antigo representando a 
idade da mineralização ou da fonte e, o mais jovem, 
idade de remobilização ou de mineralização, respec-
tivamente. Eliminadas as razões mais radiogênicas, o 
alinhamento intercepta a curva evolutiva em 1952 e 
-92 Ma (Fig. 5.31B). 

Dados adicionados neste trabalho para o de-
pósito Cachoeira, mostram a composição isotópica 
do Pb em pirita e arsenopirita, em desequilíbrio tex-
tural (Fig. 5.9) e isotópico (Fig. 5.29), mas em contato 
com ouro. Idades modelo entre 2035 e 1816 Ma fo-
ram obtidas para a pirita e entre 842 a 588 Ma para 
a arsenopirita (Tabela 5.5). Também foram obtidas 
razões isotópicas por lixiviação sequencial em amos-
tra de pirita disseminada na alteração hidrotermal 
que corta metarenitos da Formação Igarapé de Areia 
(alvo Pernalonga, satélite do depósito Cachoeira). O 
alinhamento dos pontos indica uma idade isocrônica 
de 2043 ± 110 Ma (Fig. 5.29C), que, apesar do erro 
elevado, mostra o centro da idade próximo a 2000 
Ma e o alinhamento é muito próximo daquele mos-
trado por Klein, Moura e Harris, (2006) (Fig. 5.29C). 

Em resumo, em nosso entendimento, a inter-
pretação mais consistente é a de mineralização no 
Paleoproterozoico (Fig. 5.30) e alguma remobilização 
no Neoproterozoico, com base nas seguintes linhas 
de evidência: (1) todos os depósitos e ocorrências 
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Figura 5.30 – Esquema evolutivo do Fragmento Cratônico São Luís e Cinturão Gurupi no Paleoproterozoico e mineralização 
aurífera associada. No detalhe (E) as fontes potenciais para fluidos e metais em diferentes depósitos (adaptado de KLEIN et 

al., 2008c e 2015)
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conhecidos estão hospedados em rochas formadas 
no Riaciano; (2) as características geológicas e ge-
néticas da mineralização orogênica que ocorreu no 
Fragmento Cratônico São Luís, onde os depósitos 
formaram-se entre 2009 ± 11 e 1980 ± 13 Ma (KLEIN 
et al. 2015), são muito similares às encontradas nos 
depósitos do Cinturão Gurupi; (3) o controle estru-
tural avaliado em detalhe neste projeto claramente 
mostra mineralização associada com estruturas sin-
-D1, interpretadas como relacionadas à fase colisio-
nal da orogenia riaciana (ca. 2100 Ma, Fig. 4.4); (4) 
evidências estruturais de remobilização foram identi-
ficadas como associadas à fase D2 em Cachoeira; (5) 
os dados de Pb para Cachoeira e Nd para Serrinha. A 
combinação dos dados isotópicos e estruturais suge-
re que a mineralização principal ocorreu em algum 
momento entre 2100 e 2000 Ma.

Com realação à idade da mineralização em 
paleoplacer, hospedada na Formação Igarapé de 
Areia, essa ainda carece de estudos, mas sua exis-
tência indica idade máxima da mineralização de-
trítica em 2075 Ma, sugerindo que essa minerali-
zação não é derivada (exclusivamente) da erosão 
dos depósitos orogênicos, o que é compatível com 
o observado no Cráton Oeste Africano (p. ex., PI-
GOIS et al., 2003).

5.4 - CONTROLES CRÍTICOS DA MINERALIzA-
ÇÃO AURÍFERA

Dentre os controles regionais da mineralização 
aurífera orogênica no Cinturão Gurupi, o mais expres-
sivo é a Zona de Cisalhamento Tentugal, ao longo de, 
e nas proximidades da qual estão hospedados todos 
os depósitos e ocorrências auríferas. Esse fato já era 
bastante conhecido (PASTANA, 1995; RIBEIRO, 2002; 
KLEIN; LOPES, 2011; KLEIN, 2014a, 2014b), mas causas 
possíveis, com exceção de reologia (RIBEIRO, 2002), e 
controles secundários (estruturas hospedeiras asso-
ciadas) ainda não foram devidamente discutidas. 

O controle estrutural local foi definido aqui 
como relacionado com D1 e D2 (localizadamente D3) 
e os estilos dos corpos de minério incluem (ver capí-
tulo 8 e Fig. 8.8) veios de cisalhamento e zonas de di-
latação localizadas em S1; veios extensionais do tipo 
"T" relacionados a falhas ENE-WSW ou E-W; tenshion 
gashes e stockworks em falhas rúpteis conjugadas.

A interpretação dos dados de gravimetria 
terrestre (OLIVEIRA, 2016) reforça o entendimento 
desse controle pela Zona de Cisalhamento Tentu-
gal, mostrando, por modelamento Euler 3D e usan-
do a técnica de minhocas gravimétricas (Fig. 5.32), 
a associação entre grande número de ocorrências e 
dos depósitos auríferos com zonas de alto gradiente 
(forte contraste de densidade), que coincidem com 
a localização da Zona de Cisalhamento Tentugal (ver 
também capítulo 8).

Além do fato reológico, que foi o estabele-
cimento da zona de cisalhamento especialmente 
sobre a Formação Chega Tudo, unidade composta 
por rochas vulcanossedimentares, que acomodam 
a deformação de forma mais fácil do que suas vizi-
nhas graníticas (Suíte Intrusiva Tromaí) e gnáissicas 
(Complexo Itapeva), esta estrutura encontra-se na 
zona de transição (ou limítrofe) entre os domínios 
acrescionário e colisional do Riaciano: só há jazimen-
tos auríferos conhecidos na porção acrescionária 
(vide também capítulo 8, Fig. 8.2). Essa associação 
de ouro orogênico com domínios mantélicos juvenis 
e/ou descontinuidades manto-crosta é relatada em 
outros cratons (p. ex., BIERLEIN; GROVES; CAWOOD, 
2009; MOLE et al., 2015) e isso talvez explique a ine-
xistência de depósitos associados à Formação Santa 
Luzia do Pará (ver também o modelamento de falhas 
profundas no capítulo 8). 

Condições metamórficas de fácies xisto verde 
médio a superior estão também associadas à For-
mação Chega Tudo (ver mapa de recursos minerais 
e Fig. 8.4). É sabido que essas condições são favo-
ráveis à geração de fluidos metamórficos auríferos 
(PHILLIPS; POWELL, 2010), como os sugeridos neste 
capítulo como formadores dos depósitos do Cintu-
rão Gurupi.

Linhas relativamente recentes de investigação 
científica, com impacto na exploração, dizem res-
peito ao enriquecimento (endowment) de porções 

Figura 5.31 – Isócronas Pb-Pb em sulfetos (método da lixi-
viação sequencial) do depósito Cachoeira (KLEIN; MOURA; 

HARRIS, 2006), calculadas (A) com todos os pontos analíticos 
e (B) com eliminação das duas alíquotas mais radiogênicas. 

Interpretações no texto.
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específicas da crosta e do manto, pois espessura, 
idade, composição e outras características das fontes 
da litosfera e temperatura e idade do manto litosfé-
rico são tidos como controles fundamentais na ge-
ração de províncias auríferas (HRONSKY et al., 2012; 
MOLE et al., 2015). Segundo entendimento corren-
te, evento metalogenético desse porte se dá antes 
da estabilização do manto litosférico subcontinental 
(BIERLEIN; GROVES; CAWOOD, 2009). Portanto, esse 
manto metassomatizado e fertilizado (enriquecido 

em H2O, CO2, Au e outros elementos) por subducção 
prévia seria a fonte (parcial ou total) do ouro que 
seria incorporado pela litosfera continental e pelos 
sistemas auríferos por fusão parcial (gerando ouro e 
magmas ricos em fluidos que evoluiriam para fluidos 
hidrotermais) ou por geração direta de fluidos aquo-
-carbônicos (HRONSKY et al., 2012). Porções residu-
ais profundas da litosfera também seriam enriqueci-
das em ouro por magmatismo de arco (EGLINGER et 
al. 2017).

Figura 5.32 - Sobreposição dos alinhamentos gravimétricos interpretados, das soluções Euler 3D modeladas e interpretadas 
como “minhocas gravimétricas” e das ocorrências ou depósitos de Au (OLIVEIRA, 2016).
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6 — ESPECTROSCOPIA DE REFLECTÂNCIA

6.1 - INTRODUÇÃO

As análises espectrorradiométricas geram 
assinaturas espectrais sob a forma de curvas da va-
riação da intensidade da reflectância, conforme o 
comprimento de onda na faixa do espectro refletido 
do espectro eletromagnético. Estas assinaturas de-
senham feições resultantes de absorção da luz em 
comprimentos de onda específicos por causa de pro-
cessos eletrônicos e vibracionais no nível atômico ou 
molecular dentro da estrutura mineral, que são diag-
nósticas de determinadas fases minerais. Por meio 
deste método são suscetíveis de identificação alguns 
compostos minerais tais como óxidos e hidróxidos de 
ferro, filossilicatos (e.g. argilominerais, micas, clori-
tas), silicatos hidroxilados de ferro e magnésio (e.g. 
anfibólios e epidoto), carbonatos, sulfatos, e mine-
rais contendo amônia.

Estas análises tiveram como objetivo a ob-
tenção de informações mineralógicas qualitativas 
adicionais, principalmente no que diz respeito ao 
conteúdo mineral desenvolvido pela alteração hidro-
termal responsável pela concentração do minério de 
ouro na ARIM Gurupi e seus efeitos nas rochas encai-
xantes, bem como das associações minerais desen-
volvidas como resposta aos processos de alteração 
supergênica.

Foram efetuadas análises em amostras da 
maioria das unidades estratigráficas contidas na 
ARIM Gurupi (Tabela 6.1). Contudo, neste capítulo 
são discutidos os resultados obtidos em amostras da 
Formação Chega Tudo e da Suíte Intrusiva Tromaí, 
onde ocorre a maioria dos depósitos e ocorrências 
de ouro, e nas quais os resultados foram mais con-
clusivos na identificação das associações minerais 
desenvolvidas pela alteração hidrotermal.

6.2 - FORMAÇÃO ChEGA TUDO

A Formação Chega Tudo, de idade riaciana, 
conta com duas unidades, uma vulcanossedimentar, 
predominante, e outra vulcânica (Fig. 3.1 e descrição 
no capítulo 3) afetadas por metamorfismo de grau 
fraco a médio, em fácies xisto verde a anfibolito bai-
xo. Mais de 50 jazimentos estão hospedados nesta 
unidade, incluindo os depósitos Cachoeira e Chega 
Tudo (vide Mapa de Recursos Minerais).

Estudando o depósito de ouro de Cachoeira 
Klein et al. (2005c) descreveram assembleias mine-
rais identificáveis pela espectroscopia de reflectância 
em três dos quatro estágios de alteração hidrotermal 
reconhecidos. No segundo estágio, de alteração do 

tipo pervasiva, penecontemporâneo a um segundo 
estágio de venulação, e de mineralogia semelhante, 
ocorrem carbonato (dolomita), clorita e mica branca 
e, na última fase de alteração calcita predomina nas 
venulações. Ainda segundo estes autores as assem-
bleias minerais hidrotermais associadas ao depósito 
teriam se desenvolvido num ambiente do tipo orogê-
nico mesozonal

Oito amostras de rochas metavulcânicas fél-
sicas e hidrotermalitos (Figura 6.1), coletadas em 
afloramentos nas proximidades do depósito de ouro 
Cachoeira apresentaram as assinaturas espectrais 
mostradas na Figura 6.2. Representam misturas mi-
nerais e os espectros foram organizados de forma a 
acompanhar a intensificação da alteração hidroter-
mal, com o objetivo de se indicar possíveis vetores 
na direção de corpos mineralizados. Foram identifi-
cadas assembleias minerais típicas das zonas de al-
teração desde as mais distais (da clorita) até as mais 
proximais (da mica branca fengítica), passando pela 
carbonática e pelas transições entre elas.

Nas assinaturas espectrais em que clorita 
foi identificada como principal mineral (espectros 
GPI064, GPI066 na Figura 6.2), feições diagnósticas 
de absorção típicas da ligação Fe-OH entre 2,253 µm 
e 2,257 µm, e da ligação Mg-OH em aproximadamen-
te 2,350 µm, além de feição da água em 2,0 µm, per-
mitem concluir pela composição ferromagnesiana 
do mineral em amostras classificadas como milonito 
(1326-EK-R-0065-F) e tufo riolítico (1326-EK-R-0066-
-A) (Figs. 6.1C e D). A presença do ferro ferroso é 
comprovada pela rampa negativa entre 1,7 µm e 1,3 
µm. Na amostra de tufo riolítico uma feição típica da 
ligação Al-OH em 2,208 µm, associada à feição agu-
da e assimétrica em 1,909 µm, mais profunda que a 
anterior, indica presença de argilomineral do grupo 
das esmectitas, comum nas alterações supergênicas 
neste tipo de ambiente. O espectro GPI059 da amos-
tra 1326-EK-R-0065-B representa uma mistura de 
clorita ferromagnesiana, com feição associada a Fe-
-OH em 2,251 µm; sericita, com feição da Al-OH em 
2,224 µm; e carbonato de composição possivelmen-
te dolomítica. Duas feições muito próximas, uma em 
2,324 µm e uma inflexão suave em 2,345 µm, região 
do espectro onde ocorrem feições que podem ser 
associadas tanto à ligação Mg-OH como ao CO3 não 
permitem precisar a composição carbonato.

A partir do espectro GPI072 em direção ao topo 
do gráfico da Figura 6.2, a feição de absorção mais re-
levante para identificação da mica branca, associada à 
ligação Al-OH, se torna francamente evidente, varian-
do de posição em 2,214 µm, das composições fengíti-
cas tendendo a muscovíticas, a posições entre 2,221 
µm e 2,224 µm das composições francamente fengí-

Mônica M. Perrotta
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unidade
Nº 

amostras
Rochas analisadas

Mineralogia identificada: 
composicional e de alteração 

hidrotermal

Mineralogia 
identificada: alteração 

supérgena

Anfibolito Cocal 2 anfibolito Fe-Mg-clorita, hornblenda goethita

Anfibolito Muriá 1 anfibolito hornblenda, Fe-Mg-clorita, epidoto

Complexo Itapeva 8
ortognaisse tonalítico e granodiorítico, 
paragnaisse

biotita, muscovita, Fe-Mg-clorita, 
epidoto, Fe-carbonato

caulinita, goethita

Formação Cabeça de 
Porco

2 arenito, siltito e metagrauvaca ilita, sericita caulinita, goethita

Formação Chega Tudo 
(Metassedimentar)

7 mica xisto, quartzito, hematita xisto
muscovita, Fe-clorita, Fe-Mg-clorita, 
epidoto, hornblenda

caulinita, goethita, 
hematita

Formação Chega Tudo 
(Vulcanossedimentar)

38

metadacito, metandesito, metarriolito, 
metatufo ácido, metabasalto, tufo 
carbonoso, clorita xisto, brecha 
hidrotermal, hidrotermalito

Fe-clorita, Fe-Mg-clorita, Mg-clorita, 
muscovita (sericita), fengita (sericita, 
ilita), Fe-carbonato (siderita, ankerita), 
dolomita, epidoto

caulinita, 
montmorilonita, 
goethita, hematita

Formação Chega Tudo 
(Vulcânica)

12 metadacito, metandesito, metatufo ácido
Fe-clorita, Fe-Mg-clorita, muscovita, 
fengita (sericita), carbonato, epidoto

caulinita

Formação Igarapé de 
Areia

6 (mica) metarenito, quartzito muscovita, Fe-clorita, epidoto
caulinita, hematita, 
goethita

Formação 
Marajupema

1 quartzito muscovita caulinita, goethita

Formação Piriá 9
metagrauvaca, metarcóseo, filito, 
metassiltito, metarenito

sericita (muscovítica, fengítica), Fe-
Mg-clorita, Fe-carbonato

caulinita, 
montmorilonita, 
nontronita, goethita, 
hematita

Formação Santa Luzia 
do Pará

4 (biotita)-muscovita xisto
biotita, muscovita, Fe-Mg-clorita, 
epidoto

goethita

Gabro Ubinzal 5 actinolita gabro
actinolita, Fe-Mg-clorita Mg-clorita, 
sericita fengítica, fengita, hornblenda

esmectita

Granito Cantão 1 biotita granodiorito biotita, muscovita

Granito Japiim 2
muscovita-biotita monzogranito, biotita 
gnaisse

muscovita, biotita
caulinita, 
montmorilonita

Granito Jonasa 1 biotita-muscovita granodiorito fengita, Fe-Mg-clorita

Granito Moça 1 biotita-muscovita monzogranito muscovita caulinita

Granitoide Ney 
Peixoto

1 biotita-muscovita granito muscovita, biotita

Granitoide 
Tamancuoca

1 granito muscovita caulinita, goethita

Granitoide Timbozal 1 quartzo monzonito muscovita, Fe-Mg-clorita

Granitoides 
Indiferenciados

5
muscovita sienogranito, biotita 
monzogranito, biotita-muscovita gnaisse

muscovita, fengita, Fe-clorita

Grupo Gurupi 15

muscovita-quartzo xisto, paragnaisse, 
quartzito feldspático, filito, filito 
ferruginoso, filito grafitoso, biotita-
muscovita xisto, gnaisse quartzo 
feldspático com granada, talco-clorita-
tremolita xisto, cornubianito, siltito 
laminado, chert ferruginoso

muscovita (sericita), Fe-clorita, Fe-Mg-
clorita, Mg-clorita, tremolita, talco, 
epidoto, turmalina

caulinita, 
montmorilonita, 
goethita, hematita

Grupo Serra Grande 1 argilito laminado ilita goethita

Metamicrotonalito 
Caramujinho

1 metamicrotonalito
Fe-Mg-clorita, fengita (sericita), 
epidoto

Metatonalito Igarapé 
Grande

1 anfibólio-biotita tonalito biotita, muscovita caulinita, goethita

Suíte Intrusiva Anelis 1 hornblenda-quartzo sienito hornblenda esmectita

Suíte Intrusiva Tromaí 12

hornblenda metatonalito, monzogranito, 
biotita granodiorito, hornblenda-
quartzo monzodiorito, hornblenda-
quartzo monzonito, olivina gabronorito, 
hornblenda gabro

hornblenda, Fe-Mg-clorita, fengita 
(sericita), epidoto 

caulinita, haloisita, 
gibbsita, goethita

Tabela 6.1 – Resumo das análises por unidade estratigráfica e mineralogia identificada
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Figura 6.1 – Amostras de superfície da unidade metavulcanossedimentar da Formação Chega Tudo na região do depósito 
Cachoeira. (A) e (B) rocha metavulcânica félsica, (C) milonito, (D) tufo riolítico, (E) e (F) hidrotermalitos, (G) brecha hidroter-

mal, (H) hidrotermalito.

Figura 6.2 – Gráfico das assinaturas espectrais (com remoção de contínuo) de amostras coletadas em afloramentos na re-
gião do depósito Cachoeira (fotografias das amostras na Figura 6.1). Na legenda das curvas, as cores do texto correspondem 

aos espectros no gráfico; GPI + 3 caracteres numéricos, ao final do código da amostra, significa o número do espectro de 
laboratório. Linhas descontínuas verticais mostram posições de feições espectrais relevantes na interpretação dos espectros. 
Ser = feição diagnóstica de sericita, Ser + Ca = feição combinada de sericita e carbonato, Clo = feição diagnóstica de clorita.
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ticas. Exceto pelo espectro GPI084, medido na amos-
tra 1326-EK-R-0069-B classificada como hidrotermalito 
(Fig. 6.1H), nos demais, medidos em amostras de rocha 
vulcânica félsica (Fig. 6.1B), hidrotermalito (Figs. 6.1E e 
F), e brecha hidrotermal (Fig. 6.1G), feições espectrais 
permitem verificar a associação com carbonato.

Nos espectros GPI073, GPI062, GPI060 e 
GPI076 (Fig. 6.2), a feição de absorção associada ao 
CO3 posiciona-se em 2,328 µm, 2,350 µm, 2,344 µm 
e 2,340 µm, respectivamente. A feição em 2,328 µm 
indica composição dolomita ou siderita do carbonato 
e as feições em posições superiores a 2,340 µm são 
mais características da siderita, mas no limite inferior 
desta posição também podem corresponder a anke-
rita. Um aspecto complicador na interpretação des-
tes espectros decorre da mistura com a mica branca, 
já que este grupo mineral apresenta feição secundá-
ria na mesma região típica do CO3. Mas, além da pro-

fundidade significativa desta feição, as duas feições 
conjugadas posicionadas em aproximadamente 1,06 
µm e 1,27 µm tipicamente associadas ao cátion Fe2+, 
são características dos carbonatos de ferro, permitin-
do concluir que esta é a composição do carbonato 
presente nas amostras 1326-EK-R-0065-E de rocha 
metavulcânica félsica (Fig. 6.1B), 1326-EK-R-0067-B 
de hidrotermalito (Figura 6.1F) e 1326-EK-R-0068-A 
de brecha hidrotermal (Fig. 6.1G).

Conjuntos de amostras de testemunhos de 
sondagens realizadas em zonas mineralizadas do de-
pósito Cachoeira foram analisados e sua caracteriza-
ção mineralógica foi feita separadamente para cada 
conjunto, de forma a se avaliar possível sentido de 
vetores da alteração hidrotermal na direção ascen-
dente ou descendente dos testemunhos. 

Na Figura 6.3 se observam as amostras ana-
lisadas dos testemunhos que receberam os códigos 

Figura 6.3 – Amostras dos testemunhos de sondagem 4047-EK-0110 (A – E) e 4047-EK-0111 (F) na Formação Chega Tudo, 
região do depósito Cachoeira. Litologia indicada na descrição das amostras: dacito ou andesito em (A), (D) e (E); rocha meta-
básica em (B); tufo carbonoso em (C); metarriolito ou metadacito em (F). Profundidade das amostras: (A) 47,0 m, (B) 49,5 m, 

(C) 61,5 m, (D) 107,5 m, (E) 108,5 m, (F) 108 m.
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4047-EK-0110 e 4047-EK-0111 e na Figura 6.4 apre-
sentam-se os espectros medidos nestas amostras, 
organizados segundo a profundidade medida em 
metros a partir da superfície. 

Como do testemunho 4047-EK-0111 só se dis-
punha de uma amostra a 108 m de profundidade a 
assinatura espectral desta amostra foi incorporada 
ao gráfico da Figura 6.4. Nela a feição profunda e si-
métrica posicionada em 2,218 µm indica a presença 
de mica branca de composição tendendo a fengíti-
ca. Na mesma assinatura, as feições conjugadas em 
aproximadamente 1,05 µm e 1,23 µm associadas à 
rampa negativa entre 1,7 µm e 1,3 µm e à feição em 
2,343 µm indicam a presença de carbonato de ferro, 
provavelmente siderita. 

Nas assinaturas espectrais relativas ao teste-
munho 4047-EK-0110 (Fig. 6.4), verifica-se a presen-
ça de carbonato de ferro predominante nos espec-
tros das amostras até a profundidade de 107,5 m. Na 
profundidade de 61,5 m foi medido espectro de bai-
xa qualidade em tufo carbonoso, mas que apresenta 
feição possivelmente associada à ligação Al-OH em 
2,220 µm, das composições de mica branca fengítica. 

A partir daí até as profundidades mais rasas a mica 
branca sericítica está sempre presente, e sua tendên-
cia fengítica indica incremento das condicões hidro-
termais de baixo para cima, provavelmente atingindo 
seu ápice a 61,5 m, o que não pode ser categorica-
mente afirmado devido à baixa qualidade do espec-
tro do tufo carbonoso. A partir de 47,5 m a associação 
da mica branca com carbonato e clorita pode indicar 
a sericita como um mineral acessório no limite com 
a zona do carbonato. A presença de feição profunda 
e assimétrica em 1,905 µm relacionada a moléculas 
de água e diagnóstica de argilominerais do grupo das 
esmectitas, mais provavelmente montmorilonita, em 
espectro de amostra coletada na profundidade de 47 
m, mostra que, ou a alteração supergênica atingiu 
esta profundidade, ou a presença de fratura que fa-
voreceu percolação de fluidos superficiais, já que em 
ambiente do tipo orogênico mesozonal este mineral 
só ocorre como produto de intemperismo.

Na Figura 6.5 podem-se observar as amostras 
analisadas do testemunho que recebeu o código 
4047-EK-0112 e na Figura 6.6 os espectros medidos, 
organizados conforme a profundidade. Nas porções 

Figura 6.4 – Gráfico das assinaturas espectrais (com remoção de contínuo) de amostras dos testemunhos de sondagem 
EK-0110 e EK-0111 de zonas mineralizadas do depósito Cachoeira (fotografias das amostras na Figura 6.3). Na legenda 

das curvas, as cores do texto correspondem aos espectros no gráfico; GPI + 3 caracteres numéricos, ao final do código da 
amostra, significa o número do espectro de laboratório. Linhas descontínuas verticais mostram posições de feições espectrais 

relevantes na interpretação; AlOH = feição diagnóstica da ligação Al-OH.
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Figura 6.5 – Amostras dos testemunhos de sondagem 4047-EK-0112 na Formação Chega Tudo, em zonas mineraliza-
das do depósito Cachoeira. Litologia indicada na descrição das amostras: dacito ou andesito em (A), (C) e (D); veio de 

quartzo em (B). Profundidade das amostras: (A) 84,5 m; (B) 87,0 m; (C) 111,5 m; (D) 112,5 m. 

Figura 6.6 – Gráfi co das assinaturas espectrais (com remoção de contí nuo) de amostras do testemunho de sondagem 
EK-0112 (fotografi as das amostras na Figura 6.5). Na legenda das curvas, as cores do texto correspondem aos espec-

tros no gráfi co; GPI + 3 caracteres numéricos, ao fi nal do código da amostra, signifi ca o número do espectro de labora-
tório. Linhas descontí nuas verti cais mostram posições de feições espectrais relevantes na interpretação dos espectros. 
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mais profundas do testemunho, em 112,5 m e 111,5 
m, os espectros mostram a coexistência entre sericita 
fengíti ca, com feição diagnósti ca associada à ligação 
Al-OH variando de 2,218 µm a 2,220 µm, e carbonato 
de ferro, com feição associada ao CO3 variando entre 
2,329 µm (de ferrodolomita ou ankerita) a 2,343 µm 
(mais característi ca da siderita, apesar da superpo-
sição com a feição secundária da fengita), além das 
feições tí picas da presença do ferro ferroso. Na pro-
fundidade de 87 m foram obti dos espectros de baixa 
qualidade em amostra de veio de quartzo, mineral 
ao qual o método de análise é insensível, e que con-
tem sulfeto disseminado, que caracteristi camente 
causa ruído nas curvas, mas a feição  tí pica da ligação 
Al-OH em 2,220 μm pode indicar presença de sericita 
de composição fengíti ca, apesar da ausência das fei-
ções secundárias em aproximadamente 2,340 μm e 
2,430 μm. A associação destas característi cas parece 
indicar o auge da alteração hidrotermal neste ponto. 
Na profundidade de 84,5 m o mineral predominante 
é o carbonato de ferro associado à montmorilonita, 
indicando a ação da alteração supergênica até esta 
profundidade ou a presença de fratura que facilitou 
a percolação de fl uidos superfi ciais.

Na Figura 6.7 apresentam-se as amostras ana-
lisadas do testemunho que recebeu o código 4047-

EK-0113 e na Figura 6.8 os espectros medidos, or-
ganizados conforme a profundidade das amostras. 
Neste testemunho clorita ferromagnesiana associa-
da a carbonato está presente na zona mais profunda, 
a 109 m. A parti r de pelo menos 102 m até 98,3 m 
o ocorre uma associação de sericita de composição 
tendendo a fengita (feição diagnósti ca principal da 
ligação Al-OH em aproximadamente 2,220 µm) e car-
bonato de ferro com feição de absorção tí pica do CO3 
em 2,347 µm, mais característi ca de siderita. A parti r 
de 96,15 m até a profundidade mais rasa amostra-
da do testemunho, a clorita ferromagnesiana volta 
a predominar acompanhada de sericita e carbonato 
neste ponto, e de esmecti ta de alteração supergêni-
ca desde 84,9 m até 67,9 m.

Para efeito de visualização da distribuição espa-
cial dos dados em superfí cie, a localização dos afl ora-
mentos mencionados e sua classifi cação conforme as-
sociação mineral identi fi cada nas análises espectrais, 
com apoio de análises petrográfi cas, pode ser visuali-
zada na Figura 6.9. Os testemunhos de sondagem fo-
ram incluídos, exceto o de código 4047-EK-0111, que 
conta com apenas uma amostra numa profundidade 
de 108 m. Para os demais foi considerada a associação 
mineral identi fi cada na amostra mais superfi cial. Res-
salta-se que as profundidades representadas vão de 

Figura 6.7 – Amostras dos testemunhos de sondagem 4047-EK-0113 na Formação Chega Tudo, em zonas mineralizadas 
do depósito Cachoeira. Litologia indicada na descrição das amostras: metabasalto em (A), (B) e (C); dacito ou andesito 
em (D) e (E); metarriolito ou metadacito em (F) e tufo félsico em (G). Profundidade das amostras: (A) 67,9 m; (B) 68,0 

m; (C) 84,9 m; (D) 96,15 m, (E) 98,3 m, (F) 102 m, (G) 109 m.
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Figura 6.8 – Gráfico das assinaturas espectrais (com remoção de contínuo) de amostras do testemunho de sondagem EK-
0113 (fotografias das amostras na Figura 6.7). Na legenda das curvas, as cores do texto correspondem aos espectros no 

gráfico; GPI + 3 caracteres numéricos, ao final do código da amostra, significa o número do espectro de laboratório. Linhas 
descontínuas verticais mostram posições de feições espectrais relevantes na interpretação dos espectros.

47 m a 84,5 m, mas em todos os casos argilominerais 
associados à alteração supergênica foram identifica-
dos. Percebe-se neste mapa que, em superfície, seria 
possível estimar-se uma tendência de progressão nas 
zonas de alteração hidrotermal grosseiramente de sul 
para norte e de nordeste para sudoeste em direção 
aos pontos 1326-EK-0065 e 1326-EK-0067. Em sub-
superfície o testemunho 4047-EK-0110 indica zonas 
superficiais em condições mais intensas de alteração, 
até no mínimo 61 m, mas não atingindo a profundida-
de de 100 m, onde estaria presente a zona carbonática 
sem associação com a mica branca. Já os testemunhos 
4047-EK-0112 e 4047-EK-0113 indicam as profundida-
des mais elevadas da alteração hidrotermal mais pro-
ximal às condições de concentração do ouro, a partir 
de 87 m e 98 m, respectivamente, sendo que no caso 
do testemunho 4047-EK-0113 até pelo menos 102 m, 
mas não ultrapassando os 109 m quando a associação 
mineral é composta de clorita e carbonato. Incluiu-se 
neste mapa também o comportamento das feições 
de absorção da ligação Al-OH, cujo posicionamento 

indica a composição da mica branca, e da Fe-OH, que 
tem a variação no seu posicionamento no espectro 
eletromagnético associado, nas amostras analisa-
das, à composição da clorita. Dessa forma, a partir 
de comprimentos de onda da ordem de 2,214 µm, a 
mica branca tende às composições mais fengíticas, 
sendo que a partir de 2,220 µm podem ser conside-
radas efetivamente como tal. No mapa da figura 6.9 
observa-se as composições mais fengíticas nas amos-
tras da Mina Cachoeira (1326-EK-0065) e dos pon-
tos 1326-EK-0067 e 1326-EK-0068. No caso da feição 
associada à ligação Fe-OH, nas composições mais 
magnesianas da clorita esta ocorre em comprimento 
de onda da ordem de 2,245 µm, enquanto as mais 
ricas em ferro a tem em aproximadamente 2,261 
µm. Nas cloritas ferromagnesianas esta feição ocorre 
por volta de 2,254 µm. Na figura 6.9 observa-se, pela 
posição da feição Fe-OH, que a clorita nas amostras 
da Mina Cachoeira (1326-EK-0065) aparece em com-
posições mais ricas em ferro com relação às presen-
tes nos demais pontos de amostragem, seguidas de 
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composições mais francamente ferromagnesianas 
nos pontos 1326-EK-0068 e 1326-EK-0069. Estas 
observações corroboram e complementam as es-
timativas de tendência da progressão hidrotermal 
indicadas pela análise das associações minerais.

A unidade metavulcânica da Formação Chega 
Tudo hospeda o corpo Mandiocal do depósito Che-
ga Tudo e desta unidade dez amostras analisadas 

(Fig 6.10), compreendem litotipos de composição 
essencialmente ácida e subordinadamente inter-
mediária.

As análises resultaram nos espectros apre-
sentados na Figura 6.11. Incluiu-se aí três amostras 
de testemunho de sondagem que recebeu o código 
4047-EK-0107, realizada nas proximidades do corpo 
mineralizado, cujos espectros medidos podem ser 

Figura 6.9 – Mapa da localização dos afloramentos e testemunhos de sondagem na unidade vulcanossedimentar da 
Formação Chega Tudo, e depósito aurífero de Cachoeira. Classificação dos pontos conforme associação mineral identi-
ficada e conforme a posição das feições de absorção associadas às ligações Al-OH e Fe-OH nas amostras coletadas em 
afloramentos e nas amostras mais superficiais dos testemunhos de sondagem. Setas indicam a progressão da altera-
ção hidrotermal estimada pelos resultados da espectroscopia de reflectância. (Base geológica www.lunagold.com). 
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visualizados na porção superior do gráfico da Figura 
6.11. Na base do gráfico as amostras de superfície 
foram organizadas de baixo para cima conforme au-
mento nas condições hidrotermais, identificadas pe-
las fases minerais desenvolvidas. Assim o predomínio 
da clorita ferromagnesiana, das zonas mais distais, 
e com feição diagnóstica do Fe-OH em 2,255 µm, e 
do Mg-OH em 2,341 µm, dá lugar à associação entre 
mica branca, de composição principalmente musco-
vítica, identificada pela feição diagnóstica do Al-OH 

em comprimentos de onda de aproximadamente 
2,200 µm, e clorita, no geral rica em ferro, com fei-
ção diagnóstica do Fe-OH em 2,261 µm, e do Mg-OH 
acima de 2,355 µm. Em direção às zonas mais pro-
ximais, como é o caso da amostra 2119-EK-R-0201, 
coletada no corpo Mandiocal, a mica branca passa 
a uma tendência fengítica com feição diagnóstica do 
Al-OH em aproximadamente 2,220 µm. No testemu-
nho 4047-EK-0107, o vetor hidrotermal cresce em 
direção às menores profundidades.

Figura 6.10 – Amostras de superfície da unidade metavulcânica da Formação Chega Tudo (A - G) e amostras do teste-
munho de sondagem de código 4047-EK-0107 na região do corpo Mandiocal (H - J). (A) Metadacito, (B) metandesito 
ou dacito, (C) metadacito, (D) metandesito ou dacito, (E) metadacito pórfiro, (F) metatufo ácido/muscovita-quartzo 

xisto, (G) metadacito ou metatonalito, (H), (I), (J) metadacito. Profundidade das amostras do testemunho de sondagem 
4047-EK-0107: (H) 69 m; (I) 96,5 m; (J) 97 m.



Áreas de Relevante Interesse Mineral Cinturão Gurupi

113

de composição tonalítica, quartzo diorítica, grano-
diorítica e monzogranítica. Na área de afloramento 
desta unidade existe o depósito aurífero Cipoeiro e 
mais de duas dezenas de ocorrências (garimpos de 
ouro). 

Klein et al. (2007) estudando o depósito de 
ouro do Cipoeiro consideraram suas características 
geológicas, químicas e isotópicas compatíveis com 
depósitos de ouro do tipo orogênico. Segundo estes 
autores o estilo de mineralização compreende es-
pessos veios de quartzo e pequenos veios delgados 
e descontínuos de quartzo e carbonato associados 
com disseminações nas rochas hospedeiras altera-
das. A paragênese hidrotermal pós-metamórfica é 
composta de quartzo, calcita, clorita (de composição 
Fe-clinocloro), mica branca fengítica, pirita e subordi-
nadamente albita, e os fluidos teriam origem em re-
ações de devolatização da pilha vulcanossedimentar 
de sequências adjacentes durante o próprio evento 
metamórfico.

Vale ressaltar que diferentemente das rochas 
metavulcânicas da unidade vulcanossedimentar, onde 
predominam as composições ferromagnesianas da 
clorita e a tendência fengítica da mica branca, além da 
presença comum de carbonatos de ferro, na unidade 
metavulcânica a clorita mais comum é rica em ferro, a 
mica branca muscovítica aparece com frequência e o 
carbonato aparece raramente.

Na Figura 6.12 observa-se o mapa da área 
de exposição da unidade vulcânica da Formação 
Chega Tudo e a localização dos pontos onde foram 
coletadas as amostras analisadas, com a indicação da 
mineralogia de alteração predominante.

6.3 - SUÍTE INTRUSIVA TROMAÍ

A Suíte Intrusiva Tromaí, de idade riaciana, 
aflora na forma de batólitos e stocks e constitui 
uma associação calcialcalina de termos magmáticos 

Figura 6.11 – Gráfico das assinaturas espectrais (com remoção de contínuo) de amostras de superfície da unidade 
vulcânica da Formação Chega Tudo e testemunho de sondagem EK-0107 na mesma unidade (fotografias das amostras 

na Figura 6.10). Na legenda das curvas, as cores do texto correspondem aos espectros no gráfico; GPI + 3 caracteres 
numéricos, ao final do código da amostra, significa o número do espectro de laboratório. Linhas descontínuas verticais 

mostram posições de feições espectrais relevantes na interpretação dos espectros.
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do gráfico são relativos ao testemunho de sonda-
gem 4047-EK-109.

A hornblenda, comum na composição original 
das rochas da Suíte Tromaí, pôde ser reconhecida pela 
espectroscopia em todas as amostras analisadas onde 
as análises petrográficas também a identificaram, ex-
ceto numa delas, a amostra 2119-EK-R-0134. Este mi-
neral tem duas feições diagnósticas associadas à liga-
ção Mg-OH, uma, principal, posicionada no intervalo 
entre 2,320 µm e 2,330 µm, e outra, secundária, posi-
cionada no intervalo entre 2,390 µm e 2,400 µm. A se-
gunda, por ser exclusiva da maioria dos anfibólios (ex-

Na Figura 6.13 são apresentadas dez amos-
tras analisadas da Suíte Intrusiva Tromaí, incluindo 
uma amostra da subunidade Quartzo diorito Ca-
noa, e duas amostras coletadas num testemunho 
de sondagem realizada no depósito Cipoeiro e que 
recebeu o código 4047-EK-0109. Os espectros (Fig. 
6.14A) foram organizados de baixo para cima con-
forme o aumento da profundidade da feição em 
aproximadamente 2,220 µm, que caracteriza a mica 
branca, até o espectro GPI109. Os espectros GPI299 
e GPI300 correspondem à amostra coletada no 
Quartzo diorito Canoa e os dois espectros no topo 

Figura 6.12 – Mapa da localização dos afloramentos e testemunho de sondagem na unidade vulcânica da Formação 
Chega Tudo e localização do corpo Mandiocal do depósito Chega Tudo. Classificação dos pontos conforme associação 
mineral identificada nas amostras coletadas em afloramentos e na amostra mais superficial do testemunho de sonda-

gem. (Mapa base Kinross Gold Corporation).
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ceto acti nolita-tremolita) se torna úti l na identi fi cação 
deste grupo quando em misturas com outros minerais 
ferromagnesianos, cuja feição Mg-OH encontra-se 
quase sempre na mesma posição da feição principal 
da hornblenda. No caso da amostra 2119-EK-R0134, 
o predomínio da clorita, em associação com epidoto 
nos espectros obti dos, pode ter obliterado esta feição.

Outro mineral comumente reconhecido nas 
assinaturas medidas foi o epidoto, que possui duas 
feições principais associadas às ligações Fe-OH e Mg-
-OH, a primeira em aproximadamente 2,256 µm e 
a segunda entre 2,335 µm e 2,342 µm. Mas, devi-
do a superposições com feições semelhantes e mais 
persistentes de outros minerais ferromagnesianos, 
o epidoto é mais bem identi fi cado em misturas por 
meio de suas feições secundárias em aproximada-

mente 1,545 µm, 1,830 µm e 1,947 µm (Fig. 6.14A). 
Apesar do epidoto também consti tuir um mineral re-
conhecido em paragêneses de alteração hidrotermal 
em condições mesotermais (e.g., CORBETT; LEACH, 
1998), este mineral não foi descrito como da asso-
ciação mineral hidrotermal do depósito de Cipoeiro 
em Klein et al. (2007), de forma que deve estar asso-
ciado à desestabilização das paragêneses ferromag-
nesianas magmáti cas causada pelo metamorfi smo 
regional de grau fraco a médio.

A clorita, de composição ferromagnesiana, 
pôde ser identi fi cada em todos os espectros medi-
dos (Fig. 6.14A), pincipalmente devido à feição em 
aproximadamente 2,254 µm, da ligação Fe-OH, que 
persiste mesmo em pequenas proporções deste mi-
neral. Quando a clorita predomina na associação 

Figura 6.13 – Amostras de superfí cie da Suíte Intrusiva Tromaí (A - G), amostra de superfí cie do Quartzo diorito Canoa 
(H), e amostras do testemunho de sondagem de código 4047-EK-0109 no depósito Cipoeiro (I - J). (A) Hornblenda meta-
tonalito, (B) monzogranito, (C) bioti ta granodiorito, (D) hornblenda tonalito, (E) hornblenda granodiorito, (F) hornblen-
da quartzo-monzodiorito, (G) hornblenda quartzo-monzodiorito, (H) hornblenda gabro, (I) microtonalito ,(J) tonalito. 

Profundidade das amostras do testemunho de sondagem 4047-EK-0109: (I) 103 m; (J) 185 m.
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mineral esta feição ocorre associada àquela posicio-
nada em aproximadamente 2,345 µm da ligação Mg-
-OH, como é o caso do espectro GPI330, onde uma 
leve inflexão em 2,220 µm também permitiu a identi-
ficação de uma pequena quantidade de sericita. Uma 
feição associada à água em 2,000 µm, também é co-
mum na clorita ferromagnesiana.

Quanto à mica branca, sempre presente nas 
amostras, no geral na forma de sericita, sua composi-
ção tende à fengítica com feição típica do Al-OH neste 
grupo mineral variando na posição entre 2,213 µm, 
mais próxima da composição muscovítica, presente 
na amostra coletada no corpo do Quartzo diorito 

Canoa, até 2,224 µm, francamente fengítica. Na Fi-
gura 6.14B exibem-se os espectros que mostraram o 
predomínio da feição da mica branca sobre a clorita. 
Neles, exceto pelo espectro GPI331, verifica-se que 
a feição tipicamente secundária das micas brancas 
em aproximadamente 2,343 µm se torna profunda 
e principal devido à presença da clorita e epidoto na 
mistura mineral. A amostra 4047-EK-R-0109-B, onde 
foi obtido este espectro, foi coletada na profundida-
de de 185 m em testemunho de sondagem próxima 
do depósito Cipoeiro. Neste depósito o ouro associa-
-se a veios de quartzo e, portanto confirma o caráter 
proximal indicado pelas assembleias minerais domi-

Figura 6.14 – Gráfico das assinaturas espectrais (com remoção de contínuo) de amostras de superfície da Suíte Intrusiva 
Tromaí e testemunho de sondagem EK-0109 na mesma unidade (fotografias das amostras na Figura 6.13). Na legenda 

das curvas, as cores do texto correspondem aos espectros no gráfico; GPI + 3 caracteres numéricos, ao final do código da 
amostra, significa o número do espectro de laboratório. Linhas descontínuas verticais mostram posições de feições espec-
trais relevantes na interpretação dos espectros. (A) Espectros completos, de todas as amostras analisadas, no intervalo de 
comprimentos de onda entre 0,5 µm e 2,5 µm. (B) Detalhe das amostras onde a feição típica da mica branca predomina 

sobre a da clorita ferromagnesiana, no intervalo de comprimentos de onda entre 1,3 µm e 2,5 µm.
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nadas pela mica branca fengítica, em associação com 
sulfetos e quartzo em veios.

6.4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os depósitos de ouro do Cinturão Gurupi fo-
ram definidos como orogênicos (sumário em Klein, 
2014b) e similares aos encontrados em terrenos do 
tipo greenstone-belt do Arqueano e do Paleoprotero-
zoico. Tratando de depósitos de ouro associados a ter-
renos do tipo greenstone, Pontual, Merry e Gamson 
(2008b), no guia de análise espectral para exploração 
mineral, abordam as associações mineralógicas passí-
veis de reconhecimento pelas análises por espectros-
copia de reflectância relativas a três zonas de altera-
ção hidrotermal que demarcam a intensificação dos 
efeitos sobre as encaixantes até a recristalização final 
dos corpos mineralizados. A zona da clorita, distal, é 
caracterizada pela assembleia de alteração composta 
de clorita e carbonato (calcita e/ou ankerita), típicos 
de alteração de rochas máficas e alguns metassedi-
mentos; mica branca (de composição paragonítica ou 
tendendo a muscovítica), presente nos termos félsi-
cos e metassedimentos; e talco, presente nas rochas 
ultramáficas. A zona do carbonato, intermediária, 
tem como mineral distintivo o Fe-carbonato (siderita 
ou ankerita), mas que raramente ocorre como único 
mineral num espectro, sendo tipicamente observa-
do com outros minerais tais como mica branca, es-
sencialmente muscovítica ou tendendo a fengítica, e 
clorita. A presença de um ou outro marcaria também 
as zonas de transição clorita-carbonato e carbonato-
-muscovita. Finalmente, a zona da muscovita-pirita, 
proximal com relação às concentrações minerais, tem 
a mica branca de composição fengítica como principal 
mineral micáceo, mas biotita ou flogopita pode ser a 
mica predominante em alguns casos. Secundariamen-
te, Fe-carbonato (ankerita ou siderita) pode estar pre-
sente, e pirita é o principal sulfeto associado, este sul-
feto não contem feições diagnósticas nas assinaturas 
espectrais, mas causa fortes efeitos de ruído de alta 
frequência se presente nas amostras medidas. Vale 
ressaltar a variação composicional da mica branca 
entre as diversas zonas, gradando desde composição 
paragonítica (altos Al e Na, baixos Fe, Mg, Si) e musco-
vítica (alto K, médio Si) chegando a fengítica (baixos Al 
e Na, altos Fe, Mg, K, Si) conforme a maior proximida-
de com as zonas mineralizadas. Este padrão, embora 
seja comum, não é constante (CUDAHY et al. 2005) e 
alguns depósitos de ouro orogênico tem mica branca 
mais aluminosa associada às zonas proximais. 

Dentro das limitações inerentes ao método, 
insensível a alguns grupos minerais, as análises es-
pectrorradiométricas aqui efetuadas permitiram a 
obtenção de informações mineralógicas qualitativas 
no que diz respeito ao conteúdo mineral desenvolvi-
do pela alteração hidrotermal em ambiente orogê-
nico mesozonal nos litotipos associados ao minério 
de ouro e suas encaixantes, bem como das asso-
ciações minerais desenvolvidas como resposta aos 
processos de alteração supergênica. Além de consis-

tir numa análise rápida, sem necessidade de prepa-
ração elaborada das amostras, é capaz de fornecer 
informações não muito simples de se obter a partir 
de análises petrográficas, tais como cristalinidade e 
composição da mica branca e argilominerais, compo-
sição da clorita, do carbonato, e dos óxidos de ferro, 
o que, quando necessário, requer análises mais so-
fisticadas como a difração de raios X, por exemplo.

No caso da principal unidade mineralizada da 
área estudada, a Formação Chega Tudo, as amostras 
analisadas, essencialmente de rochas vulcânicas e hi-
drotermalitos, mostraram que as assembleias típicas 
da zona mais distal à mineralização são dominadas por 
clorita, preferencialmente ferromagnesiana, associada 
a algum carbonato e pouca mica branca, no caso da 
unidade vulcanossedimentar e preferencialmente mais 
rica em ferro e associada com mica branca muscovítica, 
no caso da unidade vulcânica. Na unidade metavulca-
nossedimentar a zona intermediária tem o carbonato 
de ferro como principal mineral, em associação com 
clorita ferromagnesiana e mica branca muscovítica, 
principalmente no limite com a zona distal, e mica 
branca fengítica no limite com a zona mais proximal. 
Nas amostras da unidade vulcânica o carbonato é raro, 
de forma que as misturas entre a clorita e mica branca 
muscovítica parecem marcar esta zona. Finalmente, a 
zona proximal é marcada nos espectros pela presença 
predominante da mica branca de composição tenden-
do à fengítica, que se associa a quartzo e sulfetos, mine-
rais sem feições espectrais diagnósticas.

Outra unidade importante do ponto de vista 
metalogenético, a Suíte Intrusiva Tromaí, hospeda as 
concentrações de ouro em litotipos de origem plu-
tônica. Análises de amostras desta unidade resulta-
ram em assinaturas espectrais em que se reconhece 
hornblenda e epidoto, minerais associados à mine-
ralogia original e ao metamorfismo regional, clorita 
ferromagnesiana, em parte metamórfica e em parte 
de origem hidrotermal nas zonas mais distais e mica 
branca com variação composicional entre muscoví-
tica tendendo a fengítica e fengítica, a última típica 
das zonas mais proximais.

Finalmente, o mapa da Figura 6.15 resume a 
distribuição mineral na área estudada, para todas 
as unidades litológicas, considerando-se apenas as 
associações minerais de interesse para o estudo da 
alteração hidrotermal. Mesmo que parte dos mine-
rais identificados possam ter se desenvolvido sob o 
metamorfismo regional, percebe-se a distribuição 
preferencial das associações em que ocorre a mica 
branca de tendência fengítica, importante marcador 
das zonas mais proximais aos depósitos, na porção 
leste do mapa, a partir do corredor de afloramen-
to da Formação Chega Tudo. É nesta mesma região 
que se encontram os principais depósitos de ouro. A 
oeste deste corredor a mica branca tem composição 
predominantemente muscovítica e se associa prin-
cipalmente à clorita e secundariamente ao epidoto, 
associações minerais em que a mica branca fengítica 
está presente ocorrem na porção mais a noroeste em 
amostras das formações Piriá e Cabeça do Porco. 
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7.1 - INTRODUÇÃO 

Neste capitulo é apresentado o tratamento 
e interpretação dos dados de geoquímica de sedi-
mento de corrente e concentrado de bateia do pro-
jeto ARIM Gurupi. Fazem parte desta análise os re-
sultados analíticos de amostras coletadas durante a 
execução deste projeto, e também daqueles oriun-
dos de projetos anteriores, a maioria na escala e 
1:100.000 (folhas Centro Novo do Maranhão, Santa 
Luzia do Pará, e projeto PGAGEM). Por esse motivo, 
a área de amostragem excede à área da ARIM Gu-
rupi (Fig. 7.1).

7 — LEVANTAMENTO GEOQUÍMICO

Os objetivos deste trabalho foram caracteri-
zar associações geoquímicas relacionadas a possí-
veis mineralizações, e verificar suas relações com 
a geologia da área, além do estudo geoquímico do 
Au e seus farejadores, para associar e identificar a 
assinatura geoquímica a depósitos existentes na re-
gião. Para o estudo foram utilizadas 814 amostras 
de sedimento de corrente e 330 amostras de con-
centrado de bateia, sendo 309 coletadas em aluvião 
e 21 amostras obtidas a partir de amostras de solo 
(Fig 7.1). As informações de campo e os resultados 
analíticos estão disponíveis no Banco de Dados da 
CPRM, GEOSBG.

Marcely P. Neves; César L. Chaves

Figura 7.1 – Mapa de localização das estações amostradas para sedimento de corrente e concentrado de bateia. 
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7.2 - RESULTADOS ANALÍTICOS E TRATAMENTO 
ESTATÍSTICO DOS DADOS

7.2.1 - SEDIMENTOS DE CORRENTE

Os resultados analíticos completos encon-
tram-se no GEOSBG (http://geosbg.cprm.gov.br). 
As análises químicas utilizadas neste estudo foram 
realizadas em dois laboratórios: SGS-GEOSOL e 
ACME. O tratamento estatístico foi feito separada-
mente, levando-se em consideração o laboratório 
que realizou a análise das amostras. As tabelas 7.1 
e 7.2 apresentam o sumário estatístico para os ele-
mentos aqui considerados no tratamento. Foram 
utilizados os softwares Excel 2010 e Statistica 10, 
obedecendo às seguintes etapas: 1) técnicas de 
estatística univariada com cálculo dos estimadores 
estatísticos, histogramas, gráficos de probabilida-
de normal e box plot, sendo que estes últimos fo-
ram utilizados para elaboração dos mapas geoquí-
micos (intervalos de classe determinados através 
dos gráficos box plot e gráficos de probabilidade 
normal – no caso de elementos com distribuição 
assimétrica nos gráficos box plot); 2) estatística 
bivariada com análises de correlação não paramé-
trica (correlação de Spearman); 3) estatística mul-
tivariada como análise de agrupamento e análise 
fatorial.

Para os 55 elementos analisados pela SGS-
-GEOSOL, 19 apresentaram mais de 50% dos valo-
res menores do que o limite de detecção (Ag, As, 
Au, B, Be, Ca, Cd, Ge, Hg, In, K, Li, Na, P, S, Se, Ta, 
Ti, W), seis elementos (Lu, Pd, Pt, Tb, Te, Yb) não 
apresentam resultados analíticos para todas as 
amostras, enquanto que os demais apresentaram 
valores acima do limite de detecção superiores a 
50%. Desse modo foram selecionados 34 elemen-
tos para o tratamento estatístico convencional, já 
que apresentaram todos os resultados analíticos 
na faixa de valores significativos, somando-se a 
os elementos Au e P pela sua importância pros-
pectiva na área, e Ag e As por serem farejadores 
para mineralizações de Au, apesar de não terem 
atingidos valores acima do limite de detecção su-
periores a 50% (Tabela 7.1), além da elaboração 
de mapas geoquímicos para os elementos Te e Hg. 

Para os 52 elementos analisados pela ACME, 
36 foram selecionados para o tratamento estatísti-
co, uma vez que os demais elementos (Be, Cd, Ge, 

Hf, In, K, Mg, Pd, Pt, Re, S, Sb, Ta, Te, Tl e W) apre-
sentam mais de 50% dos valores menores que o 
limite de detecção (Tabela 7.2). Os elementos com 
baixo grau de detecção não foram considerados 
nos tratamentos estatísticos que exijam correla-
ções de valores e análises estatísticas multivaria-
das. Os elementos chamados farejadores de Au, 
para a região do Gurupi, também serão apresenta-
dos em mapas unielementares.

Para representação gráfica dos elemen-
tos analisados, foram utilizados os diagramas de 
box plot (Anexos 3 e 4) e de probabilidade nor-
mal (Anexos 5 e 6), construídos transformando 
os valores, originalmente ordinais, em valores lo-
garítmicos, com objetivo de reduzir a influência 
dos outliers, evitando superestimar os positivos 
e subestimar os negativos (Reimann et al., 2008; 
Grunsky, 2010). Para o tratamento estatístico mul-
tivariado também foram considerados os dados 
log-transformados. Os valores anômalos e as clas-
ses de valores de cada elemento foram baseados 
na análise dos diagramas de box plot e de proba-
bilidade normal, em que foram definidas de três 
a cinco classes conforme as Tabelas 7.3 e 7.4 e a 
Figuras 7.2, 7.3, 7.4 e 7.5. 

Para a elaboração dos gráficos de correlação 
e agrupamento (cluster analysis), foram utilizados 
também os valores logarítmicos sem a presença 
daqueles considerados outliers ou extremos. As Fi-
guras 7.2/7.4 e 7.3/7.5 mostram a correlação para 
29 elementos (dados SGS-GEOSOL) e 36 elementos 
(dados ACME), respectivamente. Neste trabalho, va-
lores acima de 0,8 são considerados correlação forte 
e valores entre 0,6 e 0,79 correlação moderada.  As 
Figuras 7.2 e 7.4 mostram correlação forte para os 
elementos U-Y, U-(Th, La e Ce) e Zr-Hf e as figuras  
7.3 e 7.3 mostram correlações fortes entre Ba- Sr, Ce-
-La-U (Th, Y), Al-(Ga, Sr, V), Co-( Cr, Cu, Mn, Ni, V),  
Co-(Mn, Ni, Sc, Zn), Cr-(Cu, Mo, V), Cu-(Mn, Ni), Ni-
-(Sc, Zn), Cr-(Cu, Fe, Mo, Ni, Sc, V, Zn), Mo- (Sc, V), Sc-
-(V, Zn). Várias correlações entre elementos podem 
indicar processos geológicos e influência de rochas 
e minerais, como por exemplo, Ba e Sr pode indicar 
influência de rochas graníticas, da mesma forma que 
boas correlações entre Ce-La-U-Th e Y. Por outro 
lado, boas correlações entre Cr e V e Cu-Ni e Mn po-
dem sugerir presença de rochas máficas. No caso do 
ouro, para aquelas amostras analisadas pela ACME, 
correlações acima de 0,5 podem ser observadas com 
os elementos Cu-Hg-Zn (Fig. 7.3).



Áreas de Relevante Interesse Mineral Cinturão Gurupi

121

El
em

en
to

N
° d

e 
am

os
tr

as

Va
lo

re
s 

vá
lid

os

%
 d

e 
Va

lo
re

s 
vá

lid
os

M
ín

im
o

Pr
im

ei
ro

 q
ua

rti
l

M
éd

ia

M
ed

ia
na

M
éd

ia
 g

eo
m

ét
ri

ca

Te
rc

ei
ro

 q
ua

rti
l

M
áx

im
o

D
es

vi
o 

pa
dr

ão

Co
efi

ci
en

te
 d

e 
 

va
ri

ab
ili

da
de

Ag (ppm) 340 168 49,41 0,01 0,02 0,06 0,03 0,04 0,06 0,72 0,09 151,29

Ag (ppb) 8 2 25,00 20,00 20,00 25,00 25,00 24,49 30,00 30,00 7,07 28,28

Al (%) 340 339 99,71 0,02 0,08 0,19 0,12 0,13 0,21 1,68 0,22 116,36

As (ppm) 340 40 11,76 1,00 1,00 11,90 2,00 2,05 3,00 379,00 59,60 500,86

Au (ppm) 340 7 2,06 0,10 0,10 0,17 0,10 0,15 0,20 0,40 0,11 64,91

Ba (ppm) 340 201 59,12 5,00 8,00 21,39 14,00 15,05 24,00 324,00 28,83 134,78

Bi (ppm) 340 204 60,00 0,02 0,03 0,09 0,04 0,05 0,07 2,69 0,22 253,96

Ce (ppm) 340 340 100,00 0,73 3,50 31,08 7,72 9,23 20,57 860,79 86,40 278,00

Co (ppm) 340 340 100,00 0,10 0,30 1,04 0,50 0,60 0,90 21,40 2,06 198,11

Cr (ppm) 340 339 99,71 2,00 4,00 10,40 6,00 7,19 12,00 156,00 13,44 129,30

Cs (ppm) 340 187 55,00 0,05 0,08 0,19 0,11 0,14 0,22 1,21 0,18 95,44

Cu (ppm) 340 339 99,71 0,70 1,50 3,33 2,20 2,43 3,30 26,00 3,60 108,08

Fe (%) 340 339 99,71 0,10 0,69 1,35 1,09 1,06 1,76 5,35 0,95 70,62

Ga (ppm) 340 340 100,00 0,20 0,60 1,15 0,80 0,91 1,30 9,10 1,03 89,90

Hf (ppm) 340 211 62,06 0,05 0,09 0,27 0,15 0,18 0,30 3,04 0,33 125,96

La (ppm) 340 340 100,00 0,40 1,80 16,69 3,80 4,70 10,20 513,80 49,68 297,62

Mn (%) 120 55 16,18 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 39,65

Mn (ppm) 220 220 64,71 16,00 58,00 128,30 84,50 95,76 153,50 1083,00 126,34 98,47

Mo (ppm) 340 292 85,88 0,05 0,09 0,67 0,16 0,22 0,31 12,45 1,51 226,29

Nb (ppm) 340 328 96,47 0,05 0,18 0,50 0,30 0,32 0,48 5,27 0,64 128,07

Ni (ppm) 340 310 91,18 0,50 1,00 4,53 1,50 2,09 3,20 107,00 9,10 200,60

P (ppm) 340 119 35,00 50,00 60,00 124,68 73,00 92,48 117,00 1736,00 178,40 143,08

Pb (ppm) 340 339 99,71 0,50 1,50 3,03 2,10 2,14 2,90 154,00 8,56 281,98

Rb (ppm) 340 240 70,59 0,20 0,50 1,62 0,80 0,98 1,85 14,90 2,06 127,31

Sb (ppm) 340 203 59,71 0,05 0,07 0,60 0,08 0,10 0,13 101,00 7,08 1174,33

Sc (ppm) 340 270 79,41 0,10 0,30 0,69 0,50 0,49 0,80 6,10 0,73 106,03

Sn (ppm) 340 287 84,41 0,30 0,50 1,69 0,70 0,83 1,20 160,00 9,49 563,21

Sr (ppm) 340 314 92,35 0,50 1,00 3,20 1,70 1,97 3,40 68,40 5,31 165,92

Y (ppm) 340 340 100,00 0,13 0,68 2,20 1,09 1,22 1,87 33,49 3,95 179,78

Zn (ppm) 340 271 79,71 1,00 2,00 6,40 4,00 4,00 7,00 56,00 8,04 125,65

Zr (ppm) 340 321 94,41 0,50 1,90 6,47 3,30 3,77 6,70 112,00 10,14 156,87

Tabela 7.1 – Sumário estatístico para 34 elementos analisados pela SGS-SGS-GEOSOL.
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Ag (ppb) 474 355 74,89 2,00 3,000 8,73 4,00 5,42 9,000 145,00 12,864 147,37

Al (%) 474 474 100,00 0,01 0,060 0,19 0,10 0,12 0,230 1,85 0,220 116,73

As (ppm) 474 258 54,43 0,10 0,100 4,66 0,40 0,61 2,100 122,90 14,271 306,39

Au (ppb) 474 355 74,89 0,20 0,400 8,26 0,60 0,85 1,500 1370,00 79,554 962,96

Ba (ppm) 474 472 99,58 0,70 5,800 18,14 10,65 10,85 21,950 205,80 23,158 127,63

Bi (ppm) 474 308 64,98 0,02 0,020 0,07 0,04 0,04 0,070 1,70 0,124 180,23

Ca (%) 474 277 58,44 0,01 0,010 0,03 0,02 0,02 0,040 0,32 0,028 98,89

Ce (ppm) 474 474 100,00 0,10 2,300 7,26 4,70 4,56 9,500 66,50 7,803 107,48

Co (ppm) 474 422 89,03 0,10 0,200 2,51 0,50 0,68 1,600 72,90 6,236 248,26

Cr (ppm) 474 468 98,73 0,50 1,600 20,62 4,00 5,19 12,750 891,20 59,470 288,39

Cs (ppm) 474 458 96,62 0,02 0,050 0,21 0,11 0,12 0,240 3,44 0,310 145,78

Cu (ppm) 474 474 100,00 0,01 0,490 4,47 1,14 1,36 3,280 76,27 9,705 217,17

Fe (%) 474 472 99,58 0,01 0,080 0,86 0,20 0,25 0,600 14,38 1,767 206,29

Ga (ppm) 474 471 99,37 0,10 0,300 1,12 0,50 0,61 1,200 11,10 1,548 138,41

Hg (ppb) 474 436 91,98 5,00 10,000 39,02 17,00 18,93 33,000 3258,00 180,146 461,67

La (ppm) 474 449 94,73 0,50 1,200 3,49 2,20 2,38 4,300 36,60 3,804 108,90

Li (ppm) 474 456 96,20 0,10 0,300 1,20 0,60 0,61 1,300 29,80 2,397 200,33

Mn (ppm) 474 471 99,37 1,00 5,000 74,38 14,00 16,96 41,000 2611,00 229,863 309,02

Mo (ppm) 474 431 90,93 0,01 0,020 0,12 0,03 0,04 0,090 3,07 0,283 234,50

Na (%) 474 267 56,33 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,002 0,01 0,001 65,44

Nb (ppm) 474 319 67,30 0,02 0,020 0,06 0,04 0,04 0,070 0,35 0,058 98,78

Ni (ppm) 474 466 98,31 0,10 0,400 3,22 0,80 0,97 2,000 212,70 11,275 350,10

P (%) 474 464 97,89 0,00 0,002 0,01 0,00 0,00 0,009 0,25 0,018 192,87

Pb (ppm) 474 474 100,00 0,17 1,000 3,02 1,75 1,89 3,140 71,60 5,487 181,39

Rb (ppm) 474 468 98,73 0,10 0,400 1,26 0,70 0,78 1,400 20,10 1,855 147,12

Sc (ppm) 474 447 94,30 0,10 0,200 1,07 0,40 0,47 0,900 15,50 2,031 189,99

Se (ppm) 474 335 70,68 0,10 0,100 0,39 0,20 0,23 0,400 5,30 0,568 144,23

Sn (ppm) 474 312 65,82 0,10 0,100 0,55 0,20 0,25 0,500 12,00 1,320 238,41

Sr (ppm) 474 435 91,77 0,50 1,400 4,49 2,60 2,69 5,400 74,10 6,966 155,05

Th (ppm) 474 469 98,95 0,10 0,300 0,90 0,50 0,57 1,100 11,00 1,055 117,20

Ti (%) 474 361 76,16 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 0,004 0,03 0,005 122,50

u (ppm) 474 309 65,19 0,10 0,100 0,26 0,20 0,19 0,300 4,90 0,343 131,91

V (ppm) 474 386 81,43 2,00 3,000 21,25 6,00 8,27 16,000 450,00 43,426 204,34

Y (ppm) 474 474 100,00 0,04 0,240 0,95 0,51 0,52 1,070 9,26 1,257 131,90

Zn (ppm) 474 474 100,00 0,20 1,300 6,71 2,60 3,09 6,100 87,20 11,219 167,17

Zr (ppm) 474 353 74,47 0,10 0,100 0,41 0,20 0,23 0,400 12,10 0,830 200,03

Tabela 7.2 – Sumário estatístico para 36 elementos analisados pela ACME.
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Ag(ppm 0,005 a 0,006 0,006 a 0,19 0,19 a 0,37 0,37 a 0,72

Al(%) 0,005 a 0,049 0,049 a 0,21 0,21 a 0,94 0,94 a 1,68

As(ppm) 0,4 a 0,6 0,6 a 16 16 a 379  

Au(ppm) 0,04 a 0,06 0,06 a 0,4

Ba(ppm) 2,5 a 3 3 a 50 50 a 80 80 a 324  

Be(ppm) 0,04 a 0,06 0,06 a 1 1 a 1,2

Bi(ppm) 0,01 a 0,011 0,011 a 0,12 0,12 a 0,29 0,29 a 2,69  

Ca(%) 0,00 a 0,006 0,006 a 0,051 0,051 a 0,1 0,1 a 0,34

Cd(ppm) 0,005 a 0,006 0,006 a 0,25 0,25 a 0,99 0,99 a 2,62

Ce(ppm) 0,73 a 3,5 3,5 a 20,3 20,3 a 237,48 237,48 a 860,79

Co(ppm) 0,1 a 0,29 0,29 a 0,9 0,9 a 4,6 4,6 a 21,4

Cr(ppm) 0,5 a 3,9 3,9 a 12 12 a 48 48 a 156

Cs(ppm) 0,025 a 0,03 0,03 a 0,28 0,28 a 0,6 0,6 a 1,21

Cu(ppm) 0,25 a 1,49 1,49 a 3,3 3,3 a 10,6 10,6 a 26

Fe(%) 0,005 a 0,16 0,16 a 0,68 0,68 a 1,76 1,76 a 5,35

Ga(ppm) 0,2 a 0,59 0,59 a 1,3 1,3 a 4 4 a 9,1

Hf(ppm) 0,025 a 0,03 0,03 a 0,52 0,52 a 0,9 0,9 a 3,04

Hg(ppm) 0,005 a 0,006 0,006 a 0,061 0,061 a 0,16 0,16 a 1,54

K(%) 0,005 a 0,006 0,006 a 0,071 0,071 a 0,12 0,12 a 0,22

La(ppm) 0,4 a 1,7 1,7 a 11 11 a 126,9 126,9 a 513,8

Li(ppm) 0,4 a 0,6 0,6 a 4,1 4,1 a 5

Lu(ppm) 0,005 a 0,006 0,006 a 0,041 0,041 a 0,13 0,13 a 0,28

Mg(%) 0,005 a 0,006 0,006 a 0,06 0,06 a 0,091 0,091 a 0,19

Mn(ppm) 16 a 49 49 a 153 153 a 692 692 a 1083

Mo(ppm) 0,025 a 0,06 0,06 a 0,27 0,27 a 1,97 1,97 a 21,45

Na(%) 0,004 a 0,006 0,006 a 0,061 0,061 a 0,08

Nb(ppm) 0,025 a 0,16 0,16 a 0,46 0,46 a 2,18 2,18 a 5,27

Ni(ppm) 0,25 a 0,7 0,7 a 2,9 2,9 a 19,5 19,5 a 107

P(%) 25 a 30 30 a 122 122 a 317 317 a 1736

Pb(ppm) 0,1 a 1,4 1,4 a 2,8 2,8 a 7,2 7,2 a 15 15 a 154

Rb(ppm) 0,1 a 0,11 0,11 a 7,4 7,4 a 14,97

S(%) 0,004 a 0,005 0,005 a 0,22

Sb(ppm) 0,025 a 0,026 0,026 a 0,24 0,24 a 0,35 0,35 a 0,98

Sc(ppm) 0,05 a 0,09 0,09 a 0,7 0,7 a 6,1

Sn(ppm) 0,15 a 0,3 0,3 a 1 1 a 3,7 3,7 a 12,7 12,7 a 160

Sr(ppm) 0,25 a 0,8 ,08 a 3,2 3,2 a 18,2 18,2 a 68,4

Ta(ppm) 0,005 a 0,01 0,01 a 0,38

Tb(ppm) 0,01 a 0,02 0,02 a 0,1 0,1 a 1,96 1,96 a 3,57

Te(ppm) 0,01 a 0,03 0,03 a 0,28 0,28 a 0,6 0,6 a 1,72

Th(ppm) 0,05 a 0,9 0,9 a 3,2 3,2 a 18,2 18,2 a 77,5 77,5 a 141,3

Ti(%) 0,005 a 0,009 0,009 a 0,04 0,04 a 0,3

Tl(ppm) 0,005 a 0,011 0,011 a 0,1 0,1 a 0,71

u(ppm) 0,025 a 0,12 0,12 a 0,48 0,48 a 3,04 3,04 a 8,52

V(ppm) 0,5 a 0,9 0,9 a 6 6 a 29 29 a 63

W(ppm) 0,04 a 0,05 0,05 a 1,6 1,6 a 39,5

Y(ppm) 0,013 a 0,67 0,67 a 1,87 1,87 a 8,29 8,29 a 33,49

Yb(ppm) 0,05 a 0,06 0,06 a 0,9 0,9 a 1,6

Zn(ppm) 0,5 a 0,9 0,9 a 5 5 a 50 50 a 56

Zr(ppm) 0,25 a 1,6 1,6 a 6,3 6,3 a 40,2 40,2 a 112

Tabela 7.3 – Tabela com as classes para cada elemento e anomalias de 1ª e 2ª ordem para dados da SGS-SGS-GEOSOL. 
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Ag(ppb) 1 a 1,1 1,1 a 35 35 a 60 60 a 145
Al(%) 0,01 a 0,05 0,05 a 0,23 0,23 a 1,28 1,258 a 1,85
As(ppm) 0,05 a 0,21 0,21 a 16 16 a 55 55 a 122,9
Au(ppb) 0,1 a 0,11 0,11 a 8 8 a 68 68 a 1370
Ba(ppm) 0,25 a 5,7 5,7 a 21,8 21,8 a 253,5 153,5 a 205,8
Be(ppm) 0,05 a 0,06 0,06 a 0,61 0,61 a 1,3
Bi(ppm) 0,01 a 0,011 0,011 a 0,22 0,22 a 0,32 0,32 a 1,7
Ca(%) 0,005 a 0,006 0,006 a 0,12 0,12 a 0,32
Cd(ppm) 0,005 a 0,006 0,006 a 0,07 0,07 a 0,13
Ce(ppm) 0,1 a 2,2 2,2 a 9,5 9,5 a 66,5
Co(ppm) 0,05 a 0,19 0,19 a 14 14 a 24,2 24,4 a 72,9
Cr(ppm) 0,25 a 1,4 1,4 a 12,4 12,4 a 267,4 267,4 a 891,2
Cs(ppm) 0,01 a 0,04 0,04 a 0,24 0,24 a 1,92 1,92 a 3,44
Cu(ppm) 0,01 a 0,48 0,48 a 3,28 3,28 a 49,18 49,18 a 76,27
Fe(%) 0,005 a 0,19 0,19 a 0,6 0,6 a 11,12 11,12 a 14,38
Ga(ppm) 0,05 a 0,2 0,2 a 1,2 1,2 a 8,8 8,8 a 11,1
Hf(ppm) 0,005 a 0,01 0,01 a 0,05 0,05 a 0,29
Hg(ppm) 2,5 a 7 7 a 30 30 a 191 191 a 392 392 a 3258
In(ppm) 0,005 a 0,01 0,01 a 0,09
K(%) 0,005 a 0,006 0,006 a 0,061 0,061 a 0,14
La(ppm) 0,25 a 1 1 a 4,2 4,2 a 27,4 27,4 a 36,6
Li(ppm) 0,05 a 0,2 0,2 a 1,2 1,2 a 7,9 7,9 a 29,8
Mg(%) 0,005 a 0,006 0,006 a 0,09 0,09 a 0,22
Mn(ppm) 0,5 a 4 4 a 41 41 a 946 946 a 2611
Mo(ppm) 0,005 a 0,009 0,009 a 0,08 0,08 a 1,1 1,1 a 3,07
Na(%) 0,0005 a 0,0006 0,0006 a 0,005 0,005 a 0,01
Nb(ppm) 0,005 a 0,01 0,01 a 0,22 0,22 a 0,35
Ni(ppm) 0,05 a 0,2 0,2 a 2 2 a 33,5 33,5 a 212,7
P(%) 0,0005 a 0,001 0,001 a 0,009 0,009 a 0,076 0,076 a 0,245
Pb(ppm) 0,17 a 0,99 0,99 a 3,14 3,14 a 17,43 17,43 a 71,6
Pd(ppb) 4 a 5 5 a 39
Pt(ppb) 0,9 a 1 1 a 18
Rb(ppm) 0,05 a 0,3 0,3 a 1,4 1,4 a 8,1 8,1 a 20,1
Re(ppb) 0,4 a 0,5 0,5 a 2
S(%) 0,005 a 0,01 0,01 a 0,06
Sb(ppm) 0,005 a 0,01 0,01 a 0,23 0,23 a 2 2 a 3,9
Sc(ppm) 0,05 a 0,1 0,1 a 0,8 0,8 a 6,4 6,4 a 15,5
Se(ppm) 0,05 a 0,06 0,06 a 1,1 1,1 a 3 3 a 5,3
Sn(ppm) 0,05 a 0,06 0,06 a 1,5 1,1 a 7 7 a 12
Sr(ppm) 0,25 a 1 1 a 5,1 5,1 a 43,7 43,7 a 74,1
Ta(ppm) 0,01 a 0,025 0,025 a 0,05
Te(ppm) 0,005 a 0,01 0,01 a 0,17 0,17 a 0,8
Th(ppm) 0,05 a 0,2 0,2 a 1,1 1,1 a 6,4 6,4 a 11
Ti(%) 0,0005 a 0,0009 0,0009 a 0,003 0,003 a 0,015 0,015 a 0,034
Tl(ppm) 0,005 a 0,01 0,01 a 0,12 0,12 a 0,16
u(ppm) 0,05 a 0,06 0,06 a 0,71 0,71 a 2 2 a 4,9
V(ppm) 1 a 1,9 1,9 a 13 13 a 204 204 a 450
W(ppm) 0,04 a 0,05 0,05 a 0,2
Y(ppm) 0,05 a 0,23 0,23 a 1,07 1,07 a 9,26
Zn(ppm) 0,2 a 1,2 1,2 a 6,1 6,1 a 58,2 58,2 a 87,2
Zr(ppm) 0,05 a 0,06 0,06 a 1,21 1,21 a 3,1 3,1 a 12,1

Tabela 7.4 – Tabela com as classes para cada elemento e anomalias de 1ª e 2ª ordem para dados da ACME.
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Figura7.2–Matriz de correlação (correlação de Spearman) entre os 29 elementos selecionados (dados SGS-GEOSOL). Amarelo: correlação moderada; Vermelho: correlação forte.
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Figura 7.3 – Matriz de correlação entre os 36 elementos selecionados (dados ACME). Amarelo: correlação moderada; Vermelho: correlação forte.
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Figura 7.4 – Gráficos de principais correlações entre elementos nos sedimentos de corrente analisados por SGS-GEOSOL
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Para Análise Fatorial, os outliers e extremos 
foram retirados, e em seguida foram transformados 
pela razão log centralizada (centered log-ratio, CLR - 
AITCHINSON, 1986) com uso do aplicativo CoDaPack, 
para então serem trabalhados no software Statistica. 
O método de rotação utilizado foi o Varimax, e 
para determinação do número de fatores, que são 
relevantes para esta análise, foi utilizado o teste 
scree resultando em gráfico com auto-valores para 
cada fator (Fig. 7.6). A partir deste gráfico, utilizou-se 
o critério de Kaiser que considera o valor acima de 1 
como relevante para análise. 

A utilização da transformação CLR permite que 
alguns fatores apresentem informações sobre duas 
associações geoquímicas, uma com coeficientes 
(loadings) positivos significativos com o fator (> 0,7) 
e outra com coeficientes negativos significativos com 
o fator (< -0,7). 

A simbologia utilizada para os mapas de 
scores, apresentados no item 7.3 Interpretação 
dos Resultados, os pontos de proveniência para 
sedimento de corrente foram baseados nos quartis 
definidos nos box-plot.

Figura 7.5 – Gráficos de principais correlações entre elementos nos sedimentos de corrente analisados no laboratório 
ACME.

Figura 7.6 – Gráficos para determinação de fatores relevantes para análise..
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As amostras de sedimento de corrente anali-
sadas pelos laboratórios SGS-GEOSOL e ACME apre-
sentam sete e oito fatores responsáveis por 77,42% 
e 72,21% da variância do sistema, Tabela 7.5 e Tabela 
7.6 respectivamente, sendo destacados aqueles ele-
mentos com fator > 0,70, com exceção para o fator 6 
dos dados da ACME, em que foi considerado o valor 
de 0,66 . 

Para as amostras analisadas na SGS-GEOSOL, o 
fator 1, responsável por 22,61% da variância do sis-
tema, apresenta altos valores de correlação negativa 
entre os elementos Ce, La, Th e Y. O fator 2, respon-
sável por 20,98% da variância, possui coeficientes 
positivos significativos de Hf e Zr, e coeficientes ne-
gativos de Ba, Cs e Rb. Já o fator 3, responsável por 
11,43% da variância, apresenta maior contribuição 

dos elementos Mo e Ni, ambos coeficientes negati-
vos. Por sua vez o fator 4 (7,54% da variância), apre-
senta correlação entre Al e Ga. 

Já para as amostras de sedimento de corren-
te analisados na ACME, o fator 1 é responsável por 
22,24% da variância do sistema, possui coeficientes 
negativos significativos de Ba, Ca e Sr, e coeficiente 
positivo de Cr. Os demais fatores apresentaram con-
tribuições de 15,44%, 9,85%, 7,78%, 6,00%, 4,18% e 
3,52%.

 Destacados em vermelho na Tabela 7.6, estão 
os valores de fatores em que os elementos apresen-
tam forte correlação, todos com coeficientes negati-
vos: fator 2 - Co, Ni e Zn; fator 3 - Nb e Ti; fator 4 - Cs, 
Li e Rb; fator 5 - Ce e La; fator 6 - de Al e Ga; e Fator 7 
representado pelo Au. 

 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 Fator 7

clr(Al_ppm) 0,330 -0,347 0,145 -0,807 0,065 -0,061 -0,021

clr(Ba_ppm) 0,047 -0,844 0,287 0,061 0,164 0,023 -0,095

clr(Bi_ppm) 0,242 0,018 -0,145 0,110 -0,756 0,125 -0,077

clr(Ce_ppm) -0,933 -0,196 0,099 0,186 0,054 0,022 0,004

clr(Co_ppm) 0,472 -0,311 -0,036 0,209 0,630 -0,033 -0,035

clr(Cr_ppm) 0,430 0,180 -0,624 -0,280 0,223 0,203 0,036

clr(Cs_ppm) 0,049 -0,800 0,143 -0,200 -0,161 0,109 -0,109

clr(Cu_ppm) 0,456 0,010 -0,402 0,277 0,293 -0,299 -0,214

clr(Fe_ppm) 0,381 0,425 0,190 -0,066 0,141 -0,604 0,243

clr(Ga_ppm) 0,141 0,163 -0,005 -0,857 -0,075 -0,175 -0,076

clr(Hf_ppm) 0,150 0,838 0,179 0,068 -0,147 -0,064 0,058

clr(La_ppm) -0,931 -0,188 0,103 0,190 0,043 0,019 0,015

clr(Mn_ppm) 0,538 0,134 0,332 0,393 0,195 -0,263 0,215

clr(Mo_ppm) 0,249 0,069 -0,826 0,043 -0,309 0,031 0,170

clr(Nb_ppm) 0,188 0,277 -0,050 0,223 -0,311 0,051 0,406

clr(Ni_ppm) 0,339 -0,095 -0,773 0,293 0,064 0,122 0,042

clr(Pb_ppm) 0,180 0,013 0,306 -0,183 -0,189 -0,124 -0,727

clr(Rb_ppm) 0,120 -0,829 0,031 0,183 -0,116 0,252 -0,007

clr(Sb_ppm) 0,304 0,422 0,065 -0,139 0,101 -0,662 0,128

clr(Sc_ppm) 0,374 0,052 -0,089 0,051 0,008 0,769 0,263

clr(Sn_ppm) 0,134 0,366 0,149 -0,316 -0,136 -0,444 0,200

clr(Sr_ppm) 0,150 -0,684 0,282 -0,099 0,126 -0,139 0,025

clr(Th_ppm) -0,901 0,238 0,128 -0,009 -0,098 -0,042 -0,002

clr(Ti_ppm) 0,077 0,667 0,217 0,255 0,035 -0,038 -0,375

clr(u_ppm) -0,933 0,056 0,152 0,083 -0,101 -0,044 0,007

clr(V_ppm) 0,370 0,024 0,207 -0,562 0,450 0,206 0,014

clr(Y_ppm) -0,855 0,179 0,138 0,079 0,173 0,069 0,149

clr(Zn_ppm) 0,126 -0,470 -0,060 0,081 0,310 0,282 -0,556

clr(Zr_ppm) 0,073 0,845 0,173 -0,024 -0,113 -0,042 0,050

Tabela 7.5 – Análise de principais fatores (SGS-GEOSOL), sendo os valores em vermelho as melhores correlações.
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7.2.2 - CONCENTRADO DE BATEIA

Para os resultados de concentrados de bateia, 
foram considerados os principais minerais de miné-
rios e associados mais importantes, como ouro (Ta-

bela 7.7), cromita (Tabela 7.8) e minerais satélites de 
kimberlito (Tabela 7.9). No caso dos minerais satéli-
tes de diamante, também foram coletadas e analisa-
das amostras de solo (Tabela 7.9).

 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 Fator 7 Fator 8

clr(Ag_ppm) -0,255 0,319 0,452 0,202 0,084 0,056 -0,092 0,012

clr(Al_ppm) -0,253 0,131 0,198 -0,215 0,284 -0,759 0,034 -0,073

clr(As_ppm) 0,292 0,033 0,591 0,222 0,277 0,321 0,013 -0,276

clr(Au_ppm) -0,113 -0,019 0,054 -0,024 0,121 0,185 -0,751 -0,119

clr(Ba_ppm) -0,794 -0,231 0,189 -0,050 -0,129 -0,236 0,134 -0,035

clr(Bi_ppm) 0,191 0,633 -0,229 -0,226 0,191 0,177 0,024 0,138

clr(Ca_ppm) -0,799 -0,097 0,011 0,201 0,061 0,109 -0,176 0,052

clr(Ce_ppm) -0,147 0,151 0,028 -0,170 -0,890 0,149 0,034 -0,003

clr(Co_ppm) -0,043 -0,853 0,052 0,171 0,094 0,241 0,073 -0,169

clr(Cr_ppm) 0,794 -0,312 -0,106 0,142 0,274 -0,039 0,099 0,018

clr(Cs_ppm) 0,254 0,349 -0,131 -0,752 -0,089 -0,061 0,058 0,178

clr(Cu_ppm) 0,343 -0,609 0,138 0,119 0,308 -0,124 -0,011 0,110

clr(Fe_ppm) 0,540 -0,384 0,189 0,318 0,283 -0,211 0,294 -0,192

clr(Ga_ppm) 0,352 0,284 0,074 -0,014 0,266 -0,663 0,098 0,157

clr(Hg_ppm) -0,191 0,040 0,086 0,065 0,027 -0,456 -0,584 0,142

clr(La_ppm) -0,253 0,224 0,037 -0,094 -0,809 0,118 0,141 0,133

clr(Li_ppm) 0,020 -0,201 0,029 -0,859 -0,069 0,018 -0,063 -0,093

clr(Mn_ppm) -0,217 -0,678 0,067 0,265 -0,013 0,294 0,205 -0,209

clr(Mo_ppm) 0,487 -0,004 0,236 0,468 0,219 -0,088 -0,144 0,079

clr(Na_ppm) -0,692 0,095 -0,240 0,042 -0,011 0,154 -0,309 -0,135

clr(Nb_ppm) 0,126 0,372 -0,744 -0,074 0,083 0,019 0,058 -0,105

clr(Ni_ppm) 0,331 -0,726 -0,004 -0,093 0,265 0,077 0,052 0,113

clr(P_ppm) -0,115 -0,126 0,492 0,051 -0,149 -0,238 -0,011 0,554

clr(Pb_ppm) 0,033 0,485 -0,278 -0,017 -0,109 0,027 0,248 0,526

clr(Rb_ppm) -0,199 0,187 0,009 -0,775 -0,151 -0,298 0,029 -0,036

clr(Sc_ppm) 0,303 -0,458 -0,150 0,418 0,293 -0,310 0,004 -0,222

clr(Se_ppm) -0,043 0,492 0,353 0,264 0,223 -0,200 0,005 -0,165

clr(Sn_ppm) -0,160 0,567 -0,173 -0,038 0,150 0,184 0,175 0,257

clr(Sr_ppm) -0,761 -0,113 0,274 0,018 -0,026 -0,290 0,100 0,132

clr(Th_ppm) 0,255 0,489 -0,278 0,031 -0,585 0,110 0,216 0,092

clr(Ti_ppm) 0,112 0,134 -0,872 0,082 -0,010 0,207 0,014 0,005

clr(u_ppm) -0,070 0,637 -0,151 -0,180 -0,373 0,080 0,109 0,066

clr(V_ppm) 0,458 -0,325 -0,003 0,456 0,307 -0,169 0,102 -0,289

clr(Y_ppm) -0,036 -0,388 -0,022 -0,124 -0,691 -0,022 -0,244 -0,076

clr(Zn_ppm) 0,077 -0,717 0,142 -0,065 0,255 0,086 -0,026 0,281

clr(Zr_ppm) 0,295 0,638 -0,160 0,154 0,210 -0,029 0,151 -0,239

Tabela 7.6 – Análise de principais fatores (ACME), sendo os valores em vermelho as melhores correlações.
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7.3 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Para apresentação dos resultados e mapas 
geoquímicos, foram consideradas anomalias de pri-
meira e segunda ordem obtidas a partir de diagra-
mas box plot e de probabilidade normal, além das 
bacias de captação das amostras cujo resultados 
foram significantes, e em alguns casos relacionados 
aos dados de concentrados de bateia. Neste capitu-
lo estão mapas dos principais fatores representando 
características geológicas e/ou algo relacionada à 
mineralização, mapas de Au e seus farejadores para 
região (Te, As, Hg e Sb), mapa de associação relacio-
nada a rochas máficas-ultramáficas, além de mapas 
com indícios mineralógicos de kimberlitos. 

7.3.1 - ANÁLISE FATORIAL  
 
Para Análise Fatorial foram utilizados os resul-

tados analíticos obtidos pelo laboratório SGS-GEOSOL.

O fator 1 (Ce, La, Th e Y) coincide com o fator 
5 obtido dos dados analisados no laboratório ACME 
(Ce e La). Esta associação geoquímica está ampla-
mente distribuída na área, e em algumas represen-
tam rochas granitoides cartografadas durante o ma-
peamento geológico, como aqueles pertencentes a 
Suíte Intrusiva Japiim. (Fig. 7.7). 

Por sua vez, os fatores 4 (SGS-GEOSOL) e 6 
(ACME), apresentam associação Al-Ga para os resul-
tados dos dois laboratórios, e cujos scores positivos 
estão relacionadas principalmente as rochas metasse-
dimentares da Formação Chega Tudo, Formação Piriá 
e Grupo Gurupi onde estão localizados os principais 
indícios de ocorrências de fosfato laterítico na região, 
na porção NW da ARIM-Gurupi (Fig. 7.8). A relação en-
tre esta associação e o indício de alumínio cadastrado 
durante o mapeamento geológico (W da ARIM Guru-
pi) é representada pelos scores negativos que marcam 
as Coberturas Lateríticas Imaturas (Fig. 7.8). 

O fator 2 (SGS-GEOSOL), representado pela 
associação Ba-Ce-Rb (scores negativos) Hf-Zr (scores 
positivos) tem sua maior representatividade na por-
ção NW da área, onde estão cartografadas as rochas 
do Grupo Barreiras, o que caracteriza zircão detrítico 
relacionado a esta unidade (Fig. 7.9). 

O fator 3 mostra associação Mo-Ni, típica de 
rochas máficas. Contudo, nesta região não foram 
identificadas ocorrências significativas de rochas má-
ficas na escala de 1:100.000 (Fig. 7.10). 

Para os dados analíticos obtidos do laborató-
rio ACME, o fator 1, correlação entre Ba, Ca, Cr e Sr, 
está associado a rochas metamórficas da formação 
Chega Tudo, Santa Luzia do Pará e Gurupi (Fig. 7.11). 
O fator 3 apresenta coeficiente significativo negativo 
de Nb-Ti. Essa associação de elementos é típica de 
rochas máficas, porém, a exemplo do fator 3(SGS-
-GEOSOL), a área não possui ocorrências de rochas 
máficas, com maiores valores para estes fatores em 
rochas metamórficas (Fig. 7.12).

7.3.2 - OURO E SEUS FAREJADORES

Pela sua importância metalogenética e por ser 
o recurso mineral mais abundante na área do projeto 
ARIM Gurupi, foram agrupadas as estações anôma-
las em Au e bacias anômalas de primeira e segun-
da ordem para Ag, As e Au com objetivo de associar 
e identificar tal assinatura geoquímica a depósitos 
existentes na região e propor novas áreas para pros-
pecção. Além desses mapas, são apresentados tam-
bém mapas de Sb, Bi, Te e Hg.   

Na Figura 7.13 é possível observar que os va-
lores mais anômalos em Au ocorrem em sua maio-
ria ao longo da área cartografada como Formação 
Chega Tudo, segundo a direção preferencial NW-SE, 
concordante com a estruturação regional da área, 
onde estão localizados vários garimpos e quase to-
dos os depósitos de Au conhecidos. Também é so-
bre esta formação que estão presentes grande parte 
das estações de concentrado de bateia onde foram 
identificadas partículas de Au. Segundo Klein & Lo-
pes (2011), as ocorrências de Au na região ocorrem 

 MINERAL
INDÍCIOS MINERALÓGICOS

N. Amostras N. Partículas

Ouro

26 1

6 2

4 5

3 3

1 4

1 60

1 24

1 12

1 16

1 7

1 6

Tabela 7.7 – Tabela com indícios mineralógicos de ouro. 

 MINERAL
INDÍCIOS MINERALÓGICOS

Concentrado de bateia
Cromita 30 (<1%)

Tabela 7.8 – Tabela com indícios mineralógicos de cromo.

 MINERAL

INDÍCIOS MINERALÓGICOS

Concentrado de 
bateia - Aluvião

Concentrado 
de bateia - Solo

Ilmenita kimberlítica 12(<1%) 21(<1%)

Granada kimberlítica 6(<1%) 5(<1%)

Espinélio kimberlítico - 7(<1%)

Cromo espinélio 1(<1%) -

Tabela 7.9 – Tabela com indícios mineralógicos de minerais 
satélites de kimberlito.
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ao longo da Zona de Cisalhamento Tentugal e estão 
encaixadas na estrutura secundárias que seccionam 
a Formação Chega Tudo. É possível observar também 
na porção W-NW, fora do limite do Cinturão Gurupi, 
estações com valores anômalos em Au e seus fareja-
dores, onde não se tem registro oficial de garimpos 
ou indícios de ouro. Destaca- se na Figura 7.13 um 
possível trend de bacias anômalas em Ag, de direção 
NW-SE, que não representa a continuidade da For-
mação Chega Tudo.

Os mapas de Hg, Te e Bi (Figs. 7.14, 7.15 e 7.16) 
demostram que os valores mais constantes e eleva-
dos destes elementos estão associados à Formação 
Chega Tudo, cujos valores mais significativos estão 
localizados na porção central da área cartografada 
desta formação, onde também foram observados 
valores anômalos de ouro e foram cadastradas algu-
mas ocorrências deste bem mineral. Já o mapa de Sb 
(Fig. 7.17) mostrou um trend de valores semelhantes 
àquele observado para o Au e seus farejadores, in-
cluindo o da Ag (Fig. 7.13).

7.3.3 - ASSOCIAÇÃO Cr-Cu-Ni-zn

Na Figura 7.18 é possível observar que a asso-
ciação Cr-Cu-Ni-Zn, típica de rochas máficas e ultra-
máficas, ocorre em bacias de captação anômalas que 
drenam parte das rochas da Formação Chega Tudo e 
do Grupo Gurupi, contudo não coincidem com as es-

tações de amostragem com cromita em concentrado 
de bateia. Ao longo do Cinturão Gurupi, observamos 
bacias anômalas para essa associação, que coinci-
dem com depósitos ou garimpos de Au, dentre eles 
o depósito Cachoeira, mostrando uma provável re-
lação entre a mineralização de Au (no caso da parte 
central do Cinturão, sem prospecto conhecido) com 
associações típicas de rochas máficas-ultramáficas. 
Há também várias anomalias para a mesma associa-
ção na parte NW em área descrita como cobertura 
sedimentar fanerozoica pertencentes ao Grupo Bar-
reiras, anomalias estas que podem estar relaciona-
das a corpos máfico-ultramáficos não cartografados 
durante mapeamento geológico.

7.3.4 - MINERAIS SATÉLITE DE KIMBERLITO

Minerais satélites de kimberlitos (Tabela 7.11) 
foram identificados em concentrados de bateia 
amostrados na porção central da área de estudo, 
onde rochas kimberlíticas também estão cadastra-
das no GeoSGB da CPRM. Em função da presença de 
indícios de diamante e de minerais satélites, Klein, 
Lopes e Chaves (2015) realizaram coleta de amostras 
de solo no médio curso do Rio Piriá, na sua margem 
esquerda, cujos resultados dos concentrados de ba-
teia destas amostras de solo confirmaram a presença 
de minerais satélites de kimberlitos (Fig. 7.19).
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Figura 7.13 – Mapa de estações anômalas em Au, de bacias anômalas em Au, As e Ag, partículas de Au em concentrados 
de bateia e fator 7 (Au) para dados analíticos do laboratório ACME. 
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Figura 7.18 – Mapa de bacias de captação anômalas com associação Cr-Cu-Ni-Zn e cromita em concentrado de bateia.



Informe de Recursos Minerais

146

Fi
gu

ra
 7

.1
9 

– 
M

ap
a 

de
 lo

ca
liz

aç
ão

 d
as

 a
m

os
tr

as
 q

ue
 a

pr
es

en
ta

ra
m

 in
dí

ci
os

 d
e 

m
in

er
ai

s 
ki

m
be

rlí
tic

os
 e

m
 (A

) c
on

ce
nt

ra
do

 d
e 

ba
te

ia
 e

 e
m

 (B
) a

m
os

tr
as

 d
e 

so
lo

 (K
LE

IN
; L

O
PE

S;
 C

H
AV

ES
, 

20
15

).



Áreas de Relevante Interesse Mineral Cinturão Gurupi

147

8 — INTEGRAÇÃO DE DADOS  
E GERAÇÃO DE ALVOS
Leandro D. Campos; Sulsiene M. de Souza-Gaia; Diogo A. de Sordi

8,1 - INTRODUÇÃO

Com o arrefecimento da economia mundial 
e do mercado internacional de commodities as em-
presas do setor mineral necessitam, cada vez mais, 
de produtos que possam reduzir o investimento e as 
incertezas inerentes à pesquisa mineral. Áreas com 
relevo fortemente aplainado, com extensa cobertu-
ra sedimentar e regolítica, ou de difícil acesso, por 
exemplo, dificultam mapeamento e aplicação de téc-
nicas de amostragem direta. Neste sentido, torna-se 
necessária a aplicação de métodos indiretos de le-
vantamento de dados aliados a proceedimentos de 
integração com a capacidade de gerar mapas predi-
tivos e assim, possibilitar a indicação de áreas favo-
ráveis para a descoberta de um depósito mineral. O 
Cinturão Gurupi reúne várias dessas características 
limitantes, ao mesmo tempo em que possui recursos 
superiores a 5 milhões de onças de ouro (capítulo 5, 
Tabela 5.2), distribuídos em depósitos com gênese 
relativamente bem definida (KLEIN, 2014b), além de 
mais de uma centena de ocorrências (mapa de recur-
sos minerais deste projeto, SOUZA-GAIA et al., 2017) 
e uma cartografia e evolução geológica também rela-
tivamente adequadas, conforme atualização efetua-
da neste projeto. Isso possibilita a utilização integra-
da de dados na sugestão de novas áreas prospectivas 
para o terreno estudado.

A integração de dados e geração de alvos 
foi aqui desenvolvida a partir do conceito de Siste-
mas Mineralizantes, ou Mineral System (WYBORN; 

HEINRICH; JAQUES, 1994; KNOX-ROBINSON; WY-
BORN, 1997; HRONSKY; GROVES, 2008; MCCUAIG; 
BERESFORD; HRONSKY, 2010; CZARNOTA; BLEWETT; 
GOSCOMBE, 2010; MCCUAIG; HRONSKY, 2014). Um 
sistema mineralizante é o conjunto de processos 
envolvidos na formação e preservação de depósitos 
minerais. Este conceito reconhece que os depósitos 
minerais são expressões locais de processos muito 
maiores, que ocorrem em escala continental, e foca-
lizam fluxos de massa e energia em determinadas re-
giões da crosta. Em geral, um sistema mineralizante 
é controlado por fatores em diversas escalas, como a 
evolução geodinâmica, arquitetura dos terrenos ge-
ológicos, rochas geradoras e reservatórios de fluidos, 
estruturas que condicionam o fluxo e o caminho dos 
fluidos, além dos mecanismos de deposição e forma-
ção dos depósitos. A coerência de um mapa de fa-
vorabilidade gerado a partir do conceito de sistemas 
mineralizante dependerá da eficiência em converter 
os fatores que controlam os processos mineralizan-
tes em vetores e critérios mapeáveis.

Para a conversão de um sistema mineral em 
critérios mapeáveis utilizou-se a abordagem propos-
ta por McCuaig, Beresford e Hronsky (2010), a qual 
consiste em quatro critérios de avaliação: (1) fatores 
críticos de um sistema mineral; (2) processos forma-
dores do sistema mineral; (3) feições geológicas ma-
peáveis decorrentes dos processos formadores; e (4) 
vetores conversíveis ao SIG – Sistema de Informações 
Geográficas (Tabela 8.1). Os fatores críticos de um sis-
tema mineralizante são as condições essenciais para 
formação dos sistemas, sem os quais ele não existe. 

Fatores críticos Processos geológicos
Feições 

mapeáveis
Vetores Comentários

Es
fe

ra
s 

do
 c

on
he

ci
m

en
to Ev

ol
uç

ão
 

ge
od

in
âm

ic
a

Arcabouço 
Geodinâmico

Enriquecimento da crosta 
continental

Vulcanismo
Geocronologia, 
unidades geológicas

Processos de 
enriquecimento na fonte 
das rochas vulcânicas são 
importantes para a formação 
de distritos mineiros

Fonte dos fluidos Devolatização metamórfica Metamorfismo
Isógradas 
metamórficas

Metamorfismo de médio 
grau libera fluidos

Co
nj

un
to

 li
to

-
es

tr
ut

ur
al

Arcabouço 
estrutural

Deformação e circulação de 
fluidos

Estruturas

Zonas de 
cisalhamento, falhas, 
fraturas, mapa 
estrutural

Estruturas de primeira 
e segunda ordem são 
fundamentais para 
circulação e deposição de 
metais

A
lte

ra
çã

o 
hi

dr
ot

er
m

al Condições para 
deposição e 
preservação dos 
depósitos

Mistura de fluidos, quebra 
de gradientes geoquímicos, 
soterramento 

Alteração 
hidrotermal, 
cobertura 
sedimentar

Petrografia, 
geoquímica, 
anomalias 
radiométricas, mapa 
geológico

A composição da rocha 
encaixante é fundamental 
para a deposição dos metais

Tabela 8.1 – Fatores críticos, processos geológicos, feições mapeáveis e vetores propostos para o sistema mineralizante 
orogênico (adaptado de MCCUAIG; BERESFORD; HRONSKY, 2010), aplicado ao Cinturão Gurupi.
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Para o sistema aurífero orogênico, por exemplo, o que 
é o caso do Cinturão Gurupi (KLEIN, 2014b), podem 
ser definidos como fatores críticos: arcabouço geo-
dinâmico, fonte dos fluidos, estruturas de circulação 
de fluidos, características químicas dos fluidos e con-
dições para deposição e preservação dos depósitos. 
Cada fator crítico está relacionado a processos geoló-
gicos específicos, os quais levam a formação de um 
depósito mineral. Processos geológicos por vezes não 
podem ser mapeados, entretanto é possível mapear 
as feições geológicas decorrentes destes processos. 
Essas feições podem então ser transformadas em ve-
tores, ou elementos de banco de dados, que podem 
ser convertidos em um sistema de informação geográ-
fica para tratamento estatístico e lógico.

Este capítulo tem como objetivo apresentar 
produtos de integração de dados relevantes para 
composição de mapa prospectivo e geração de alvos 
para pesquisa mineral no Cinturão Gurupi, seguindo 
os conceitos de sistemas mineralizantes e utilizando-
-se dos dados mais recentes levantados pela CPRM-
-Serviço Geológico do Brasil e por empresas de pes-
quisa mineral.

8.2 - METODOLOGIA

8.2.1 - Introdução

Para a integração de dados segundo o concei-
to de sistemas mineralizantes, primeiramente é pre-
ciso definir a escala de trabalho. A formação de um 
depósito mineral é o reflexo de processos que ocor-
rem em uma escala relativamente pequena, contudo 
relacionados a fatores influenciados por característi-
cas desde a evolução geodinâmica da província até a 
composição da rocha hospedeira no local do depó-
sito (Tabela 8.1). À medida que a escala de trabalho 
diminui em direção ao depósito em si, aumentam 
progressivamente os custos e diminui-se o risco do 
projeto. Hornsky e Groves (2008) argumentam que a 
eficiência dos mapas preditivos e a detecção de de-
pósitos a partir de técnicas de integração de dados 
são fundamentalmente dependentes da escala de 
trabalho. Os autores apresentam uma proposta de 
hierarquia de escalas de trabalho dividida em cinco 
classes: i) global; ii) província; iv) distrito; v) depósito. 

Enquanto a seleção de uma área na escala 
global depende apenas do contexto geodinâmico, 
ou um ambiente geotectônico favorável, na escala 
de província torna-se necessário incluir parâmetros 
como estruturas de primeira ordem ou níveis estra-
tigráficos específicos. Na escala de distrito é impor-
tante ressaltar os condicionantes estruturais e lito-
lógicos que indicam a possibilidade de formação dos 
depósitos. Em trabalhos de integração de dados na 
escala de depósito, torna-se necessário a utilização 
de dados extremamente acurados e detalhados. As-
sim os mapas preditivos não apresentam, em geral, 
boa eficiência na escala de depósito, principalmente 

em terrenos pouco explorados. Para este trabalho 
a escala escolhida é a escala de distrito, visto que o 
Cinturão Gurupi destaca-se como uma província au-
rífera relativamente conhecida e que o mapeamento 
geológico-estrutural encontra-se disponível na es-
cala 1:100.000. A integração de dados na escala de 
distrito foca-se na descoberta de áreas onde o sis-
tema mineral tenha operado. Por exemplo, dentro 
de um contexto lito-estrutural favorável ressaltam-se 
condições como zonas de porosidade aumentada ou 
com grande contraste de gradientes geoquímicos, as 
quais possam ter favorecido tanto circulação de flui-
dos como deposição dos metais.

A maioria dos trabalhos de integração de da-
dos e análise de prospectividade utilizam dois tipos 
distintos de abordagem, podendo ser guiada pelos 
dados ou pelo conhecimento. A abordagem influen-
ciada pelos dados se baseia na relação espacial de 
características ou assinaturas computacionalmente 
selecionadas a partir das bases de dados de depó-
sitos existentes. A abordagem dirigida pelo conhe-
cimento baseia-se em fatores selecionados manual-
mente, a partir de informações prévias ou conceitos 
estabelecidos a respeito dos processos essencias 
que definem um sistema mineralizantes. O segundo 
exemplo, apesar de dependente do nível de conhe-
cimento do operador, é mais adequado para a escala 
deste trabalho ao permitir a utilização da base de da-
dos de maneira seletiva e focada nos processos geo-
lógicos formadores do sistema mineralizante.

8.2.2 - Integração de dados

A Integração de dados e o modelamento para 
geração de alvos segundo os conceitos de sistemas 
mineralizantes requer a identificação dos principais 
processos envolvidos na formação dos depósitos mi-
nerais. Assim estes processos são conceitualmente 
convertidos em elementos mapeáveis. Para gerar 
os mapas prospectivos e de alvos, o sistema mine-
ralizante aurífero do Cinturão Gurupi foi dividido em 
três principais esferas de conhecimento: 1) evolução 
geodinâmica; 2) conjunto lito-estrutural; 3) alteração 
hidrotermal (Tabela 8.1). Cada esfera de conheci-
mento desenvolvido para o sistema mineralizante é 
representada por um círculo, semelhante ao concei-
to dos diagramas de Venn (Fig. 8.1). Quanto mais in-
tersecções de elementos importantes para a forma-
ção do sistema, maior será a pontuação atribuída à 
zona de intersecção.

A esfera da evolução geodinâmica está rea-
lacionada à formação das rochas enriquecidas em 
metais e possíveis fontes para os fluidos mineralizan-
tes. O Acabouço lito-estrutural é fundamental para 
possibilitar a circulação de fluidos e a conexão dos 
reservatórios hidrotermais com as porções mais ra-
sas da crosta. À esfera da alteração hidrotermal estão 
relacionados elementos que evidenciam a transfor-
mação das rochas encaixantes através da interação 
com fluidos mineralizantes.
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Técnicas de integração de dados baseadas no 
conhecimento podem ser classificadas em termos de 
sofisticação (HARRIS et al., 2001; CARRANZA, 2009). 
O método mais simples de integração baseada no co-
nhecimento consiste na utilização de mapas binários 
de evidência. Um mapa binário permite ao operador 
considerar se uma área deve ser prospectiva ou não. 
Embora seja lógico, o conceito binário claramente 
não considera que os processos geológicos podem 
ocorrer em condições químicas e de intensidade dis-
tintas. Por outro lado, métodos de múltiplas classes 
de evidência são mais adequados para processos ge-
ológicos. O fluxo de fluido, por exemplo, é mais in-
tenso nas proximidades de zonas de alta densidade 
de fratura do que a poucos metros de distância dela. 
No entanto, é sabido que o fluxo de fluidos hidroter-
mais pode mineralizar uma rocha hospedeira perme-
ável a centenas de metros do canal de percolação. 
Existem dois tipos comuns de técnicas de múltiplas 
classes centradas no conhecimento, a lógica fuzzy 
e a sobreposição de múltiplas classes. A lógica fu-
zzy envolve uma ferramenta matemática sofisticada 
que converte a probabilidade de uma determinada 
característica relacionada com os processos de in-
teresse em espectros contínuos (BONHAM-CARTER, 
1995; BROWN; GROVES; GEDEON, 2003). Portanto a 
lógica fuzzy precisa, além de dados de alta qualida-
de, dados com alta densidade espacial e distribuídos 
igualmente. Estes geralmente são escassos na escala 
de distrito, onde, comumente os únicos dados dispo-
níveis são conjuntos de dados públicos, que podem 
variar em qualidade e densidade de cobertura.

Para gerar um mapa preditivo final, adota-
mos o método baseado no conhecimento de sobre-
posição de múltiplas classes proposto por Carranza 
(2009). Este método é mais adequado para a inte-
gração de dados em escala de distrito. Para cada ve-
tor (V) em um mapa de evidência (e), foi atribuída 
uma pontuação, P(ve), entre 0 e 10, de acordo com a 
importância do processo mapeado na formação do 

depósito mineral. Além disso, cada um dos mapas de 
evidência está também associado com um peso, W(e), 
em relação ao grau de incerteza e de confiabilidade 
da base de dados que originou o mapa de evidência. 
Finalmente, para gerar um mapa prospectivo final, 
as classes foram então combinadas, ou somadas  se-
guindo (S),a equação (Eq. 1) proposta por Carranza 
(2009).

A técnica de sobreposição de múltiplas classes 
utiliza um conceito matemático semelhante ao da ál-
gebra booleana, onde o valor de cada classe de evi-
dência é adicionado quando existe uma intersecção 
de dois ou mais vectores preditivos. Quanto mais in-
tersecções de vetores preditivos ocorrerem em uma 
região específica do mapa, maior a pontuação atri-
buída à zona de intersecção. Os vetores foram classi-
ficados de 0 a 10 da seguinte forma: i) 0 significa que 
não há perspectividade alguma, ou nenhuma chance 
para encontrar depósitos minerais; ii) 1 a 3 significa 
que o processo é incerto ou de menor importância; 
ii) 4 a 6, um processo desejável; iv) 7 a 9 significa que 
os processos relacionados são de grande importân-
cia; v) 10 significa que o processo mapeado é essen-
cial para a previsão de depósitos minerais. O pro-
cessamento de dados foi realizado em plataforma 
GIS ArcGIS™ versão 10.2 para desktop e a extensão 
Spatial Analyst da ESRI®. Alguns dos mapas estrutu-
rais foram gerados utilizando a ferramenta de Spatial 
Data Modeler para ArcGIS™, Arc-SDM (SAWATZKY et 
al., 2009).

8.2.3 - Base de dados regionais

A base de dados regionais utilizada para gerar 
alguns dos mapas temáticos foi extraída principal-
mente do banco de dados da CPRM-Serviço Geoló-

Figura 8.1 – Modelo lógico para integração de dados. A zona central de intersecção representa a conjunção dos fatores 
relevantes para a formação de um depósito mineral (modificado de HRONSKY; GROVES, 2008; CZARNOTA; BLEWETT; GOS-

COMBE, 2010; MCCUAIG; HRONSKY, 2014).
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gico do Brasil, o GeoSGB (www.geosgb.cprm.gov.br). 
A CPRM recentemente concluiu mapeamento em 
escala 1:100.000 da maior parte da área do cintu-
rão no âmbito das folhas Centro Novo do Maranhão 
(SA-23-Y-B-I) e Santa Luzia do Pará (SA-23-V-C-VI) 
(KLEIN; LOPES, 2011; LOPES; KLEIN, 2014) e desta 
ARIM-Gurupi (SOUZA-GAIA et al., 2017). Assim, além 
dos mapas geológicos e estruturais, foram compila-
dos da base da CPRM levantamentos aeromagnético, 
aerogamaespectométrico, gravimétrico, geoquímico 
de sedimento de corrente, litogeoquímico, pontos 
de ocorrências minerais e análises geocronológicas. 
Adicionalmente, foram compilados mapas publica-
dos por empresas de pesquisa mineral, dissertações, 
teses e artigos cientificos.

Para o presente trabalho o arcabouço estrutu-
ral do Cinturão Gurupi foi revisado segundo os da-
dos aeromagnéticos e gravimétricos. A partir desses 
dados geofísicos foi possível discriminar estruturas 
ou zonas de cisalhamento de primeira e segunda 
ordem, além da continuação destas estruturas sob 

a cobertura sedimentar. Em adição, o mapeamento 
das fontes magnéticas profundas através de seções 
regionais utilizando a deconvolução de Euler permi-
tiu visualizar informações importantes para o mo-
delamento 3D da arquitetura das principais estrutu-
ras da região. Da mesma forma contatos litológicos 
foram revisados a partir dos mapas de composição 
ternária radiométrica. Além disso, dados gamaes-
pectométricos permitiram ressaltar áreas com enri-
quecimento anômalo em K e U, indicando local onde 
possivelmente teriam atuado processos de alteração 
hidrotermal.

8.3 - INTEGRAÇÃO DE DADOS E GERAÇÃO DE 
ALVOS

Para cada esfera de conhecimento (Fig. 8.1) 
determinada para o sistema aurífero do Cinturão 
Gurupi foi preparado um conjunto de mapas de evi-
dência a fim de representar processos geológicos re-

Figura 8.2 – Mapa de idade modelo TDM Sm-Nd que divide a área do Cinturão Gurupi domínios isotópicos distintos: i) 
Crosta riaciana juvenil ao nordeste e; ii) Crosta riaciana com material arqueano ao sudoeste. (Dados de Klein et al., 2005a, 

2005b, 2012 e deste projeto).
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levantes. Esta seção descreve como os processos ge-
ológicos foram traduzidos em mapas de evidência e 
vetores baseados em SIG. Para identificar áreas mais 
prospectivas para ouro, os mapas de evidência foram 
somados primeiramente dentro do conjunto relacio-
nado a cada esfera do conhecimento e, posterior-
mente, aos mapas resultantes dos outros conjuntos.

8.3.1 - Evolução geodinâmica e fonte dos flui-
dos

O mapa de idade modelo TDM Sm-Nd gerado 
para o Cinturão tem como objetivo indicar onde pre-
dominam rochas magmáticas paleoproterozoicas 
juvenis, pré-colisionais e originadas diretamente a 
partir do manto, além de bacias vulcânicas-sedimen-
tares favoráveis à mineralização aurífera. O limite 
desta zona corresponde essencialmente à Formação 
Chega Tudo. Assim, toda a região mapeada a nor-
deste do contato entre a Formação Chega Tudo e o 
Complexo Itapeva e a Formação Santa Luzia do Pará 
(Sm-Nd TDM <2,3 Ga) pode ser interpretada como 
parte da crosta juvenil gerada no Paleoproterozoico 
(Fig. 8.2), relacionada com a formação da paleoplaca 
São Luís-África Ocidental (KLEIN et al., 2005a, 2012 e 
referências aí contidas). 

Os mapas geológico e de recursos minerais 
deste projeto (LOPES et al., 2017; SOUZA-GAIA et al., 
2017) foram simplificados, a fim de ilustrar litologias 
com maior potencial para hospedar a mineralização 
aurífera. Os depósitos de ouro do Cinturão Gurupi es-
tão hospedados principalmente pela Formação Che-
ga Tudo, além da Suíte Tromaí e da Formação Igarapé 
de Areia. As unidades litológicas e suas respectivas 
pontuações estão apresentadas de forma resumida 
na Tabela 8.2 e ilustrada na Figura 8.3.

No Cinturão Gurupi, os fluidos mineralizantes 
são geralmente neutros, semelhantes a fluidos meta-
mórficos aquo-carbônicos reduzidos com contamina-
ção local de rochas hospedeiras (KLEIN, 2014). Meta-
morfismo é um processo de muitas variáveis, contudo 
envolve principalmente a transformação progressiva 
de minerais hidratados em outros que contêm menos 
água em sua estrutura. As reações de desidratação 
são o principal processo de geração de fluidos durante 
o metamorfismo, além da descarbonização. O consen-
so é que a taxa máxima de liberação de fluidos meta-
mórficos ocorre na transição entre as facies xisto ver-
de e anfibolito (PHILLIPS; POWELL, 2010; ROBB, 2005). 
Assim, o mapa de facies metamórficas do Cinturão 
Gurupi foi usado para indicar regiões de alta produção 
de fluidos metamórficos que podem ter favorecido a 
mineralização de ouro (Figura 8.4).

Fluxo de fluidos em larga escala é considerado 
um dos fatores essenciais para a formação de depó-
sitos de ouro orogênico (COX, 2005). Grandes volu-
mes de fluxo de fluido estão associados a estruturas 
profundas, que permitem a conexão de reservatórios 
profundos na crosta intermediária às zonas de depo-
sição na crosta superior. As principais estruturas pro-
fundas do Cinturão Gurupi foram mapeadas a partir 
da modelagem da profundidade de fontes magnéti-
cas por deconvolução de Euler. Foram gerados dois 
perfis geológico-geofísicos perpendiculares à estru-
turação regional. Esses perfis indicaram uma estrutu-
ra profunda importante relacionada à falha que limi-
ta a Formação Chega Tudo ao nordeste, integrante da 
Zona de Cizalhamento Tentugal, e aqui denominada 
falha Chega Tudo nas figuras 8.5 e 8.6. Essa estrutura 
foi mapeada como a estrutura principal responsável 
pelo fluxo de fluido metamórfico. Adicionalmente, à 
falha Chega Tudo estão relacionados diques e, talvez, 
soleiras de gabro, mais antigos que a mineralização 

Tabela 8.2 – Resumo das unidades litológicas e pontuação associada.

Mapa de evidência Litologia Pontuação Comentários

Litologia Rochas vulcânicas ácidas da 
Formação Chega Tudo

9 Importante hospedeira das mineralizações na região de 
Chega Tudo. Favorece a deposição aurífera por contraste 
químico e reológico.

Formação Chega Tudo 8 Hospeda a maioria dos depósitos de ouro
Formação Igarapé de Areia 7 Sedimentos relacionados ao antepaís (foreland) e 

hospeda grande número de ocorrências de ouro
Suíte Tromaí 6 Magmatismo juvenil coevo do vulcanismo da Fm. Chega 

Tudo. Hospeda o maior depósito da região
Granitos Colisionais 5 Magmatismo relacionado ao pico metamórfico, 

entretanto improvavel relação genética com a 
mineralização

Formação Santa Luzia do Pará 4 Sedimentos relacionados a arco vulcânico/magmático (?) 
(não há ocorrência de ouro conhecida)

Complexo Itapeva 4 Complexo metamófico de médio a alto grau (baixa 
prospectividade)

Grupo Gurupi e Formação 
Cabeça de Porco

1 Metassedimentos de margem passiva do 
Neoproterozoico (baixa prospectividade)

Formação Piriá 1 Bacia rifte do Neoproterozoico- Cambriano 
(prospectividade muito baixa)

Bacias paleozoicas e cenozoicas 0 Cobertura intracratônica não afetada pela deformação
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Figura 8.3 – Unidades litológicas do Cinturão Gurupi (simplificado de Lopes et al., 2016 – este projeto) pontuadas de acor-
do com a importância para o sistema mineralizante.

Figura 8.4 – Mapa de domínios metamórficos do Cinturão Gurupi (adaptado de SOUZA-GAIA et al., 2017). As isógradas 
de xisto verde médio a superior indicam áreas de alta produção de fluidos metamórficos, portanto favoráveis a hospedar 

depósitos de ouro.
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Figura 8.5 – Seção geológica simplificada. Estruturas profundas foram interpretadas a partir do modelamento das fontes 
magnéticas. A) Localização do perfil sobre o mapa de amplitude do sinal analítico. B) Profundidade das fontes magnéticas 

(pontos vermelhos) e estruturas inferidas. C) Interpretação geológica regional e localização da falha Chega Tudo.

Figura 8.6 – Mapa de distribuição das estruturas profundas interpretadas e diques máficos. Notar que a falha Chega Tudo 
hospeda a maioria dos diques máficos mapeados
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aurífera. Assim as intrusões máficas mapeadas tam-
bém foram utilizadas como indicadores de estrutu-
ras profundas. Como esses corpos intrusivos são ge-
ralmente pequenos, foi utilizado um buffer de 1 km 
para realçar suas ocorrências (Fig. 8.6).

Para refletir a evolução geodinâmica e os pro-
cessos associados à geração e migração primária de 
fluidos mineralizantes, construímos e combinamos 
três mapas de evidência: i) mapa de idade modelo 
TDM Sm-Nd associado à geologia simplificada do cin-
turão de Gurupi, ii) mapa de domínios metamórficos 
e iii) estruturas translitosféricas com corpos máficos 
intrusivos mapeados (Fig. 8.7).

8.3.2 - Conjunto litoestrutural

Todos os depósitos e ocorrências auríferas 
descritas no cinturão estão concordantes e são con-
trolados pela trama regional formada no evento de-
nominado D1 (vide capítulos 4 e 5). Adicionalmente 
é notória a relação espacial com zonas de intersecção 

de estruturas desenvolvidas em fases posteriores, D2, 
com estruturas D1. Assim, para efeito de tratamento e 
integração dos dados, os depósitos de ouro do Cintu-
rão Gurupi foram aqui divididos em quatro grupos de 
acordo com seus controles estruturais locais: i) veios 
de cisalhamento associados aos principais traços de 
foliação em adjacências de necks de boudinagem 
(fase D1); ii) veios extensionais do tipo "T" relaciona-
dos a falhas ENE-WSW ou E-W (fase D2); iii) tenshion 
gashes e zonas de stockwork relacionadas a falhas rú-
pteis conjugadas (intersecção entre fases D1 e D2); e 
iv) zonas extensionais (dilational jogs) dentro de folia-
ção rúptil-dúctil (fase D1) (Fig. 8.8).

Para gerar mapas de evidência que represen-
tem sítios estruturalmente preferenciais para forma-
ção de depósitos, as estruturas mapeadas foram divi-
didas em dois grupos: i) traços de foliação; e ii) zonas 
de cisalhamento, falhas e fraturas. O mapa de densi-
dade de traços de foliação foi gerado para destacar 
zonas com mudança súbita de gradiente de tensão, 
como adjacências de necks de boudins ou zonas de 
estrangulamento da foliação (Fig. 8.9).

Figura 8.7 – Produto da combinação dos mapas de evidência da esfera Evolução Geodinâmica (TDM, domínios metamórfi-
cos e estruturas translitosféricas).
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Figura 8.8 – Esboço geológico (fora de escala) exemplificando o modelo estrutural para a mineralização aurífera do Cin-
turão Gurupi. Estilos estruturais foram divididos em quatro grupos relacionados a veios e zonas de stockwork controlados 
por zonas de cisalhamento, fraturas extensionais, tenshion gashes e zonas extensionais (dilational jogs). Notar tentativa 

de correlacionar os depósitos conhecidos às diferentes tipologias de controle estrutural.

Fig. 8.9 – Mapa de densidade de traços de foliação. Cores quentes indicam áreas de alta prospectividade relacionadas a 
zonas de baixa deformação.
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As zonas de cisalhamento, falhas e fraturas fo-
ram primeiramente divididas em dois grupos: i) fa-
lhas e zonas de cisalhamento rúptil-dúcteis (evento 
D1) e ii) falhas e fraturas rúpteis (evento D2) e, em 
seguida, subdivididas de acordo com suas direções 
em mapa: i) N-S, ii) E-W, iii) NW-SE e iv) NE-SW. Os 
grupos de diferente direção foram pontuados con-
siderando que um sistema de cisalhamento sinistral 
foi identificado como predominante para o cinturão 
(HASUI et al., 1984). Assim as estruturas EW rúptil-
-dúcteis, com azimute variando entre 700 a 900 e -710 
a -900, foram classificadas como possíveis zonas ex-
tensionais. Seguindo a mesma premissa, as fraturas 
rúpteis NW-SE e NE-SW foram consideradas sítios 
ideais para o desenvolvimento de tenshion gashes, 
formando assim zona de faturamento significativa. A 

combinação destes dois temas destacou, também, as 
zonas de intersecção entre D1 e D2. As pontuações 
dos grupos de estrutura estão resumidas na Tabela 
8.3 e ilustradas nas figuras 8.10 e 8.11. Os depósitos 
de ouro estão normalmente localizados sobre estru-
turas mapeadas ou dentro de uma distância de 100 a 
500 metros dessas estruturas. Neste caso, foram ge-
rados envelopes de 100, 200, 300, 400 e 500 metros 
de distância a partir das estruturas.

Para representar o conjunto litoestrutural, 
combinamos três mapas de evidência: i) densidade de 
traços de foliação; ii) distribuição da direção das prin-
cipais zonas de cisalhamento e traços de foliação; iii) 
distribuição de falha e fraturas rúpteis (Fig. 8.12).

Tabela 8.3 – Resumo das estruturas mapeadas e respectivas pontuações.

Pontuação

Estrutura Direção Envelope 
(100m)

(200m) (300 m) (400 m) (500m)

Rúptil-dúctil E-W 7 6 5 4 3
N-S 6 5 4 3 2
NW-SE 6 5 3 2 1

Rúptil E-W 7 6 5 4 3
NE-SW 5 4 3 2 1
NW-SE 5 4 3 2 1

Figura 8.10 – Mapa de estruturas rúpteis-dúcteis mapeadas e pontuadas de acordo com a direção. Notar que depósitos e 
ocorrências estão comumente associados às estruturas. 



Áreas de Relevante Interesse Mineral Cinturão Gurupi

157

Figura 8.11 – Mapa de estruturas rúpteis mapeadas e respectiva pontuação de acordo com a direção. Notar que os depó-
sitos são frequentemente associados às estruturas de direção NE-SW.

Figura 8.12 – Combinação dos mapas de evidência do conjunto litoestrutural das mineralizações auríferas do Cinturão 
Gurupi. Notar distribuição dos depósitos e ocorrências ao longo das zonas de maior pontuação.
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8.3.3 - Alteração hidrotermal

Alteração hidrotermal caracteriza-se pela for-
mação de associações minerais a partir da interação 
de fluidos mineralizantes com a rocha hospedeira, ou 
diretamente a partir do fluido. É através da alteração 
hidrotermal que ocorrem variações nas condições 
físico-químicas dos fluidos, necessárias para a depo-
sição de metais (ROBB, 2005). O mapeamento siste-
mático de processos de alteração hidrotermal pode 
ajudar a indicar áreas com potencial para a desco-
berta de depósitos minerais. Para o Cinturão Guru-
pi, os principais processos de alteração descritos são 
silicificação, cloritização, sericitização, carbonatação 
e sulfetação, típicos do sistema orogênico (KLEIN, 
2014b).

Os três estilos de mineralização descritos no 
capítulo 5 exibem forte sericitização com intensida-
des variáveis de silicificação, sulfetação e carbonata-
ção. A sericitização é geralmente caracterizada pela 
transformação de feldspato em mica branca com a 
liberação de íons K+. Assim as zonas de sericitização 
regional podem ser identificadas como anomalias de 
potássio no levantamento radiométrico aerotrans-
portado.

Para diferenciar zonas de enriquecimento de 
potássio relacionadas à alteração hidrotermal de 
zonas originalmente enriquecidas em potássio, al-
gumas técnicas de processamento de dados foram 
desenvolvidas. O primeiro método proposto inicial-
mente por Gnojek e Prichystal (1985) é conhecido 
como fator F (F fator). Os autores observaram que 
a elevação da mobilidade do potássio quando com-
parada a do tório e do urânio poderia ser utilizada 
para indicar zonas de alteração hidrotermal. A técni-
ca baseia-se na relação entre a abundância original 
de potássio e as relações Th/U e Th/K (Equação 2).

Adiante, Pires et al. (1995) basearam-se na 
premissa de que tório é geoquimicamente imóvel, 
ou consideravelmente menos móvel do que potássio 
e urânio durante a alteração hidrotermal. Os auto-
res propuseram usar Th como um controle litológico 
para definir valores de K ideais, Ki (Equação 3). As-
sim, o desvio do teor ideal de potássio, Kd, pode ser 
usado para identificar zonas anômalas de enriqueci-
mento de potássio (Equação 4).

Além disso, baixas relações Th/K também 
podem ser usadas para identificar regiões 
enriquecidas em potássio e são bons indicadores 
de alteração hidrotermal. Estes três métodos 
foram então integrados num mapa RGB de 
composição ternária. As anomalias relacionadas à 
relação Th/K foram invertidas para representar os 
máximos anômalos e melhor correlacionar com 
as outras técnicas. Assim, as possíveis zonas de 
sericitização foram destacadas por cores claras 
no mapa ternário RGB (Fig. 8.13). O mapa RGB 
gerado foi classificado em regiões de interesse 
utilizando o programa ENVI™, com objetivo de 
ressaltar as zonas de forte alteração hidrotermal. 
Por fim, a distribuição das regiões de interesse 
indicativas de forte sericitização foi utilizada para 
compor o mapa de evidência mostrado na Figura 
8.14.

Alteração hidrotermal e circulação de flui-
dos mineralizantes também podem ser mapeadas 
regionalmente usando a concentração de elemen-
tos traço no sedimento de corrente. Estudos de 
química mineral mostram que os sulfetos conten-
do ouro apresentam um enriquecimento notável 
em bismuto, arsênio, antimônio e telúrio (KLEIN, 
2014b). Assim, as bacias anômalas em Bi, As, Sb, 
Te e Au podem indicar a ocorrência de processos 
eficientes de alteração hidrotermal, bem como 
a formação de zonas mineralizadas. A análise de 
correlação estatística também indicou forte rela-
ção das anomalias de ouro com altos valores de Hg 
(vide capítulo 7). Além disso, observamos que nas 
bacias anômalas em As e Sb se situam os princi-
pais depósitos de ouro nas formações Chega Tudo 
e Igarapé de Areia.

Para representar zonas alteradas hidroter-
malmente combinamos quatro mapas de evidên-
cia: i) mapa de sericitização extraído do mapa 
ternário RGB, razão K/Th (vermelho), fator F (ver-
de) e Kd (azul); ii) mapa de distribuição de As em 
sedimento de corrente; iii) mapa de distribuição 
de Sb em sedimento de corrente; iv) mapa de dis-
tribuição de Hg em sedimento de corrente (Fig. 
8.15).

Cada mapa de evidência gerado foi ponderado 
de 1 a 10 de modo a refletir as incertezas e a precisão 
relacionadas com os conjuntos de dados utilizados 
para produzir cada um dos mapas vetoriais (Tabela 
8.4). Os valores de peso devem refletir fatores como 
a cobertura da amostragem, a confiabilidade do mé-
todo, os parâmetros de interpolação e as técnicas de 
processamento. Um mapa prospectivo final foi gera-
do somando os três mapas de combinação. Pontua-
ções mais altas, as zonas de cores quentes, represen-
tam maior intersecção de fatores fundamentais para 
o sistema minealizante, e assim constituem alvos 
mais prováveis para descobertas de mineralizações 
(Fig. 8.16).
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Figura 8.13 – Mapa ternário RGB de razão K/Th (vermelho), fator F (verde) e Kd (azul) gerado para o Cinturão Gurupi. Gra-
nitos de alto potássio e coberturas sedimentares do Paleozoico e Cenozoico foram retirados para destacar enriquecimento 

de K+ relacionado à alteração hidrotermal.

Figura 8.14 – Mapa de evidência de sericitização gerado a partir do mapa ternário composto (Fig. 8.13). Notar que o 
maior depósito da região, Cipoeiro, está mapeado dentro de zona de forte sericitização.
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Figura 8.15 – Combinação dos mapas de evidência de alteração hidrotermal. As cores quentes significam áreas com alta 
prospectividade após a soma das zonas de sericitização com as bacias de captação anômalas. Ser: sericitização; Sed: 

sedimento.

Mapa de evidência Esfera do conhecimento Peso Comentário

Idade modelo (TDM) Sm-Nd 

Evolução geodinâmica

6
Os pontos de amostragem são consideravelmente 
escassos, mas a relação espacial é notável

Litologia 4
Os contatos geológicos não são precisos devido à 
falta de afloramento e cobertura regolítica espessa

Metamorfismo 2 Estudos do metamorfismo não são conclusivos

Estruturas profundas 3
A seção utilizada para mapear estruturas profundas 
apresenta baixa densidade de dados

Densidade de traço de 
foliação

Arcabouço estrutural

3
O método não foi espacialmente acurado devido a 
limitações nas estruturas mapeadas

Estruturas rúpteis-dúcteis 6
Dados de alta densidade com moderada correlação 
espacial com os depósitos conhecidos

Estruturas rúpteis
Dados de alta densidade com moderada correlação 
espacial com os depósitos conhecidos

Mapa de sericitização

Alteração hidrotermal

10
Dados de alta densidade com alta correlação 
espacial com os depósitos conhecidos

Mapas de sedimento de 
corrente

8 – (Hg)
Densidade de amostragem baixa, entretando 
análises de laboratório apresentam boa precisão

8 – (As)

4 – (Sb)

Tabela 8.1 – Fatores críticos, processos geológicos, feições mapeáveis e vetores propostos para o sistema mineralizante 
orogênico (adaptado de MCCUAIG; BERESFORD; HRONSKY, 2010), aplicado ao Cinturão Gurupi.
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8.4 - VALIDAÇÃO DE ALVOS

O estudo prospectivo do Cinturão de Gurupi 
retornou um mapa de seis classes (Fig. 8.16), onde 
áreas em vermelho e laranja (pontuação 6 a 4) são 
alvos de alta probabilidade de novas descobertas mi-
nerais. A validação de um mapa de prospectividade 
pode ser quantificada se os alvos gerados realmente 
mapearam depósitos conhecidos. O mapa final apre-
sentado mostrou uma boa correlação entre os depó-
sitos conhecidos e as zonas prospectivas mais eleva-
das. Todos os quatro depósitos conhecidos, Chega 
Tudo, Cachoeira, Cipoeiro e Mina Nova Sul foram 
mapeados entre pontuações de 5 a 3. A análise tam-
bém destacou importantes depósitos satélites como 
Mandiocal e ocorrências como Alto do Nair, Coruja e 
Arara (região de Cachoeira) (Fig. 8.17), indicando que 
os mapas de evidências, além do processo de combi-
nação de mapas, refletiram uma boa compreensão 
do sistema mineral do cinturão.

A eficiência da geração de alvos usando qual-
quer técnica baseada em conhecimento, ou baseada 

em processos geológicos, pode ser medida compa-
rando a relação do número de ocorrências de ouro 
dentro de cada polígono classificado com sua área 
total. A redução da área de pesquisa é um proces-
so chave para reduzir custos e riscos na exploração 
mineral. As ocorrências de ouro foram obtidas do 
banco de dados de recursos minerais do Serviço Ge-
ológico do Brasil (GEOSGB®). O banco de dados de 
recursos minerais GEOSGB® inclui depósitos de ouro, 
prospectos, escavações artesanais, veios de quart-
zo/alteração hidrotermal contendo ouro e amostras 
de concentrado de bateia. Para esta análise foram 
consideradas apenas ocorrências de ouro primário. 
Assim, garimpos aluvionares e amostras de concen-
trado de bateia foram retirados. A Figura 8.18 mostra 
que, com o aumento do escore prospectivo, a área 
de pesquisa diminui consideravelmente. Por exem-
plo, dentro das pontuações de 5 a 3, interpretadas 
como alvos prospectivos elevados, 37% das ocorrên-
cias de ouro são encontradas dentro de 7% da área 
do projeto. Obviamente, 100% das ocorrências de 
ouro são encontradas dentro de 100% da área.

Figura 8.16 – Mapa final de prospectividade gerado para o Cinturão Gurupi. Regiões com pontuação superior a 3 foram 
consideradas as mais prospectivas e mapearam com sucesso depósitos conhecidos como Cachoeira, Mina Nova Sul, Ca-
choeira, Chega Tudo e Cipoeiro. O mapa de prospectividade foi produzido a partir da combinação de mapas de evidência 

que refletem a compreensão do sistema aurífero orogênico.
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8.5 - DISCUSSÕES

O Cinturão de Gurupi consiste de sequências 
vulcanossedimentares e granitoides mais ou menos 
deformados, gerados durante o Riaciano e subordi-
nadamente no Orosiriano (c.a 2,2 a 1,98 Ga) e retra-
balhados no Neoproterozoico (KLEIN et al., 2005a). A 
este período é atribuído um grande número de pro-
víncias auríferas de relevância global, como o Craton 
da África Ocidental (MARKWITZ et al., 2016), o Escudo 
das Guianas, bem como as faixas de greenstone belt 
do Domínio Bacajá, do Maciço de Goiás e do Cráton 

São Francisco (DARDENNE; SCHOBBENHAUS, 2003; 
JOST et al., 2014; KLEIN; ROSA-COSTA; VASQUEZ, 
2014; SILVA et al., 2014). A distribuição secular de 
depósitos de ouro ao longo da evolução do planeta 
indica que este período do Paleoproterozoico foi um 
tempo de condições geodinâmicas favoráveis para o 
enriquecimento crustal e a formação de depósitos 
de ouro (GOLDFARB; GROVES; GARDOLL, 2001; GRO-
VES; BIERLIEN, 2007; LARGE et al., 2015). Esses au-
tores reconheceram que a formação de distritos de 
ouro orogênico está ligada a episódios de crescimen-
to crustal em larga escala com formação de margens 
convergentes. Há um longo debate sobre a origem 
do ouro nos sistemas orogênicos. Vários autores ar-
gumentam que o ouro seria obtido de reservatórios 
magmáticos e metamórficos mistos (KENDRICK et 
al., 2011), reservatório exclusivamente metamórfi-
co (GOLDFARB et al., 2007), manto (HRONSKY et al., 
2012) e de margem continental ativa ou bacias se-
dimentares (LARGE et al., 2015). Por outro lado, há 
um consenso sobre a necessidade de crosta pré-en-
riquecida, ou rochas fonte, a fim de produzir distri-
tos de ouro de classe mundial (GROVES; GOLDFARB; 
SANTOSH, 2016). Nas margens convergentes, os ar-
cos das ilhas e as rochas magmáticas do retro-arco 
exibem geralmente alto conteúdo de metal e ligantes 
devido à extração direta do manto, enriquecido pelo 
processo de subducção (LOUCKS; BALLARD, 2013). 
Além disso, sedimentos de margem ativa são consi-
derados enriquecidos por apresentarem, em geral, 
conteúdo metálico elevado devido a altas taxas de 
erosão e à fertilidade de ambientes de arco magmá-
tico (LARGE et al., 2014).

Figura 8.17 – Imagem de detalhe do mapa de prospectividade final do Cinturão Gurupi (Fig. 8.16) nas regiões dos depósi-
tos Cachoeira (esquerda) e Chega Tudo (direita). Em Cachoeira, a pontuação superior a quatro mapeou os alvos satétites 
Coruja e Arara (MOSHER, 2013). Da mesma forma, em Chega Tudo pontuação superior a três mapeou o corpo de minério 
de Mandiocal (KLEIN et al., 2008c) e o alvo satélite Alto no Nair (MACHADO, 2011). Notar que há áreas prospectivas em 

ambas as imagens com potencial para serem testadas.

Figura 8.18 – Resultados do mapa prospectivo do Cintu-
rão Gurupi. O gráfico mostra a porcentagem de depósitos 

e ocorrências de ouro contidos dentro de cada zona de 
pontuação do mapa de prospectividade (linha azul). Seme-

lhantemente, a porcentagem da área ocupada por cada 
polígono em relação à área total (linha vermelha). Notar 

que quase 40% dos depósitos e ocorrências minerais estão 
contidas dentro de apenas 7% da área, nos escores 5, 4 e 3.
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Embora este trabalho esteja focado na gera-
ção de alvos na escala de distrito, é importante no-
tar que as áreas de maior pontuação na combinação 
gerada a partir dos mapas de evidência da esfera de 
conhecimento de evolução geodinâmica (Fig. 8.7) 
mostraram correlação importante com as principais 
zonas mineralizadas. Além disso, tanto o arcabouço 
estrutural quanto os mapas de combinação de alte-
ração hidrotermal foram eficientes na previsão de 
locais de deposição de ouro, bem como possíveis no-
vos alvos (Fig. 8.12 e 8.15). A análise individual dos 
mapas de combinação no âmbito de cada esfera de 
conhecimento permitiu uma consistente avaliação 
da pontuação das classes de evidência, além de per-
mitir identificar por que uma área específica é consi-
derada um alvo de alto valor.

A coerência do mapa prospectivo final cons-
truído para o Cinturão de Gurupi com presença de 
depósitos conhecidos e um número significativo de 
ocorrências de ouro indicam que a integração de 
dados baseada no conhecimento é uma ferramenta 
eficaz para a redução da área de pesquisa mineral e 
a geração de alvos na escala de distrito. O mapa fi-
nal foi construído sem qualquer camada relacionada 
diretamente com a mineralização, tais como depó-
sitos minerais ou localização de ocorrências, amos-
tragem de rochas, geoquímica do solo ou sondagem. 
Em vez disso, foi produzido a partir de um conjunto 
de conceitos independentes que, quando reunidos, 
traduziram efetivamente a compreensão do sistema 
mineral em vetores baseados em SIG, conduzindo 
prospectores à mineralização.
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9 — EVOLUÇÃO GEOLÓGICA
Evandro L. Klein; Felipe M. Tavares

9.1 - EVOLUÇÃO NO PALEOPROTEROzOICO

Modelos prévios para a evolução tectônica 
do Cinturão Gurupi foram abordados nos capítulos 
2 e 4. O modelo de evolução no Paleoproterozoico, 
em continuidade física com o terreno representado 

pelo Fragmento Cratônico São Luís, envolvendo uma 
fase juvenil, acrescionária (2240-2140 Ma), seguida 
de fase colisional (~2100 Ma) e pós-colisional/pós-
-orogênica (2050-2000 Ma), conforme discutido em 
Klein et al. (2005a; 2012, 2015) e Klein, Lopes e Cha-
ves (2015) é mantido aqui integralmente (Fig. 9.1). 

Figura 9.1 – Modelo esquemático (sem escala) de evolução geológica do Cinturão Gurupi e adjacente Fragmento Cratôni-
co São Luís no Paleoproterozoico (adaptado de KLEIN et al., 2015).
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Segundo esse entendimento, a fase acrescio-
nária é representada pela formação de arco de ilhas 
precoce (Grupo Aurizona, 2240 Ma, aflorante so-
mente no Fragmento Cratônico São Luís, ao norte da 
área trabalhada), e principal, que envolve as suítes 
plutônicas englobadas nas unidades Tromaí, Canoa, 
Itapeva, Cantão e máficas (gabros e anfibolitos) e ba-
cia orogênica metavulcanossedimentar (Formação 
Chega Tudo). A fase colisional é materializada pela 
granitogênese peraluminosa sin-colisional (Japiim) 
e potássica tardi a pós-colisional (Anelis, Timbozal). 
Não há clareza quanto às bacias orogênicas estrita-
mente metassedimentares (Santa Luzia do Pará, Iga-
rapé de Areia) estarem associadas a uma ou outra 
fase; aqui, a primeira é tida como bacia de margem 
continental ativa e a segunda como de antepaís. As 
duas, contudo, podem pertencer à fase colisional.

9.2 - EVOLUÇÃO NO NEOPROTEROzOICO-CAM-
BRIANO

A evolução no Neoproterozoico (±Cambriano) 
recebe aqui maior discussão, em razão das maiores 
novidades trazidas por este estudo. A questão prin-
cipal diz respeito ao significado tectônico regional 
do Cinturão Gurupi e que tipo de orógeno ele re-
presenta. Interpretações passadas e mais recentes 
normalmente consideram Gurupi como um orógeno 
colisional (COSTA; HASUI, 1997; COSTA; RICCI, 2000; 
RIBEIRO, 2002; KLEIN et al., 2005a; PALHETA; ABREU; 
MOURA, 2009) e menos comumente cinturão de ci-
salhamento (PASTANA, 1995; KLEIN; MOURA, 2003) 
e aulacógeno (CORDANI et al. 2013). Mesmo entre 
os que advogam um orógeno colisional, a formação 
de bacia oceânica (KLEIN et al., 2005a), ou um ca-
ráter intracontinental (CORDANI et al., 2013; KLEIN; 
LOPES; CHAVES, 2015) foi discutido para a evolução 
e essa dúvida perdura.

Grande parte dessa indefinição advém da pe-
quena ocorrência de litogênese (conhecida) no Neo-
proterozoico e da expressiva cobertura fanerozoica. 
Até a realização deste trabalho, apenas três peque-
nas intrusões eram registradas (732, 624 e 549 Ma, 
ver abaixo) e a existência sedimentação neoprotero-
zoica importante carecia de comprovação. Uma nova 
intrusão, de 582 ± 84 Ma foi descoberta em campo 
a partir de dados aerogeofísicos e posterior datação, 
neste trabalho, o Granito Pantoja (denominação in-
formal aqui feita), com duas micas. Esse corpo aflo-
ra fora da área do projeto, a oeste, e provavelmente 
pertence ao mesmo evento que gerou o Granito Ney 
Peixoto, de 549 ± 4 Ma (Anexo 1), localizado ainda 
mais a oeste. A existência de sedimentação neopro-
terozoica de maior porte do que a conhecida ante-
riormente foi também comprovada com a definição 
da idade da Formação Vila Cristal e uma melhor apro-
ximação da idade da Formação Cabeça de Porco.

A construção de um modelo geodinâmico para 
o Neoproterozoico-Cambriano do Cinturão Gurupi 
tem de levar em consideração os seguintes elemen-

tos, vários deles já listados em Klein et al. (2005a): 
(1) a intrusão anorogênica ocorrida há 732 Ma e pos-
teriormente gnaissificada e metamorfisada; (2) a in-
trusão cálcico-alcalina de 624 Ma e posteriormente 
metamorfisada; (3) a intrusão de granito com duas 
micas, e de características colisionais, em 549 ± 4 Ma 
e 582 ± 84 Ma; (4) cristais detríticos de zircão indi-
cando idade máxima da sedimentação há 1100 Ma 
para a Formação Marajupema, há 1090 Ma para a 
Formação Vila Cristal e há 591 Ma para a Formação 
Piriá; (5) idades modelo Sm-Nd entre 1,2 e 1,6 Ga 
para as sequências metassedimentares Marajupema 
e Cabeça de Porco; (6) a quantidade significativa de 
idades Rb-Sr e K-Ar indicando aquecimento acima 
das temperaturas de bloqueio no período 1000-520 
Ma; (7) indicação de perda de Pb em zircão magmá-
tico de algumas rochas paleoproterozoicas (Granito 
Maria Suprema e Quartzo-diorito Canoa) por volta 
de 500-600 Ma, podendo sugerir metamorfismo; (8) 
as idades U-Pb neoproterozoicas (metamórficas) em 
titanita magmática do Anfibolito Cocal (Riaciano); 
(9) as condições metamórficas de fácies anfibolito 
de unidades paleoproterozoicas, como o Complexo 
Itapeva, e neoproterozoicas, como o Nefelina Sienito 
Boca Nova e a Formação Marajupema, indicando que 
uma espessura considerável de crosta continental foi 
removida; (10) ausência de evidência de formação 
de crosta oceânica no Neoproterozoico-Cambriano, 
como arcos de ilha e ofiolitos, (11) as orientações 
estruturais díspares entre feições tectônicas que 
afetam as unidades paleoproterozoicas e neoprote-
rozoicas; e (12)  as relações de corte e superposição 
tectônica observadas em imagens de aerogeofísica e 
em campo.

Os dados existentes mostram que parte signi-
ficativa do Cinturão Gurupi representa a borda retra-
balhada do Fragmento Cratônico São Luís (domínio 
externo do orógeno), incluída aí a porção que hos-
peda a mineralização aurífera orogênica formada no 
Paleoproterozoico. A porção neoproterozoica-cam-
briana exposta é fundamentalmente representada 
por bacias sedimentares (Gurupi, Cabeça de Porco, 
Piriá) e as raras intrusões. A existência de rochas for-
madas em 500-600 Ma em quantidade maior do que 
a conhecida até o momento, e a existência de rochas 
de 1500 Ma ainda não mapeadas são, ainda, possi-
bilidades, pois vestígios disso foram encontrados em 
cristais detríticos (LOPES et al., 2016 e no presente 
trabalho) e herdados (os citados dados inéditos do 
Granito Pantoja – Anexo 1) de zircão.

Os dados geofísicos gravimétricos e magneto-
métricos sugerem que o prolongamento do Cintu-
rão Gurupi sob a Bacia do Parnaíba se dá por 50 a 
140 km, a depender da interpretação (NUNES, 1993; 
CASTRO et al., 2014; OLIVEIRA, 2016) e é limitado 
pelo bloco Parnaíba, também inferido sob a cobertu-
ra sedimentar fanerozoica (BRITO NEVES et al., 1984; 
NUNES, 1993). Segundo Daly et al. (2014) esse bloco 
possui resposta sísmica similar à apresentada pelo 
Fragmento Cratônico São Luís, o que nos sugere pos-
sível continuidade.
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Diante do discutido acima, a hipótese de oro-
genia intracontinental, sem oceanização significativa 
(se existente), a partir de rifte ou aulacógeno, nos pa-
rece a mais adequada para descrever a evolução ne-
oproterozoica-cambriana no Cinturão Gurupi. Assim, 
a seguinte sequência de eventos pode ser estabele-
cida (Fig. 9.2). (1) Fragmentação, após 1100 Ma, do 
bloco amalgamado no Paleoproterozoico (São Luís – 
África ocidental e, possivelmente, Amazônia) e pre-
enchimento de bacia (margem continental rifteada?) 
com sedimentos siliciclásticos (pelo menos em parte 
turbiditos), representados pelo Grupo Gurupi e, pos-
teriormente, por sedimentos de bacia mais restrita, 
talvez lago de rifte. (2) Intrusão de rocha alcalina 
(Boca Nova) em 732 Ma. (3) Fusão crustal e magma-
tismo cálcio-alcalino (624 Ma - Caramujinho) e pera-
luminoso (584-549 Ma – Ney Peixoto e Pantoja). (4) 
Deposição dos sedimentos continentais a localmente 
transicionais (<591 Ma – Piriá). (5) Inversão da bacia 
de rifte/aulacógeno, com metamorfismo afetando as 
unidades de maneira diferencial, de anfibolito a an-
quimetamorfismo.

Por último, a direção média N-S das estruturas 
neoproterozoicas D3 e o vetor de encurtamento s1 
segundo E-W são bastante semelhantes ao observa-
do na Faixa Araguaia (HASUI; ABREU; SILVA, 1977), 
aflorante cerca de 300 km a sudoeste da área estuda-
da. Kotschoubey, Hieronymus e Albuquerque (2005) 
afirmam que essa faixa representa um rifte oceaniza-
do, abortado e invertido, de maneira similar ao pos-
tulado por Arcanjo, Abreu e Moura (2013) e Cordani 
et al. (2013). Trata-se igualmente de uma das hipóte-
ses levantada por Klein et al. (2005a) e Klein, Lopes 
e Chaves (2015) para a evolução neoproterozoica do 
Cinturão Gurupi (rifte abortado invertido em oroge-
nia intracontinental). Nesse sentido, é possível que 
as estruturas neoproterozoicas do Cinturão Gurupi 
sejam correlatas às daquele orógeno, ao invés de 
representarem uma faixa móvel distinta. As vergên-
cias das estruturas, entretanto, são opostas nas duas 
regiões, o que poderia ser explicado por posições 
distintas de Araguaia e Gurupi em relação ao centro 
do edifício orogenético, na sua quase totalidade en-
coberta pelos pacotes sedimentares fanerozoicos da 
bacia do Parnaíba.
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Figura 9.2 - Modelo esquemático (sem escala) de evolução geológica do Cinturão Gurupi (incluindo a borda retrabalhada 
do Fragmento Cratônico São Luís) no Neoproterozoico-Cambriano (adaptado de KLEIN; LOPES; CHAVES, 2015).
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10 — CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Evandro L. Klein; Leandro D. Campos; César L. Chaves

10.1 - CARACTERIzAÇÃO DA GEOLOGIA E CAR-
TOGRAFIA GEOLÓGICA

O uso extensivo de aerogeofísica de alta reso-
lução (magnetometria e gamaespectrometria) e de 
gravimetria terrestre, associado com geologia de 
campo no Cinturão Gurupi, aporte de novos dados 
analíticos e reavaliação do conhecimento existente 
permitiu: (1) melhor definição dos contatos entre 
as unidades estratigráficas; (2) definição de nova 
unidade riaciana, o Quartzo diorito Canoa, ainda in-
cluso na Suíte Intrusiva Tromaí, mas com evolução 
magmática distinta e com evidência de metamor-
fismo no Neoproterozoico; (3) definição da idade 
de posicionamento do Anfibolito Cocal no Riaciano, 
anteriormente interpretado como sendo Neoprote-
rozoico; (3) confirmação da sedimentação neopro-
terozoica representada pelas formações Maraju-
pema e Vila Cristal do Grupo Gurupi, previamente 
apenas aventada e não comprovada, mostrando 
agora claro zoneamento entre unidades paleopro-
terozoicas e neoproterozoicas; (4) mapeamento 
de vários corpos alongados de granitos com duas 
micas inclusos (tectonicamente?) em sequência su-
pracrustal do Paleoproterozoico e de poucos corpos 
de metagranitoides e gnaisses que devem constituir 
fragmentos do Complexo Itapeva e formam partes 
rompidas do embasamento de bacia do Neoprote-
rozoico; (5) ratificação da idade aproximada do me-
tamorfismo paleoproterozoico, entre 2100 e 2011 
Ma,  dada pela idade de colocação dos granitos 
peraluminosos e idade de microtonalito não meta-
morfisado (este no Fragmento Cratônico São Luís) e 
com base em idades U-Pb em sobrecrescimentos de 
baixa razão Th/U em zircão detrítico da Formação 
Santa Luzia do Pará (~2060 Ma); (6) aproximação da 
idade de metamorfismo neoproterozoico, presente 
na Formação Piriá (591 Ma) e ausente no Granito 
Ney Peixoto (549 Ma), verificada também em ida-
des de intercepto de zircões magmáticos de diver-
sos granitoides e na idade da titanita do Anfibolito 
Cocal (593-549 Ma, intervalo virtualmente idêntico 
ao sugerido acima), além do acervo de idades K-Ar 
no intervalo definido; (7) aprimoramento na carto-
grafia, localização e no entendimento de estruturas, 
inclusive em profundidade, com posicionamento 
temporal de três eventos de deformação, dois no 
Paleoproterozoico e um no Neoproterozoico; (8) 
cartografia da porção dobrada da Formação Igarapé 
de Areia, hospedeira de ouro em paleoplacer; (9) 
reavaliação do entendimento sobre a existência de 
provável zona de sutura (neoproterozoica?) enco-
berta por sedimentos fanerozoicos, a sudoeste da 
área trabalhada.

10.2 - EVOLUÇÃO CRUSTAL

A soma dos dados coletados com os compila-
dos, e reinterpretados da literatura, permitiu o agru-
pamento das unidades geológicas do Cinturão Guru-
pi em diversas associações tectônicas do Arqueano, 
Paleoproterozoico, Neoproterozoico e Fanerozoico 
(Fig. 2.3), que incluem fragmentos do embasamen-
to, suítes plutônicas orogênicas, bacias orogênicas 
ou não, e bacias e coberturas fanerozoicas. Essas 
associações tiveram papel na evolução de duas oro-
gêneses, pelo menos: (1) fase juvenil acrescionária 
(2240-2140 Ma) e fase colisional (2100-2000 Ma) 
no Paleoproterozoico, representada, sobretudo no 
Fragmento Cratônico São Luís e em sua porção retra-
balhada no Cinturão Gurupi (área deste projeto); (2) 
intracontinental (~1000-540 Ma) no Neoproterozoi-
co-Cambriano, responsável pelo retrabalhamento da 
borda do Fragmento Cratônico São Luís e formação 
de bacias sedimentares posteriormente invertidas e 
metamorfisadas.

A deformação dúctil e dúctil-rúptil, predomi-
nante no Cinturão Gurupi, está associada com a oro-
genia paleoproterozoica, e produziu a foliação prin-
cipal, dobramentos e crenulações, além de possíveis 
transcorrências. As duas famílias identificadas, D1 e 
D2, se relacionam, possivelmente, com o início e o fi-
nal da fase orogênica colisional. No Neoproterozoico 
observam-se clivagens, crenulações e redobramentos, 
além da movimentação transcorrente da Zona de Ci-
salhamento Tentugal, aqui englobadas na fase D3.

10.3 - METALOGÊNESE DO OURO

O modelo de sistema aurífero orogênico, previa-
mente definido, foi ratificado neste trabalho. Os avan-
ços aqui obtidos dizem respeito ao controle estrutural, 
ao tempo da mineralização e a geração de alvos. Pela 
primeira vez uma interpretação estrutural, com dados 
de campo, sensores remotos e aerogeofísica mostrou 
a associação de corpos de minério com eventos estru-
turais definidos. A maioria das mineralizações foi en-
tendida como associada com a fase D1 e com fortes 
gradientes gravimétricos horizontais. As fases D2 e D3 
foram provavelmente responsáveis por remobilização 
e/ou reconcentração, bem como por eventual modifi-
cação estrutural dos corpos de minério.

A evidência estrutural, combinada com os da-
dos de isótopos de Pb, Nd e Ar e com a restrição de 
mineralização a rochas hospedeiras riacianas, indi-
cam mineralização orogênica principal no Paleopro-
terozoico e remobilização no Neoproterozoico, pelo 
menos para Cachoeira e Serrinha. 
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10.4 - GEOQUÍMICA

A prospecção geoquímica mostrou existência 
de áreas favoráveis a novas mineralizações, princi-
palmente de ouro.  Os valores anômalos em Au ocor-
rem em sua maioria ao longo da área cartografada 
como Formação Chega Tudo, segundo a direção pre-
ferencial NW-SE, onde estão localizados os principais 
jazimentos deste bem mineral. A noroeste da área 
observa-se um trend com valores anômalos para os 
farejadores de Au, como Hg, Te, Bi, Sb e bacias anô-
malas em Ag, além da presença de partículas de ouro 
em concentrado de bateia, região essa que não re-
presenta a continuidade da Formação Chega Tudo, 
o que é, portanto, passível de ser investigado para 
prospecção de ouro.

A presença de minerais satélites de kimberlito 
em concentrado de bateia aluvionar e em solo po-
dem ser indícios de diamantes ou de possíveis kim-
berlitos mineralizados. É necessário realizar estudos 
mais detalhados desses minerais satélites para ates-
tar ou não a fertilidade para possíveis kimberlitos mi-
neralizados a diamante.

A relação entre a associação Al-Ga e os prin-
cipais indícios e ocorrências de fosfato laterítico na 
região, localizadas na área de ocorrência das rochas 
do Grupo Gurupi, na porção noroeste da área, abre 
perspectiva para este bem mineral em outras regi-
ões, principalmente onde afloram rochas desta uni-
dade, em que o perfil de intemperismo é bastante 
desenvolvido e que esteja relacionado a bacias onde 
a associação Al-Ga é mais forte.

Outras associações identificadas durante o tra-
tamento estatístico, como Ce, La, Th e Y; Ba, Ca, Cr e 
Sr; Nb-Ti estão relacionas as unidades estratigráficas 
registradas na área de trabalho, com destaque para a 
associação  Cr-Cu-Ni-Zn que, relacionada  a presença 
de cromita em concentrado de bateia, podem repre-
sentar corpos máficos e ultramáficos não cartografa-
dos durante o mapeamento geológico, passíveis de 
serem investigados.

10.5 - IMPLICAÇÕES PARA EXPLORAÇÃO MINE-
RAL

Com relação à integração de dados e geração 
de alvos, este estudo mostrou que é possível cons-
truir mapas minerais eficientes usando conjuntos 
de dados regionais e públicos. O uso do conceito de 
sistema mineral e a aplicação de uma compreensão 
dos processos mineralizantes do sistema aurífero 

do Cinturão Gurpi foi fundamental para a obtenção 
de um mapa de alvos eficiente. Além dos depósitos 
conhecidos, o mapa final também identificou várias 
alvos satélites que já estão sendo desenvolvidos por 
empresas de exploração, com resultados promisso-
res. Assim, os alvos gerados com atividades de ex-
ploração desconhecidas permanecem como áreas 
potenciais para novas descobertas.

O impacto deste trabalho também se estende 
à definição de estratégias de exploração em provín-
cias pouco conhecidas. A integração de dados ba-
seada em conjuntos de dados públicos e regional 
é uma ferramenta de baixo custo que pode ajudar 
a planejar o requerimento de áreas ou a aquisição 
de projetos, pois permite avaliar a possibilidade de 
novas descobertas. Ao reduzir consideravelmente a 
área de pesquisa dentro de uma província mineral 
exploradores poderiam reduzir custo, tempo, risco e 
melhorar a probabilidade de sucesso de seu projeto. 
Por outro lado, as agências governamentais e de re-
gulação nacionais também poderiam usar esse tipo 
de informação para promover melhor as atividades 
de pesquisa mineral e administrar atividades de re-
gulamentação.

10.6 - RECOMENDAÇÕES

As sugestões efetuadas a seguir referem-se a 
problemas que persistem sobre o entendimento ge-
ológico e metalogenético do Cinturão Gurupi. (1) O 
posicionamento temporal e relações estratigráficas 
da Formação Santa Luzia do Pará não estão satisfa-
toriamente definidos, Estudos de campo de maior 
detalhe do que o aqui empregado e adição de dados 
U-Pb e Sm-Nd são necessários. (2) Ainda associado 
ao item “1”, as formações Igarapé de Areia e Santa 
Luzia do Pará aparentam a mesma idade máxima de 
deposição, mas as características sedimentológicas, 
metamórficas e estruturais são distintas. Qual a re-
lação entre as duas bacias?. (3) Mapeamento geo-
lógico em escala maior (1:25.000) em áreas chave 
poderá separar corpos de dimensões menores de 
unidades de rocha ainda incluídas no Complexo Ita-
peva (metatonalitos, granitos com muscovita, rochas 
metabásicas); assim como subdividir a constituição 
litológica da Formação Chega Tudo, até o momento 
separada em apenas duas unidades. (4) Utilizar mé-
todos geocronológicos mais robustos na tentativa 
de melhor parametrizar ou comprovar a idade do 
evento mineralizador e possíveis remobilizações; por 
exemplo, Re-Os em ouro e sulfeto associado com mi-
nério e U-Th-Pb em monazita hidrotermal.
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Nº 71 - Área AM-02 Cauaburi - Amazonas, 2000.
Nº 72 - Área RR-02 Mucajaí - Roraima, 2000.
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Ambiente principal Associação tectônica Unidade maior Subunidade 
(Corpo/Formação)

Amostra Rocha Idade (Ma) 2s Método 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd eNd(0) eNd(t) TDM (Ga) Referências

Fragmentos arqueanos Complexos granito-gnáissicos de embasamento Metatonalito Igarapé Grande EK32 Metatonalito 2594 3 E Klein et al. 2005 Precamb. Res
EK18A Biotita gnaisse 2167 3 T 0,11124 0,511553 -21,2 2,6 2,22 Klein et al. 2005 Precamb. Res
EK21 Biotita gnaisse 0,10644 0,511423 -23,7 1,4 2,31 Klein et al. 2005 Precamb. Res
EK163A Biotita gnaisse 2158 8 L 0,11570 0,511574 -20,8 1,7 2,29 Klein et al. 2015 Folha Santa Luzia do Pará
EK53A Biotita gnaisse 0,11370 0,511518 -21,8 1,2 2,33 Klein et al. 2017 ARIM Gurupi (este trabalho)
EK274 Biotita gnaisse (granada) 0,13360 0,511671 -18,9 -1,3 2,52 Klein et al. 2017 ARIM Gurupi (este trabalho)
EK311A Metatonalito (granada) 2144 6 S 0,11370 0,511522 -21,8 1,1 2,33 Klein et al. 2017 ARIM Gurupi (este trabalho)
C05 Biotita monzogranito 2163 4 E Palheta et al. 2009 Rev. Bras. Geoc.
EK26 Granodiorito 0,14660 0,511564 -20,9 -7,1 2,92 Klein et al. 2012 Precamb. Res
C01/EK16 Biotita monzogranito 0,10460 0,511279 -26,5 -0,9 2,48 Palheta et al. 2009 Rev. Bras. Geoc.
C02 Monzogranito 0,10380 0,511454 -23,1 2,7 2,21 Palheta et al. 2009 Rev. Bras. Geoc.
EL122 Anfibolito 2162 8 L 0,18040 0,512814 3,4 1,05 Klein e Lopes 2011 Folha Centro Novo do Maranhão
EL141 Anfibolito 2146 17 L 0,19810 0,512944 6,0 0,98 Klein e Lopes 2011 Folha Centro Novo do Maranhão
EK24 Monzogranito 0,13750 0,511889 -14,6 1,8 2,32 Klein e Lopes 2011 Folha Centro Novo do Maranhão
EK187A Biotita granodiorito 2165 8 L Klein e Lopes 2011 Folha Centro Novo do Maranhão
EK9 Hornblenda tonalito 2149 5 E Klein e Moura 2001 Int Geol Rev
EK8 Tonalito 2156 10 E Klein et al. 2005 Gondw. Res.
PD179 Hornblenda tonalito 2148 4 E Klein e Moura 2001 Int Geol Rev
PCSL1 Tonalito 2160 2 E Klein et al. 2005 Gondw. Res.

Quartzo diorito Canoa EK37 Metatonalito 2154 6 L 0,13750 0,511744 -17,4 -1,0 2,50 Klein et al. 2017 ARIM Gurupi (este trabalho)
EK31 Anfibolito 2150 8 S 0,19390 0,512692 1,1 1,8 2,80 Klein e Lopes 2011 Folha Centro Novo do Maranhão
EK41 Anfibolito 0,17360 0,512331 -6,0 0,4 2,76 Klein e Lopes 2011 Folha Centro Novo do Maranhão
TAG02/ML1A Granodiorito 2142 9 L 0,10260 0,511304 -26,0 -0,2 2,40 Palheta et al. 2009 Rev. Bras. Geoc. / Klein et al. 2012 Precamb Res.
TAG05 Granodiorito 0,12920 0,511885 -14,7 3,9 2,09 Palheta et al. 2009 Rev. Bras. Geoc. / Klein et al. 2012 Precamb Res.
EL78B Bt-Musc monzogranito 2152 31 S Klein inédito
EK46A Muscovita sienogranito 2147 9 S Klein inédito
MD16/97 Dacito 2160 3 E 0,12942 0,511787 -16,6 2,1 2,28 Klein et al. 2005 Precamb. Res
JP49 Dacito 2148 1 E 0,07990 0,511113 -29,7 2,7 2,20 Klein et al. 2005 Precamb. Res
SD56 Xisto-C 0,11607 0,511548 -21,2 1,1 2,34 Klein et al. 2005 Precamb. Res
EK62 Mica xisto 0,16948 0,512390 -4,8 2,7 2,26 Soares 2009 TCC
J02/EK146 Monzogranito 2116 12 L 0,12530 0,511757 -17,2 2,2 2,22 Palheta et al. 2009 Rev. Bras. Geoc. / Klein et al. 2012 Precamb Res.
J03 Monzogranito 0,16320 0,512005 -12,4 -3,3 2,62 Palheta et al. 2009 Rev. Bras. Geoc. / Klein et al. 2012 Precamb Res.
EK70 Sienogranito 2099 19 L 0,09870 0,511397 -54,2 2,2 2,19 Klein et al. 2012 Precamb. Res
EK74 Sienogranito 0,09650 0,511293 -24,6 2,3 2,28 Klein et al. 2012 Precamb. Res
EK48 Sienogranito 0,13760 0,511755 -17,2 -1,3 2,60 Klein et al. 2012 Precamb. Res
EK51 Monzogranito 2079 12 L 0,10820 0,511376 -24,6 -0,8 2,42 Klein et al. 2012 Precamb. Res
EK25B Sienogranito 2100 12 T 0,10390 0,511390 -24,3 0,7 2,30 Klein et al. 2005 Precamb. Res
EK22C Sienogranito 0,08592 0,511310 -25,9 4,0 2,07 Klein et al. 2005 Precamb. Res

indiferenciados EL69A Bt-Musc monzogranito 2066 35 S Klein inédito
EK92 Augita sienogranito 2100 21 L 0,10840 0,511479 -22,6 0,1 2,27 Klein et al. 2012 Precamb. Res
EK88 Quartzo sienito 0,10440 0,511290 -26,3 -2,6 2,46 Klein et al. 2012 Precamb. Res
EK135 Monzogranito 0,10630 0,511452 -23,1 1,1 2,27 Klein et al. 2012 Precamb. Res
EK131A Monzogranito 0,11660 0,511693 -24,3 -2,8 2,58 Klein et al. 2012 Precamb. Res
J5/EK130A Monzogranito 2084 5 E Palheta et al. 2009 Rev. Bras. Geoc.
EK33 Muscovita xisto 2067 L 0,12035 0,511572 -20,8 -0,5 2,41 Klein et al. 2005 Precamb. Res
EK28 Muscovita xisto 2147 L Klein et al. 2017 ARIM Gurupi (este trabalho)
EK153 Muscovita xisto 2147 L Klein et al. 2017 ARIM Gurupi (este trabalho)
EK311B Musc-biotita xisto 2156 L 0,12490 0,511658 -19,1 0,3 2,39 Klein et al. 2017 ARIM Gurupi (este trabalho)
EK126 Quartzo arenito 2075 27 L Klein et al. 2015 Folha Santa Luzia do Pará

Quartzo arenito sericítico 2160 L Teixeira et al. 2007 Cong Bras Geoq
Quartzo arenito 2110 E Teixeira et al. 2007 Cong Bras Geoq

EK238 Arenito sericítico 0,09950 0,511635 -19,6 6,4 1,88 Klein inédito
EL89B Arenito sericítico 0,10310 0,510971 -32,5 -7,6 2,86 Klein inédito
EK228 Arenito sericítico 0,08310 0,511138 -29,3 1 2,23 Klein inédito

Magmatismo anorogênico Nefelina sienito gnaisse Boca Nova* EK35 Nefelina sienito 732 7 L 0,06907 0,511872 -14,9 -2,9 1,24 Klein et al. 2005 Precamb. Res
EK32 Microtonalito 0,10630 0,511466 -22,9 -15,7 2,25 Klein e Lopes 2011 Folha Centro Novo do Maranhão
EK35 Microtonalito 624 16 L 0,10630 0,511459 -23,0 -15,8 2,26 Klein e Lopes 2011 Folha Centro Novo do Maranhão
NP01 Monzogranito 0,11741 0,511917 -14,1 -8,5 1,78 Palheta et al. 2009 Rev. Bras. Geoc.
NP02 Monzogranito 0,10926 0,511945 -13,5 -7,4 1,60 Palheta et al. 2009 Rev. Bras. Geoc.
NP5 Monzogranito 549 4 E Palheta et al. 2009 Rev. Bras. Geoc.

Granito Pantoja* EK41 Bt-musc granodiorito 582 84 L 0,13800 0,511789 -16,56 -12,2 2,54 Klein inédito
EK26 Quartzito 1102 42 E 0,11414 0,511726 -17,8 -6,2 2,02 Klein et al. 2005 Precamb. Res
EK27 Quartzito 0,10582 0,512047 -11,5 1,3 1,41 Klein et al. 2005 Precamb. Res
EL3 Quartzito 980 L Klein et al. 2017 ARIM Gurupi (este trabalho)

Vila Cristal EL4 Quartzito 1090 L Klein et al. 2017 ARIM Gurupi (este trabalho)
EK54 Mica xisto ou paragnaisse 2043 58 L Klein et al. 2015 Folha Santa Luzia do Pará
EK72 Quartzito 2062 7 L 0,08185 0,511900 -14,4 1,8 1,32 Klein et al. 2015 Folha Santa Luzia do Pará
EK182 Mica xisto 2084 5 L Klein et al. 2015 Folha Santa Luzia do Pará
EK45 Ardósia 0,13176 0,511903 -14,3 -6,2 2,12 Soares 2009 TCC
EK206 Quartzo-mica xisto 0,14919 0,512181 -8,9 -3,0 2,04 Soares 2009 TCC
06CM08 Mica xisto 0,07498 0,512000 -12,4 2,8 1,15 Soares 2009 TCC
EK93A Musc-quartzo xisto 0,11257 0,511800 -16,3 -5,8 1,87 Soares 2009 TCC
EK99 Mica xisto 0,10024 0,511171 -18,1 -6,0 1,79 Soares 2009 TCC

Formação Cabeça de Porco EK96 Conglomerado 2119 7 L 0,07434 0,511934 -13,7 3,5 1,21 Klein et al. 2015 Folha Santa Luzia do Pará/ Klein et al. 2017 ARIM Gurupi (este trabalho)
RL10 Conglomerado 1514 3 E Lopes et al. 2016 Braz J Geosc
EK31 Subarcósio 563 9 L 0,11894 0,511762 -17,09 -11,7 2,06 Lopes et al. 2016 Braz J Geosc
EL37 Grauvaca 2103 8 L 0,10235 0,511518 -21,85 -15,4 2,09 Lopes et al. 2016 Braz J Geosc
BP02 Arenito ferruginoso 526 17 E Lopes et al. 2016 Braz J Geosc
EL40 Arcósio 0,12100 0,511913 -14,14 -8,9 1,86 Lopes et al. 2016 Braz J Geosc
EL42A Arcósio 0,15060 0,512064 -11,2 -8,1 2,42 Lopes et al. 2016 Braz J Geosc
EL124 Arenito 0,11667 0,512057 -11,33 -5,8 1,55 Lopes et al. 2016 Braz J Geosc

Método E = evaporação de Pb em monocristais de zircão
T = U-Pb em zircão por TIMS (Thermo Ionization Mass Spectrometry)
S = U-Pb em zircão por SHRIMP (Sensitive High-Resolution MicroProbe)
L - U-Pb em zircão por LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively-Coupled Mass Spectrometry)

Idade em rocha ígnea/metaígnea = cristalização
em rocha sedimentar/metassedimentar = idade máxima da sedimentação) - dados com erro analítico = zircão detrítico mais jovem, sem erro analítico = pico mais jovem

* unidades pertencentes ao Cinturão Gurupi, mas que não afloram na área da ARIM-Gurupi

Marajupema

Rio Piritoró

Anexo 1 - Compilação dos dados geocronológicos em zircão magmático e detrítico e de isótopos de Nd em rocha total para as unidades do Cinturão Gurupi

indiferenciados

Japiim

Moça

Tamancuoca

Maria Suprema

Granito Jonasa*

Anfibolito Muriá

Suíte Intrusiva Tromaí

Anfibolito Cocal

Granito Cantão

Complexo Itapeva

Formação Igarapé de Areia

Formação Santa Luzia do Pará

Granito Timbozal

Quartzo sienito Anelis

Suíte Intrusiva Japiim

Formação Chega Tudo

Metamicrotonalito Caramujinho

Orógeno riaciano

Orógeno Neoproterozoico

Suítes plutônicas pré-colisionais

Bacias de arco de ilhas

Suítes plutônicas sin a tardi-colisionais

Suítes plutônicas tardi a pós-colisionais

Sequência de margem continental ativa

Bacia de antepaís

Suítes plutônicas pré-colisionais

Suítes plutônicas sin a pós-colisionais

Sequências de margem continental passiva

Bacias de rifte continental Formação Piriá

Grupo Gurupi

Granito Ney Peixoto*
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Anexo 2 - (A) Resultados de análises de química mineral em partículas de ouro do depósito Cachoeira
% peso
Amostra    Au       Fe       As       Cu       Ag       Bi       Ni       V       Total  
df1 2C 1 Au 90,86 0,07 0,00 0,07 6,26 0,58 0,00 0,00 97,84
df1 2C 1 Au 92,03 0,05 0,00 0,05 6,25 0,14 0,00 0,00 98,52
df1 2C 1 Au 92,67 0,10 0,00 0,01 6,04 0,17 0,00 0,00 98,99
df1 2C 2 Au 91,74 0,00 0,00 0,01 5,91 0,11 0,00 0,00 97,77
df1 2C 3 Au 92,15 0,05 0,00 0,03 6,21 0,13 0,00 0,00 98,57
df1 2C 4 Au 91,18 0,16 0,00 0,00 6,20 0,04 0,00 0,00 97,58
df1 2C 5 Au 92,43 0,19 0,00 0,04 6,00 0,67 0,00 0,00 99,32
df1 2C 6 Au 91,81 0,01 0,00 0,00 6,22 0,71 0,00 0,00 98,76
df1 2C 6 Au 92,51 0,16 0,00 0,00 6,29 0,54 0,00 0,00 99,50
Média (n=9) 91,93 0,09 0,00 0,02 6,15 0,34 0,00 0,00
Desvio p. 0,61 0,07 0,00 0,02 0,14 0,27 0,00 0,00
min 90,86 0,00 0,00 0,00 5,91 0,04 0,00 0,00
max 92,67 0,19 0,00 0,07 6,29 0,71 0,00 0,00
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Anexo 2 - (B) Resultados de análises de química mineral em pirita do depósito Cachoeira
% peso % atômico
Amostra    S        Fe       As       Pb       Cu       Zn       Au       Ag       Bi       Co       Ni       Cr       V       Total  Soma elem. traço Ni/Co    S        Fe       As    As/S
ek65e 1c 1 53,32 46,37 0,00 0,09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,12 0,05 0,00 0,00 0,00 99,957 0,27 0,00 99,48 0,39 0,13 0,001
ek65e 1c 2 53,51 46,17 0,00 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,13 0,16 0,02 0,01 0,00 100,075 0,39 0,13 98,92 0,36 0,72 0,007
ek65e 1c 3 53,06 45,68 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,06 0,04 0,00 0,01 99,092 0,36 0,72 99,60 0,40 0,00 0,000
ek65e 2c 1 53,57 46,49 0,03 0,22 0,02 0,00 0,00 0,00 0,03 0,08 0,00 0,02 0,01 100,459 0,41 0,00 98,95 0,36 0,69 0,007
ek65e 2c 2 53,83 46,79 0,02 0,08 0,02 0,00 0,00 0,00 0,16 0,04 0,03 0,00 0,01 100,991 0,37 0,70 99,49 0,44 0,08 0,001
ek65e 2c 3 53,76 46,46 0,00 0,14 0,00 0,02 0,00 0,05 0,19 0,05 0,00 0,00 0,00 100,66 0,44 0,08 99,65 0,35 0,00 0,000
ek65e 2c 4 53,63 46,56 0,11 0,09 0,01 0,00 0,00 0,01 0,11 0,03 0,00 0,00 0,01 100,541 0,36 0,00 99,28 0,43 0,29 0,003
ek65e 2c 5 53,42 46,17 0,08 0,05 0,00 0,01 0,00 0,00 0,20 0,07 0,02 0,01 0,01 100,027 0,43 0,30 96,72 1,05 2,23 0,023
ek65e 3c 1 53,68 46,00 0,04 0,20 0,04 0,01 0,00 0,04 0,17 0,18 0,42 0,01 0,00 100,776 1,10 2,32 99,00 0,47 0,53 0,005
ek65e 3c 2 53,03 46,28 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,18 0,10 0,00 0,01 99,78 0,48 0,53 99,35 0,65 0,00 0,000
ek65e 3c 3 53,20 46,39 0,34 0,10 0,01 0,00 0,00 0,01 0,12 0,07 0,00 0,01 0,01 100,247 0,66 0,00 99,50 0,31 0,20 0,002
ek65e 3c 4 53,24 46,51 0,00 0,04 0,02 0,03 0,00 0,00 0,12 0,08 0,02 0,01 0,00 100,059 0,31 0,20 99,64 0,36 0,00 0,000
ek65e 3c 5 53,57 46,42 0,07 0,07 0,00 0,00 0,00 0,01 0,13 0,09 0,00 0,00 0,00 100,361 0,37 0,00 99,14 0,44 0,42 0,004
ek65e 4c 1 53,49 46,41 0,08 0,12 0,06 0,00 0,00 0,00 0,08 0,07 0,03 0,00 0,00 100,342 0,44 0,43 98,79 0,70 0,51 0,005
ek65e 4c 2 53,37 46,48 0,30 0,10 0,03 0,02 0,00 0,00 0,21 0,03 0,02 0,01 0,00 100,567 0,72 0,52 99,12 0,34 0,54 0,005
ek65e 4c 3 53,87 46,46 0,00 0,09 0,03 0,00 0,00 0,00 0,12 0,07 0,04 0,00 0,00 100,672 0,34 0,55 98,88 0,49 0,63 0,006
ek65e 4c 4 53,69 46,63 0,02 0,14 0,06 0,00 0,00 0,00 0,19 0,06 0,04 0,00 0,00 100,826 0,50 0,64 98,90 0,65 0,44 0,004
ek65e 4c 5 53,33 46,42 0,25 0,09 0,02 0,02 0,00 0,00 0,21 0,05 0,02 0,00 0,00 100,405 0,66 0,45 99,08 0,52 0,40 0,004
ek68b 2c 1 53,23 46,08 0,00 0,19 0,12 0,01 0,00 0,00 0,16 0,03 0,01 0,00 0,01 99,84 0,53 0,40 98,99 0,53 0,49 0,005
ek68b 2c 2 53,09 46,02 0,05 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,07 0,05 0,02 0,02 0,00 99,65 0,53 0,49 98,78 0,48 0,75 0,008
df1 1 53,17 46,65 0,13 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,04 0,03 0,01 0,00 100,30 0,49 0,76 98,90 0,79 0,31 0,003
df1 2 52,86 45,89 0,45 0,17 0,01 0,00 0,00 0,00 0,12 0,03 0,01 0,01 0,00 99,54 0,80 0,31 99,07 0,51 0,42 0,004
df1 3 53,04 46,37 0,21 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,07 0,03 0,02 0,00 99,92 0,51 0,42 99,27 0,73 0,00 0,000
df1 4 52,67 45,96 0,32 0,15 0,00 0,00 0,00 0,02 0,17 0,07 0,00 0,00 0,00 99,36 0,73 0,00 99,15 0,31 0,54 0,005
df1 5 53,28 46,64 0,01 0,03 0,03 0,04 0,00 0,00 0,14 0,04 0,02 0,00 0,00 100,24 0,32 0,55 99,10 0,61 0,28 0,003
df1 6 52,88 46,21 0,29 0,10 0,01 0,00 0,00 0,01 0,16 0,04 0,01 0,01 0,01 99,71 0,62 0,29 98,36 0,82 0,82 0,008
df1 7 52,74 46,54 0,44 0,13 0,04 0,01 0,00 0,00 0,11 0,05 0,04 0,01 0,00 100,12 0,84 0,83 99,18 0,35 0,47 0,005
df1 8 52,86 46,17 0,00 0,13 0,01 0,01 0,00 0,03 0,07 0,06 0,03 0,00 0,01 99,38 0,35 0,47 99,17 0,83 0,00 0,000
ek66a 1c 10 53,23 46,66 0,40 0,21 0,08 0,00 0,00 0,01 0,08 0,05 0,00 0,00 0,00 100,73 0,84 0,00 99,07 0,52 0,41 0,004
Média (n=29) 53,30 46,34 0,13 0,11 0,03 0,01 0,00 0,01 0,13 0,07 0,03 0,00 0,00 100,16 0,52 0,42 99,05 0,52 0,42 0,004
Desvio p. 0,33 0,26 0,15 0,05 0,04 0,01 0,00 0,01 0,05 0,04 0,08 0,01 0,00 0,48 0,20 0,45 0,53 0,19 0,43 0,004
min 52,67 45,68 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 99,09 0,27 0,00 96,72 0,31 0,00 0,000
max 53,87 46,79 0,45 0,22 0,16 0,04 0,00 0,05 0,21 0,18 0,42 0,02 0,01 100,99 1,10 2,32 99,65 1,05 2,23 0,023
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Anexo 2 - (C) Resultados de análises de química mineral em arsenopirita do depósito Cachoeira
% peso % atômico
Amostra    S        Fe       As       Pb       Cu       Zn       Au       Ag       Bi       Co       Ni       Cr       V       Total  Soma elem. traço    S        Fe       As    As/S
ek66a 1c 1 21,35 35,25 43,69 0,06 0,01 0,02 0,00 0,00 0,03 0,17 0,04 0,00 0,00 100,63 0,34 35,414 33,57 31,02 0,88
ek66a 1c 11 21,60 35,26 42,95 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,07 0,06 0,03 0,00 0,00 99,99 0,18 35,869 33,61 30,52 0,85
ek66a 1c 13 20,38 35,11 44,98 0,04 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,11 0,08 0,00 0,00 100,75 0,28 34,092 33,71 32,20 0,94
ek66a 1c 3 22,01 36,49 41,26 0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 99,87 0,12 36,308 34,56 29,13 0,80
ek66a 2c 6 21,00 35,75 42,57 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02 0,03 0,05 0,02 0,00 0,01 99,48 0,16 35,152 34,36 30,49 0,87
ek68b 1c 4 22,26 35,53 41,76 0,08 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,05 0,05 0,00 0,01 99,77 0,22 36,775 33,70 29,52 0,80
ek68b 3c 7 22,38 35,67 42,20 0,06 0,02 0,01 0,00 0,00 0,02 0,05 0,08 0,00 0,00 100,48 0,24 36,738 33,62 29,64 0,81
df1 21,84 35,69 42,58 0,09 0,01 0,01 0,00 0,02 0,04 0,05 0,03 0,00 0,00 100,38 0,27 36,074 33,84 30,09 0,83
Média (n=8) 21,60 35,59 42,75 0,05 0,01 0,01 0,00 0,01 0,03 0,07 0,04 0,00 0,00 0,23 35,803 33,87 30,33 0,85
Desvio p. 0,67 0,43 1,16 0,03 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,04 0,03 0,00 0,00 0,07 0,899 0,38 0,97 0,05
min 20,38 35,11 41,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,12 34,092 33,57 29,13 0,80
max 22,38 36,49 44,98 0,09 0,02 0,04 0,00 0,02 0,07 0,17 0,08 0,00 0,01 0,34 36,775 34,56 32,20 0,94
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Anexo 2 - (D) Resultados de análises de química mineral em gersdorffita do depósito Cachoeira
% peso % atômico

Amostra    S        Fe       As       Co       Ni       Pb       Cu       Zn       Au       Ag       Bi       Cr       V       Total  Soma elem. traço    S        Fe       As       Co       Ni    As/S
ek67b 1c 1 19,96 9,70 44,70 1,97 24,91 0,06 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 101,34 0,10 33,64 9,39 32,24 1,80 22,93 0,96
ek67b 1c 3 19,62 8,92 44,61 1,66 25,21 0,04 0,06 0,01 0,00 0,02 0,08 0,00 0,00 100,23 0,21 33,54 8,76 32,63 1,54 23,53 0,97
ek67b 1c 3a 19,63 8,20 44,38 1,16 25,61 0,07 0,04 0,00 0,00 0,00 0,09 0,01 0,00 99,18 0,20 33,88 8,12 32,78 1,09 24,14 0,97
ek67b 1c 4 19,90 7,18 44,87 4,57 24,32 0,17 0,01 0,00 0,00 0,03 0,10 0,00 0,02 101,16 0,33 33,73 6,99 32,55 4,21 22,52 0,97
ek67b 1c 5 19,66 6,53 44,27 6,83 22,23 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,01 99,59 0,08 33,77 6,44 32,55 6,38 20,85 0,96
ek67b 1c 6 20,36 4,21 43,47 19,02 12,38 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,47 0,02 34,81 4,13 31,80 17,69 11,56 0,91
ek67b 1c 7 19,78 9,77 44,33 1,57 24,36 0,02 0,02 0,03 0,00 0,00 0,06 0,00 0,01 99,95 0,14 33,80 9,58 32,42 1,46 22,73 0,96
ek67b 1c 8 19,48 6,44 44,33 2,33 27,10 0,07 0,05 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,01 99,84 0,17 33,47 6,35 32,59 2,17 25,42 0,97
ek67b 2c 1 19,66 12,21 44,96 1,77 21,55 0,01 0,13 0,02 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00 100,34 0,20 33,52 11,95 32,81 1,64 20,07 0,98
ek67b 2c 4 19,62 9,49 43,44 1,99 24,28 0,00 0,03 0,00 0,00 0,02 0,06 0,01 0,02 98,95 0,13 33,83 9,39 32,05 1,87 22,86 0,95
ek67b 2c 5 20,27 10,53 43,08 1,40 23,96 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 99,28 0,04 34,60 10,32 31,46 1,30 22,33 0,91
ek67b 2c 6 20,11 9,61 45,21 1,70 23,80 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 100,53 0,09 34,15 9,36 32,84 1,57 22,07 0,96
ek67b 2c 7 19,48 5,04 42,92 16,42 14,40 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 98,30 0,03 33,86 5,03 31,92 15,52 13,67 0,94
ek67b 3c 1 19,80 9,15 44,61 1,97 24,20 0,11 0,01 0,04 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 100,05 0,32 33,89 8,99 32,67 1,84 22,62 0,96
ek67b 3c 2 20,37 9,96 44,86 1,66 24,32 0,01 0,16 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 101,35 0,18 34,26 9,61 32,28 1,52 22,33 0,94
ek67b 3c 4 19,73 11,47 45,12 1,71 22,32 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,05 0,00 0,01 100,42 0,08 33,59 11,21 32,87 1,58 20,75 0,98
ek67b 3c 6 19,71 11,32 44,19 1,21 22,13 0,05 0,06 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 98,68 0,12 34,06 11,23 32,68 1,14 20,89 0,96
ek67b4c 1 20,08 10,69 44,47 1,56 23,16 0,01 0,07 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 100,08 0,12 34,19 10,44 32,39 1,45 21,53 0,95
ek67b4c 4 19,70 10,31 44,25 1,95 22,36 0,00 0,03 0,00 0,00 0,03 0,05 0,00 0,01 98,69 0,12 34,07 10,24 32,75 1,83 21,11 0,96
ek67b4c 6 20,02 9,65 44,16 1,51 24,24 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,12 0,00 0,01 99,74 0,16 34,21 9,47 32,29 1,41 22,62 0,94
ek67b4c 7 20,57 14,79 44,07 1,11 18,60 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,03 0,01 0,01 99,24 0,10 35,05 14,47 32,14 1,03 17,31 0,92
ek67b4c 8 20,49 11,52 44,26 1,58 22,94 0,10 0,05 0,00 0,00 0,01 0,07 0,00 0,01 101,01 0,23 34,48 11,13 31,87 1,44 21,08 0,92
ek67b4c 9 20,15 9,68 44,94 0,98 24,76 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 100,60 0,09 34,16 9,42 32,60 0,90 22,92 0,95
ek67b 5c 2 19,71 8,77 44,53 1,39 24,91 0,11 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,92 0,62 33,90 8,66 32,76 1,30 23,39 0,97
ek67b 5c 3 20,62 11,79 45,68 1,01 22,30 0,06 0,11 0,01 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 101,64 0,25 34,56 11,34 32,76 0,92 20,41 0,95
ek67b 5c 5 19,74 10,42 44,61 1,19 23,80 0,06 0,10 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 99,94 0,18 33,77 10,24 32,66 1,10 22,23 0,97
ek67b 5c 7 19,62 10,32 44,78 1,68 23,71 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01 100,19 0,08 33,50 10,12 32,72 1,56 22,10 0,98
Média (n=8) 19,92 9,54 44,41 3,07 22,88 0,04 0,06 0,01 0,00 0,01 0,04 0,00 0,01 99,99 0,16 34,01 9,35 32,45 2,86 21,33 0,95
Desvio p. 0,34 2,24 0,63 4,40 3,17 0,04 0,10 0,01 0,00 0,01 0,04 0,01 0,01 0,87 0,12 0,41 2,18 0,37 4,12 2,94 0,02
min 19,48 4,21 42,92 0,98 12,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,30 0,02 33,47 4,13 31,46 0,90 11,56 0,91
max 20,62 14,79 45,68 19,02 27,10 0,17 0,51 0,04 0,00 0,03 0,17 0,02 0,02 101,64 0,62 35,05 14,47 32,87 17,69 25,42 0,98
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Anexo 2 - (E) Resultados de análises de química mineral em calcopirita do depósito Cachoeira
% peso % atômico
Amostra    S        Fe       As       Pb       Cu       Zn       Au       Ag       Bi       Co       Ni       Cr       V       Total  Soma elem. traço    S        Fe    Cu
ek66a 1c 7 35,23 29,85 0,01 0,04 33,37 0,00 0,00 0,03 0,06 0,01 0,00 0,01 0,02 98,62 0,17 50,91 24,76 24,32
ek66a 1c 9 34,64 29,93 0,00 0,02 33,80 0,04 0,00 0,02 0,10 0,04 0,00 0,00 0,00 98,60 0,23 50,30 24,95 24,76
ek67b 1c 2 35,06 29,57 0,00 0,11 33,00 0,00 0,00 0,01 0,07 0,21 0,57 0,03 0,00 98,62 0,99 51,05 24,71 24,24
ek67b 3c 3 35,02 29,53 0,05 0,00 33,53 0,12 0,00 0,02 0,07 0,16 0,33 0,00 0,00 98,82 0,75 50,84 24,61 24,56
ek67b 5c 1 35,18 29,74 0,00 0,01 33,73 0,11 0,00 0,02 0,08 0,02 0,00 0,00 0,01 98,91 0,25 50,79 24,65 24,56
ek67b 5c 4 35,39 29,99 0,00 0,06 33,71 0,00 0,00 0,02 0,00 0,04 0,06 0,01 0,00 99,28 0,19 50,84 24,73 24,43
ek67b 1c 9 34,79 29,70 0,06 0,06 33,07 0,07 0,00 0,00 0,04 0,18 0,37 0,01 0,00 98,36 0,80 50,77 24,88 24,35
Média (n=7) 35,05 29,76 0,02 0,04 33,46 0,05 0,00 0,02 0,06 0,09 0,19 0,01 0,00 0,48 50,78 24,76 24,46
Desvio p. 0,26 0,18 0,03 0,04 0,32 0,05 0,00 0,01 0,03 0,09 0,23 0,01 0,01 0,35 0,24 0,12 0,18
min 34,64 29,53 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,17 50,30 24,61 24,24
max 35,39 29,99 0,06 0,11 33,80 0,12 0,00 0,03 0,10 0,21 0,57 0,03 0,02 0,99 51,05 24,95 24,76

Anexo 2 - (F) Resultados de análises de química mineral em esfalerita do depósito Cachoeira
% peso % atômico
amostra    S        Fe       As       Pb       Cu       Zn       Au       Ag       Bi       Co       Ni       Cr       V       Total  soma elem. traços    S        Fe    Zn
ek67b 2c 3 32,70 3,54 0,02 0,04 1,56 59,78 0,00 0,00 0,11 0,11 1,25 0,01 0,00 99,12 3,11 51,06 3,17 45,77
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ANEXO 3 - DIAGRAMAS BOX PLOT PARA OS ELEMENTOS ANALISADOS PELA SGS-GEOSOL
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ANEXO 4 - DIAGRAMAS BOX PLOT PARA OS ELEMENTOS ANALISADOS PELA ACME
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ANEXO 5 - DIAGRAMAS DE PROBABILIDADE NORMAL PARA OS ELEMENTOS COM VALORES EM LOG ANALISA-
DOS (SGS-GEOSOL)
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ANEXO 6 - DIAGRAMAS DE PROBABILIDADE NORMAL PARA OS ELEMENTOS COM VALORES EM LOG ANALISA-
DOS (ACME)
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