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APRESENTAÇÃO

 O Programa Geologia do Brasil – PGB desenvolvido pela CPRM – Serviço 
Geológico do Brasil, empresa vinculada à Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral, do Ministério de Minas e Energia, é responsável pela retomada 
dos levantamentos geológicos básicos em todo território brasileiro, com ênfase nas 
áreas pré-cambrianas. O PGB tem por objetivo a ampliação acelerada do conhecimento 
geológico do país, fornecendo subsídios técnicos para atrair novos investimentos em 
pesquisa mineral, visando a descoberta de novos depósitos. Adicionalmente, dada 
importância do conhecimento geológico como fonte primordial de conhecimento 
do meio físico, os levantamentos geológicos são ferramentas fundamentais para 
gestores públicos, federais, estaduais e municipais, no desenvolvimento de projetos de 
ordenamento e gestão territorial. 
 O Projeto Geologia e Recursos Minerais das Folhas São Domingos (SB.21-Z-A-II) e 
Jardim do Ouro (SB.21-Z-A-III) foi realizado no âmbito do PGB e do Programa Aceleração 
do Crescimento - PAC, e executado pela Superintendência Regional de Belém da CPRM. 
 As folhas São Domingos e Jardim do Ouro estão localizadas na parte central 
do Escudo Brasil Central, porção centro-meridional do Cráton Amazônico, na região 
sudoeste do estado do Pará, na conhecida Província Aurífera do Tapajós - PAT. Devido 
o grande potencial aurífero, e também para metais base, esta região vem sendo objeto 
de diversos estudos nas últimas duas décadas, por instituições públicas, especialmente 
a CPRM e universidades federais, e por empresas do setor mineral, o que tem resultado 
em um avanço significativo do conhecimento geológico e metalogenético. 
Desde o final da década de 1970 a CPRM tem executado projetos de mapeamento 
geológico regional, mas este projeto marca uma nova etapa, visto que teve como objetivo 
primordial o mapeamento geológico na escala 1:100.000, suportado por aerogeofísica 
de alta resolução (rediometria e magnetometria), imagens de novos sensores remotos, 
trabalhos de campo sistemáticos e análises laboratoriais utilizando métodos mais 
robustos. Neste estudo, dados de projetos anteriores foram consistidos e reinterpretados, 
e juntamente com aqueles obtidos neste projeto, estão organizados em ambiente de 
Sistemas de Informações Geográficas-SIG, que se encontra disponível para download no 
GEOSGB, banco de dados corporativo da CPRM, que pode ser acessado através do site 
www.cprm.gov.br. Também acompanham este relatório, e estão disponíveis no site, os 
mapas geológicos e de recursos minerais das folhas São Domingos e Jardim do Ouro, na 
escala 1:100.000, que representam o atual estado da arte do conhecimento geológico 
da região estudada. 

EDUARDO JORGE LEDSHAM
Diretor - Presidente
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
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RESUMO

As folhas Jardim do Ouro (SB.21-Z-A-III) e São Domingos (SB.21-Z-A-II) localizam-se no 
sudoeste do Estado do Pará, na parte central do Escudo Brasil Central do Cráton Amazônico. 
O mapeamento geológico na escala 1:100.000 desta área resultou melhorias no arranjo das 
unidades litoestratigráficas e permitiu um novo entendimento sobre as tectônicas transcorrente 
e extensional que afetaram estas unidades na metade final do Paleoproterozoico. Além disso, 
permitiu uma reavaliação dos modelos de evolução crustal e ambiente tectônico do Domínio 
Tapajós, um importante segmento da Província Tapajós-Parima.
Na área do projeto foram distinguidos três eventos vulcano-plutônicos do Orosiriano. O 
primeiro evento é representado pelas rochas vulcânicas e vulcanoclásticas da Formação 
Comandante Arara, com dacitos e riolitos de 2020-2012 Ma; e pelos granitoides do Complexo 
Cuiú-Cuiú, com tonalitos, quartzo monzonitos e monzogranitos de 2016-2010 Ma. Ambas as 
unidades são compostas por rochas cálcio-alcalinas de margem continental ativa formadas a 
partir de um magma juvenil acrescido por volta de 2,2 Ga, com pouca interação com crosta 
antiga para as rochas vulcânicas, mas com interação com crosta arqueana para os granitoides. 
As texturas ígneas de cristalização, mistura de magmas, fluxo magmático, fluxo piroclástico e  
acamadamento foram preservadas nestas rochas vulcânicas e vulcanoclásticas. Por outro lado, 
os granitoides sofreram deformação dúctil submagmática, e embora a recristalização milonítica 
tenha predominado ela pouco afetou as texturas ígneas.
O segundo evento é marcado pelas rochas vulcânicas e vulcanoclásticas da Formação 
Vila Riozinho, com traquitos, traquiandesitos e ignimbritos dacíticos de ca. 2000 Ma; e 
pelos granitoides da Suíte Intrusiva Creporizão (incluindo o Granito São Jorge Antigo) com 
monzogranitos de 1981-1987 Ma, localmente com 1996 Ma. As rochas da Formação Vila Riozinho 
apresentam uma filiação cálcio-alcalina de alto K a shoshonítica, possivelmente relacionada a 
um arco magmático maduro, enquanto a assinatura cálcio-alcalina de alto K dos granitoides 
pode estar relacionada a um estágio pós-colisional transcorrente que sucedeu a colisão do Arco 
Magmático Cuiú-Cuiú de 2033–1998 Ma (?). As texturas primárias foram também preservadas 
nas rochas vulcânicas e vulcanoclásticas, e os granitoides também sofreram recristalização 
milonítica que resultou em protomilonitos e localmente faixas de milonito, mas a cataclase 
foi dominante formando brechas e cataclasitos. As zonas de cisalhamento transcorrentes 
cortam e contornam os batólitos dos granitoides da Suíte Intrusiva Creporizão, mostrando um 
significativo controle no posicionamento das intrusões graníticas dessa suíte. Os magmas das 
rochas de ígneas de 2002 a 1981 Ma são oriundos de fontes paleoproterozoicas possivelmente 
juvenis, com pouca participação de crosta antiga, ou alternativamente da fusão parcial de um 
manto metassomatizado.
O plutonismo precoce do terceiro evento magmático é marcado pelo Granito São Jorge Jovem, 
com idade de 1907 e 1891 Ma e uma afinidade cálcio-alcalina de alto K (tipo I) que contrasta 
com a assinatura cálcio-alcalina dos granitoides contemporâneos da Suíte Intrusiva Tropas 
da porção sudoeste do Domínio Tapajós. Contudo, os granitoides da Unidade Granodiorítica 
da Suíte Intrusiva Parauari (incluindo o Granodiorito Fofoquinha) mostram uma assinatura 
geoquímica semelhante a dos granitoides da Suíte Intrusiva Tropas. Por outro lado, os granitos 
de ca. 1880 Ma da Unidade Granítica da Suíte Intrusiva Parauari (incluindo os granitos Jardim 
do Ouro e Palito) têm uma assinatura cálcio-alcalina de alto K que transiciona para alcalina. O 
vulcanismo do terceiro evento está representado pelos riolitos, traquitos e ignimbritos riolíticos 
e traquíticos da Formação Moraes Almeida que tem idades entre 1890 e 1870 Ma e afinidade 
alcalina saturada em sílica (tipo A). Os sienogranitos, feldspato alcalino granitos e quartzo 
sienitos da Suíte Intrusiva Maloquinha correspondem às rochas subvulcânicas e plutônicas deste 
magmatismo tipo A da região. Gabros cálcio-alcalinos de alto K de ca. 1870 Ma da Suíte Intrusiva 
Ingarana marcam a bimodalidade deste terceiro evento magmático, e os diques de lamprófiros 
(Lamprófiro Jamanxim) e andesitos (Andesito Joel-Mamoal) de filiação cálcio-alcalina de alto 
K a shoshonítica, possivelmente correspondem aos equivalentes subvulcânicos desta suíte de 
gabros. Os magmas ácidos tipo I e A de rochas formadas por volta de 1880 Ma também foram 
formadas a partir de uma fonte juvenil paleoproterozoica (ca. 2,2 Ga) com interação com crosta 
arqueana, mas os poucos dados de isótopos de Nd para os gabros contemporâneos sugerem 
que esta fonte juvenil provavelmente se originou da fusão parcial de um manto enriquecido 
por subducção prévia. A bimodalidade deste terceiro evento sugere que o underplating de 
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magmas básicos na base da litosfera continental foi a fonte de calor que desencadeou a fusão 
do manto metassomatizado e da crosta que geraram os magmas ácidos. Embora a tectônica 
transcorrente rúptil tenha sido atuante durante o terceiro evento vulcano-plutônico, a tectônica 
extensional teve um forte controle no posicionamento dos corpos ígneos e na formação das 
bacias sedimentares vulcanogênicas, assim indicando um ambiente pós-colisional extensional 
no interior de um continente. Este ambiente tectônico resultou da formação de uma Silicic 
Large Igneous Province (SLIP) na parte central do Cráton Amazônico, provavelmente a partir de 
pluma mantélica instalada sob um supercontinente na metade final do Ororsiriano.
Devido aos seus numerosos depósitos magmático-hidrotermais de ouro, com Ag, Cu, Pb, Zn, Bi 
e Mo associados, e suas as ocorrências e indícios de Sn e diamante, o Domínio Tapajós tem sido  
referido como Província Mineral do Tapajós. Alguns dos principais depósitos de ouro (Palito, 
Tocantinzinho e São Jorge) desta província estão situados na área do projeto, que também 
hospeda outros depósitos de altos recursos (São Chico, São Domingos e Água Branca). No 
mapeamento dos recursos minerais da área foram atualizados os registros de jazimentos de ouro 
e demais substâncias, e visitados depósitos auríferos que contam com estudos metalogenéticos 
e pesquisa exploratória. No projeto foram feitos levantamentos de prospecção geoquímica 
de sedimento de corrente, localmente de solo, e prospecção de concentrado de bateia. Os 
resultados destes levantamentos prospectivos apontam para alvos de Au, Sn e Mo e mostram o 
potencial da área para Nb, Y, ETR e diamante.
A maioria dos depósitos de ouro da área do projeto são classificados como relacionados a 
intrusão, e foram formados por volta de 1860 Ma. Contudo, alguns depósitos rasos (< 3 km), 
como o Palito, foram previamente classificados como sistemas pórfiros de Au-Cu, o que conflita 
o modelo de evolução pós-colisional extensional e SLIP. Adicionalmente, alguns jazimentos de 
ouro relacionados aos vulcanismos de 2020–2012 Ma, e por volta de 2000 Ma podem ser do 
tipo epitermal.
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ABSTRACT

The area of this project of geological mapping at 1:100,000 scale (SB.21-Z-A-III, Jardim do 
Ouro and SB.21-Z-A-II, São Domingos sheets) is located in the southwest of Pará State that 
correspond to the central region of the Brasil Central Shield from Amazonian Craton. The 
geological mapping updated the arrangement of the lithostratigraphic units and allow a new 
understanding about transcurrent and extensional tectonics that affected these units during 
the final half of the Paleoproterozoic. Moreover, it allows a reappraisal of crustal evolution 
models and tectonic setting of the Tapajós Domain, an important segment of the Tapajós-
Parima Province.
Three Orosirian volcano-plutonic events were distinguished in the area of the project. The 
first event is represented by volcanic and volcanoclastic rocks of the Comandante Arara 
Formation with dacites and rhyolites of 2020-2012 Ma; by granitoids of the Cuiú-Cuiú Complex 
with tonalites, quartz monzonites and monzogranites of 2016-2010 Ma. Both units are 
composed of calck-alkaline rocks related to an active continental margin formed from juvenile 
magma accreted around 2.2 Ga with little interaction with old crust to the volcanic rocks, 
but the magmas of granitoids had interaction with Archean crust. The textures of igneous 
crystallization, magma mingling, magmatic flow, pyroclastic flow and layering were preserved 
in these volcanic and vulcanoclastic rocks. On the other hand, the granitoids underwent a 
submagmatic deformation and although the mylonitic recrystallization has been dominating 
little did change the igneous textures.
The second event is marked by volcanic and volcanoclastic rocks of the Vila Riozinho Formation 
with trachytes, trachyandesites and dacitic ignimbrites of ca. 2000 Ma; and by granitoids of 
the Intrusive Suite Creporizão (including São Jorge Antigo Granite) with monzogranites of 
1981-1987 Ma, locally with 1996 Ma. The Vila Riozinho Formation is composed by high-K 
calck-alkaline to shoshonitic rocks probably related to a mature magmatic arc, while high-K 
calc-alkaline granitoids of the Creporizão Intrusive Suite may be related to transcurrent post-
collisional stage that followed the collision of Cuiú-Cuiú Magmatic Arc of 2033-1998 Ma (?). 
The primary textures were also preserved in these volcanic and volcanoclastic rocks, and the 
granitoids also underwent little mylonitic recrystallization that resulted in prothomylonites 
and locally mylonite bands, but cataclasis was dominant forming breccias cataclisites. The 
strike-slip shear zones border and cut the batholiths of granitoids of the Creporizão Intrusive 
Suite indicating significant control of emplacement of granitoids intrusions. The magmas of 
igneous rocks 2002-1981 Ma were originated from juvenile Paleoproterozoic sources, with 
little participation of old crust, alternatively these magmas resulted o partial melting of a 
metasomatized mantle.
The early plutonism of the third magmatic event is marked by the São Jorge Jovem Granite with 
granitoids of 1907 and 1891 Ma and a high-K calc-alkaline (I-type) affinity different from calc-
alkaline signature of contemporary granitoids of the Tropas Intrusive Suite from southwestern 
portion of the Tapajós Domain. However, the granitoids of granodioritic unit of the Parauari 
Intrusive Suite (including Fofoquinha Granodiorite) show a similar geochemical signature of 
granitoids of the Tropas Intrusive Suite. Moreover, granites of ca. 1880 Ma of the granitic 
unit Intrusive Suite Parauari (including Jardim do Ouro and Palito granites) have a high-K 
calck-alkaline signature transitional to alkaline. The volcanism of third event is represented 
by rhyolites, trachytes and ignimbrites of the Moraes Almeida Formation with ages between 
1890 and 1870 Ma and saturated silica alkaline affinity (A-type). The syenogranites, K-feldspar 
granites and quartz syenites of the Maloquinha Intrusive Suite correspond to the A-type 
subvolcanic and plutonic rocks. High-K calck-alkaline gabbros of ca. 1870 Ma of the Ingarana 
Intrusive Suite mark the bimodal character of the third magmatic event, and the high-K calck-
alkaline to shoshonitic lamprophyres (Jamanxim Lamprophyre) and andesites (Joel-Mamoal 
Andesite) dykes possibly correspond to subvolcanic rocks of this suite of gabbros. The A- and 
I-type felsic magmas of rocks formed around 1880 Ma were also formed from a juvenile 
Paleoproterozoic source (ca. 2.2 Ga) with interaction with Archean crust, but few Nd isotope 
data for coeval gabbros suggest that this juvenile source probably was originated from partial 
melting of an enriched mantle by a previous subduction zone. The bimodality of the third event 
suggests that the underplating of mafic magmas under continental lithosphere furnished the 
heat to trigger the partial melting of the metasomitized mantle and crust that generated the 
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felsic magmas. Although the brittle transcurrent tectonics has been active during the third 
volcano-plutonic event, the extensional tectonics had strong control in the emplacement of 
igneous bodies and the formation of vulcanogenic sedimentary basins, thus indicating an 
extensional post-collisional environment within a continent. This tectonic settling possibly 
resulted from formation of a Silicic Large Igneous Province (SLIP) in the central part of the 
Amazonian Craton that probably was from a mantle plume installed under supercontinent in 
the final half of Ororsirian.
Due to many magmatic-hydrothermal deposits of gold, with Ag, Cu, Pb, Zn, Bi and Mo 
associated and their mineral and geochemical occurrences of Sn and diamond the Tapajós 
Domain has been denominated the Mineral Province of Tapajós. Some of the most important 
gold deposits (Palito, Tocantinzinho and São Jorge) of this province are hosted in the area of 
this project which also hosted other high resources deposits (São Chico, São Domingos and 
Água Branca). During the mapping of mineral resources of this area the data of gold deposits 
and other substances were updated and the gold deposits that have metallogenic studies and 
exploratory research were visited. Geochemical surveys of stream sediment and locally of soil 
and alluvial mineral concentrate survey were also undertaken during this project. The results 
of these prospecting surveys points to targets of Au, Sn e Mo and show the potential of the 
area for Nb, Y, ETR and diamond.
Most of gold deposits of the area of this project have been classified as related to intrusion 
and these deposits were formed around 1860 Ma. However, some shallow deposits (< 3 km) 
as Palito deposit were previously classified as Au-Cu porphyry systems which conflicts with 
SLIP and extensional post-collisional evolution model. In addition, some gold deposits related 
to volcanism of 2020 - 2012 Ma and ca. 2000 Ma may be related to epithermal type.
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1 – INTRODUÇÃO

1.1 LOCALIZAÇÃO, ACESSO E ASPECTOS FISIO-
GRÁFICOS

As folhas SB.21-Z-A-II e SB.21-Z-A-III em escala 
1:100.000 fazem parte da articulação da Folha Vila 
Riozinho SB.21-Z-A em escala 1:250.000 cartografa-
da pelo Instituto Brasileiro Geográfico e Econômico 
(IBGE), elas se localizam no oeste do Pará no terri-
tório dos municípios de Itaituba e Novo Progresso 
(Figura 1.1). O acesso à área de trabalho a partir da 
cidade de Itaituba se dá através da rodovia BR-163, 
Cuiabá-Santarém, até a comunidade do Distrito de 
Moraes Almeida localizado na parte leste da Folha 
SB.21-Z-A-III, de onde partem os acessos através das 
estradas da rodovia do Ouro (Transgarimpeira) e de-
mais estradas vicinais que permitem acesso até o 
oeste da Folha SB.21-Z-A-II (Figura 1.1). Estas folhas 
1:100.00 ainda não contam com bases cartográficas 
produzidas pelo IBGE ou DSG (Diretoria de Serviço 
Geográfico) do Exército, portanto as estradas, loca-
lidades e base hidrográfica foram atualizadas pelas 
equipe do projeto a partir de sensores remotos de 
imagens e levantamentos de campo. Adotou-se aqui 
a denominação de Folha São Domingos para a SB.21-
-Z-A-II e Folha Jardim do Ouro para a SB.21-Z-A-III.

Os principais cursos de águas na Folha Jardim 
do Ouro são os rios Novo, Jamanxim e Riozinho das 
Arraias, ao longo desses rios foram feitas campanhas 
de mapeamento e amostragem. Nesta folha desta-
cam-se as comunidades de Moraes Almeida, Vila 
Riozinho, Jardim do Ouro e São Chico, acessadas por 
estradas vicinais, bem como a mina de ouro Palito 
e os garimpos Mamoal e São Jorge (Figura 1.2). Na 
Folha São Domingos o principal curso de água é o rio 
Tocantinzinho, também se destaca o Igarapé Água 
Branca. As suas principais comunidades São Domin-
gos e Água Branca são acessadas por estradas vici-
nais, também se destacando os garimpos Tocantinzi-
nho e São João (Figura 1.2).

A paisagem na área de trabalho é marcada por 
extensos aluviões nos vales dos rios principais bor-
dejados por elevações marcadas por platôs como o 
de São Domingos e planaltos cupuliformes como os 
maciços de Serra Alta, Mamoal, São João e Moraes 
Almeida (Figura 1.2). A leste de São Chico e ao sul de 
São João ocorrem cristas e cuestas, respectivamente 
com orientação NW-SE e N-S (Figura 1.2). A maioria 
dos maciços também apresenta orientação NW-SE, 
exceto o maciço a oeste de São João que tem uma 
orientação N-S.

De acordo com a classificação geomorfologica 
do IBGE (2008) os vales dos rios e algumas elevações 
como os platôs, cristas e cuestas compõem a Depres-
são Jamanxim-Xingu, enquanto os maciços vizinhos 

fazem parte do Planalto Residual do Sul do Pará e do 
Planalto Médio do Tapajós (Figura 1.2). Estes planal-
tos têm maiores declividades (> 15%) e amplitudes 
(200-300 m), podendo atingir altitudes de até 400 m, 
geralmente com relevo fortemente dissecado pelas 
drenagens. Nos vales da depressão as altitudes são 
de 150 a 250 m com relevos aplainados de suaves 
ondulações e elevações locais, como a do interflúvio 
dos rios Novo e Jamanxim (Figura 1.2).

1.2 PRINCIPAIS FONTES CONSULTADAS

Desde o início da década de 1970 a região das 
folhas São Domingos e Jardim do Ouro é alvo de le-
vantamentos geológicos e de pesquisa mineral, al-
guns de escala regional e outros de detalhe (Figura 
1.3). Dentre os projetos de mapeamento destaca-
-se o Projeto Especial Província Mineral do Tapajós 
(PROMIN-Tapajós) da Folha Vila Riozinho - SB.21-Z-A 
(KLEIN; VASQUEZ, 2000) pela CPRM que mapeou na 
escala 1:250.000 a geologia e os recursos minerais no 
final da década de 1990 (Figura 1.4A). Os dados geo-
cronológicos e petrológicos das unidades da porção 
leste Folha Jardim do Ouro foram enriquecidos com 
a tese de doutorado de Lamarão (2001). Pesquisas 
desenvolvidas em trabalhos de conclusão de curso 
de graduação em geologia     e mestrado em geologia 
e metalogenia do ouro, também tem enriquecido o 
conhecimento e a evolução geológica e metaloge-
nética da região. As pesquisas de recursos minerais 
durante as décadas de 1970 e 1980 foram feitas pela 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 
– SUDAM (SUDAM, 1972, 1976) e o Instituto de De-
senvolvimento Econômico e Social do Pará – IDESP 
(ALMEIDA et al., 1977, 1980), além da Companhia 
de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM (CPRM, 
1985a, 1985b, 1985c, 1985d), voltadas para o ouro e 
estanho (Figura 1.4B).

1.3 ATIVIDADES, MÉTODOS E DADOS FÍSICOS 
DE PRODUÇÃO

O mapeamento geológico e dos recursos mi-
nerais das folhas São Domingos (SB.21-Z-A-II) e Jar-
dim do Ouro (SB.21-Z-A-III) se desenvolveu no perí-
odo de 2009 e 2014. Teve início com a elaboração 
de mapas preliminares de geologia e de lineamentos 
estruturais com base em dados de projetos anterio-
res, sensores remotos de imagem e aerogeofísica.

A aerogeofísica utilizada no mapeamento geo-
lógico das duas folhas 1:100.000 foi uma composição 
dos levantamentos projetos aerogeófisicos Tapajós 
de 1996 e Itaituba de 2009 (Figura 1.5). A Divisão de 
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Figura 1.1 - Localização das folhas (1:100.000) SB.21-Z-A-II (São Domingos) e SB.21-Z-A-III (Jardim do Ouro) da 
área do projeto.
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Figura 1.3 - Projetos anteriores de mapeamento geológico e pesquisa mineral e localização das folhas SB.21-Z-A-II 
(São Domingos) e SB.21-Z-A-III (Jardim do Ouro).
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Figura 1.4 - Amostragem de projetos anteriores: A - rocha e B - concentrado de bateia e sedimento de corrente.
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Figura 1.5 - Levantamentos aerogeofísíos na região do Tapajós e localização das folhas SB.21-Z-A-II (São 
Domingos) e SB.21-Z-A-III (jardim do Ouro). Abreviações: lv - distância entre as linha de vôo; av - altura das 

linhas de vôo.
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Geofísica (DIGEOF) da CPRM – Serviço Geológico do 
Brasil nivelou estes levantamentos de resoluções di-
ferentes para uma área equivalente ao recorte das 
folhas 1:100.000, acrescidos de uma margem de três 
quilômetros para avaliar a continuidade dos corpos e 
estruturas geológicas.

A Divisão de Cartografia (DICART) forneceu a 
base planimétrica digital obtida a partir da carta im-
pressa da Folha Vila Riozinho (SB.21-Z-A), em escala 
1:250.000, do IBGE ajustada às imagens do mosaico 
GeoCover 2000, uma composição de imagens ETM e 
Landsat 7 ortorretificada e georrefenciada segundo 
o datum WGS84. Esta base foi editada e atualizada 
pela equipe da Superintendência Regional de Belém 
(SUREG-BE).

As divisões de Geoprocessamento (DIGEOP) 
e Sensoriamento Remoto (DISERE) elaboraram con-
juntos de imagem de satélite (Landsat e Aster), de 
radar aéreo (SIPAM – SAR/R99B) e de modelo digital 
de elevação de terreno (SRTM), previamente ajusta-
das à imagem mosaico GeoCover 2000. Sobre estas 
foram feitos traçados atualizados de hidrografia e 
planimetria, e plotadas as trilhas e localidades levan-
tadas no campo com equipamento de GPS (Global 
Position System) com datum WGS84.

A DISERE fez composições de imagens de sen-
sores remotos e aerogamaespectrometria para real-
ce por técnica geobotânica, conforme procedimen-
tos descritos em Perrota et al. (2008). Estes produtos 
foram gerados para a Folha São Domingos que conta 
com levantamento aerogeofísico de maior resolução 
(espaçamento de linhas de voo de 500 m) e menor 
ação antrópica.

Os mapas preliminares foram elaborados a 
partir das bases de geologia, estruturas e recursos 
minerais da Folha SB.21 – Folha Tapajós do Projeto 
Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo (FERREI-
RA et al., 2004) e do Mapa Geológico e de Recur-
sos Minerais do Estado do Pará (VASQUEZ; SOUSA; 
CARVALHO, 2008).  Estas bases foram atualizadas a 
partir de dados de campo e laboratório obtidos no 
presente projeto, bem como novos dados da litera-
tura. Estes dados foram organizados em ambiente 
SIG (Sistema de Informação Geográfica) através da 
suíte de programas do ArcGis 10 e apresentados de 
acordo com instruções técnicas de cartografia geo-
lógica na escala 1:100.000 da Divisão de Geologia 
Básica (DIGEOB). Após serem consistidos os dados 
sobre as unidades litoestratigráficas, petrografia 
e recursos minerais foram alimentados através de 
aplicativo específico nas bases de dados (AFLORA, 
PETRO e RECMIN). Posteriormente foram armazena-
dos no sítio eletrônico GEOBANK (http://geobank.
cprm.gov.br/) na página eletrônica da empresa para 
serem disponibilizados ao público. Os mapas em SIG 
e a nota explicativa descrevendo a geologia e recur-
sos minerais das duas folhas foram disponibilizadas 
em CD que conta com aplicativo ArcExibe para visu-
alizar os mapas em SIG.

As atividades de campo ocorreram no segun-
do semestre de 2009 e 2010 e consistiram em mape-
amento geológico e levantamento geoquímico com 

amostragem de rocha (Figura 1.6A), sedimento de 
corrente e concentrado de bateia (Figura 1.6B) em 
conformidade com a escala 1:100.000 ao longo de 
estradas, caminhos, rios e drenagens.

As análises petrográficas foram feitas no la-
boratório de microscopia ótica da Superintendência 
Regional de Belém, pelas geólogas pesquisadoras 
em geociências Elyana Melo e Junny Oliveira, com a 
orientação da geóloga pesquisadora em geociências 
Ana Maria Dreher que também fez parte das descri-
ções petrográficas e pelo geólogo pesquisador em 
geociências Marcelo Vasquez. Estas análises inicia-
ram em 2010 e se estenderam até 2014, com trata-
mento dos dados e tomadas de fotomicrografias das 
microtexturas primárias e secundárias de deforma-
ção e alteração hidrotermal. A composição minera-
lógica modal usada na classificação petrográfica foi 
feita com base na estimativa visual.

As amostras de geoquímica de rochas foram 
preparadas no LAMIN-BE e analisadas na Geosol du-
rante 2010 e 2012. Os elementos maiores e alguns 
traços (Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn) foram analisados por 
ICP-OES (Inductively Coupled Plasma – Optical Emis-
sion Spectrometry), enquanto os elementos terras 
raras (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, 
Yb, Lu) e outros traços mais usados na petrologia (Ba, 
Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, Th, U, Y, Zr) foram analisa-
dos por ICP-MS (Inductively Coupled Plasma – Mass 
Spectrometry). Os resultados litoquímicos foram tra-
tados entre 2013 e 2014 com os programas GCDkit 
3.0 e Excel 2010.

As amostras de sedimento de corrente e solo 
também foram preparadas no LAMIN-BE. Foram 
analisados na Geosol, durante 2010 e 2012, um pa-
cote de 53 elementos, comumente usados na pros-
pecção, por ICP-OES e ICP-MS com abertura por 
digestão em água régia. Os resultados geoquímicos 
foram tratados entre 2012 e 2013 com os progra-
mas Statistic 7 e ArcGis 10. As amostras de concen-
trado de bateia foram preparadas e analisadas entre 
2010 e 2012 na Geosol. Os resultados mineralógicos 
foram tratados entre 2013 e 2014 com o programa 
Excel 2010.

As amostras de rochas e de minério datadas 
foram preparadas no LAMIN-BE e analisadas no La-
boratório de Geologia Isotópica (Para-Iso) da Uni-
versidade Federal do Pará (UFPA). Os grãos de zircão 
e sulfetos foram datados por evaporação de Pb, os 
resultados foram tratados conforme procedimentos 
padrão do laboratório Para-Iso. As amostras de ro-
cha selecionadas para geoquímica isotópica Sm-Nd 
também foram analisadas no laboratório Para-Iso, 
seguindo os procedimentos de separação e análise 
de isótopos em rotina neste laboratório.

No presente projeto foram descritos 832 
afloramentos, coletadas 940 amostras de rocha das 
quais 417 foram feitas lâminas delgadas e descri-
ções petrográficas. Foram selecionadas 169 amos-
tras de rochas para análise litoquímica, 8 amostras 
de rocha para análise geocronológica por evapora-
ção de Pb em zircão, uma de minérios para análise 
geoquímica isotópica Pb-Pb em sulfetos e 8 amos-
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Figura 1.6 - Amostragem deste projeto: A - rocha e B - concentrado de bateia, sedimento de corrente e solo.
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SB.21-Z-A-II
São Domingos

SB.21-Z-A-III
Jardim do Ouro TOTAL

Etapas de campo * * 6
Área mapeada (km2) 3.000 3.000 6.000
Caminhamentos de geologia (km) 945 1333 2278
Afloramentos descritos 387 446 832
Recursos minerais cadastrados 122 97 219
Amostras de rocha 449 489 940
Análises petrográficas 214 203 417
Análises litoquímicas 69 100 169
Análises por microscopia eletrônica de varredura 2** 36** 38
Análises geocronológicas Pb-Pb em zircão 6 2 8
Análises isotópicas Pb-Pb em sulfetos 1 1
Análises isotópicas Sm-Nd em rocha 6 1 7
Caminhamentos de geoquímica (km) 902 1183 2085
Análises geoquímicas de sedimento de corrente 176 218 394
Análises mineralométricas de concentrado de bateia 172 218 390
Análises geoquímicas de solo 19 2 21

Tabela 1.1 – Dados físicos de produção das folhas mapeadas.

* - ambas as folhas foram trabalhadas durante todas campanhas.
** - resultados de análise por EDS de minerais em uma amostra

tras de rocha para análise geoquímica isotópica Sm-
-Nd (Tabela 1.1).

Para prospecção geoquímica foram seleciona-
das 394 amostras de sedimento de corrente e 390 de 
concentrado de bateia. Também foram selecionadas 21 
amostras de solo para ajudar na identificação de corpos 

geológicos com intensa alteração intempérica e residual 
(Tabela 1.1).

O mapeamento abrangeu uma área de 6.000 
km2 com um total de 2278 km transversas geológicas e 
de 2085 km de levantamento geoquímico de sedimen-
to de corrente e concentrado de bateia (Tabela 1.1).
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2 – CONTEXTO GEOTECTÔNICO REGIONAL

2.1 INTRODUÇÃO

O conhecimento sobre a evolução da parte 
central do Cráton Amazônico avançou nas últimas 
quatro décadas, e as propostas de compartimentação 
tectônica com base em dados isotópicos e geocrono-
lógicos teve contribuição significativa. Inicialmente 
esta região do cráton foi denominada Província Ama-
zônia Central, e consistia de rochas com idades > 2,1 
Ga (AMARAL, 1974; CORDANI et al., 1979).  Poste-
riormente, foi individualizado um núcleo mais antigo 
de idade > 2,3 Ga na porção oriental do cráton, mar-
geado por faixas móveis sucessivamente mais jovens 
em direção ao sudoeste do cráton (TEIXEIRA et al., 
1989). No segmento mais ocidental desta parte cen-
tral foi definida uma faixa paleoproterozoica (1,96-
1,80 Ga), a Província Ventuari-Tapajós, com evolu-
ção relacionada à acresção de um arco magmático 
na borda do cráton arqueano (TASSINARI, 1996). Os 
dados isotópicos de Nd das rochas deste segmento 
marcavam uma fonte dominantemente mantélica 
acrescida há cerca de 2,2 Ga na margem de crosta ar-
queana de 2,5 a 3,1 Ga (TASSINARI, 1996; SATO; TAS-
SINARI, 1997). Com base em idades de 2,1 a 1,86 Ga 
por geocronologia em zircão, e alguns dados Sm-Nd, 
obtidos para as rochas da região do Tapajós (Tabela 
2.1), bem como para rochas de outras regiões a norte 
da Bacia do Amazonas e a sul da Bacia do Alto Tapa-
jós foram individulizados domínios (Figura 2.1) para 
a Província Tapajós-Parima (SANTOS, 2003; SANTOS 
et al., 2004). Além de uma redefinição dos limites 
e denominação da província geocronológica, houve 
uma proposta de evolução envolvendo a acresção de 
sucessivos arcos magmáticos (Cuiú-Cuiú, Jamanxim, 
Creporizão, Tropas e Parauari), seguidos de um mag-
matismo alcalino (tipo A) pós-orogênico marcado pe-
los granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha (SANTOS 
et al., 2000, 2001, 2004; SANTOS, 2003). Em contra 
ponto ao modelo de sucessivos arcos magmáticos 
teve a proposta da colisão de apenas um arco pre-
coce, o Arco Cuiú-Cuiú (2,03-2,05 Ga), sucedida por 
eventos magmáticos pós-colisionais transcorrentes 
de 2,0-1,96 Ga e extensionais de 1,89-1,87 Ga (VAS-
QUEZ; RICCI; KLEIN, 2002). Propostas recentes su-
gerem que os eventos vulcano-plutônicos de 1,90 a 
1,87 Ga de composição ácida, subordinadamente in-
termediária, na porção central do Cráton Amazônico, 
conhecidos como Uatumã, estão relacionados a uma 
pluma mantélica e riftes continentais, característicos 
de Silicic Large Igneous Province – SLIPS (KLEIN; AL-
MEIDA; ROSA-COSTA, 2012).

Os modelos acrescionários para a evolução da 
Província Tapajós-Parima (ou Ventuari-Tapajós) ad-
vogam uma subducção de litosfera oceânica de su-
doeste para nordeste com amalgamação, ou acres-

ção de um ou mais arcos magmáticos orosirianos 
a um continente com núcleos arqueanos a leste, 
retrabalhados ou margeados por arcos magmáticos 
do Riaciano (TASSINARI, 1996; TASSINARI; MACAM-
BIRA, 1999; SANTOS et al., 2000, CORDANI; TEIXEIRA, 
2007). Estes modelos foram baseados na assinatura 
juvenil paleoproterozoica, ou de fraca contribuição 
de crosta mais antiga, das rochas formadas entre 
2,03 e 1,88 Ga na porção oeste da província, e ao 
aumento das fontes crustais arqueana para leste 
no cráton em direção ao núcleo arqueano de Cara-
jás. No modelo de sucessivos arcos, teria ocorrido a 
acresção de dois arcos insulares (Cuiú-Cuiú e Tropas) 
(SANTOS et al., 2000, 2004).

Modelos recentes contestam o caráter insular 
dos arcos magmáticos desta província e propõem 
que a litosfera oceânica subductou de sul para norte 
sob a margem do continente arqueano, com a for-
mação de dois arcos magmáticos continentais orien-
tados segundo a direção E-W (FERNANDES et al., 
2011; JULIANI et al., 2013). Além disso, a progressiva 
migração da litosfera oceânica subductada para posi-
ção horizontal (flat-subduction) à medida que aden-
trou sob a litosfera continental há cerca de 1,88 Ga 
formou magmas cálcio-alcalino de alto K e shoshoní-
tico distantes da fossa oceânica, e desencadeou um 
processo de fusão crustal que gerou magmas félsicos 
tipo A contemporâneos (FERNANDES et al., 2011).

Eventos de sedimentação siliciclástica conti-
nental contemporâneos e imediatamente posterio-
res ao vulcanismo Uatumã tem sido registrados em 
bacias tipo rifte, ou segmento dessas, sotopostas 
aos granitoides e as rochas vulcânicas e piroclásti-
cas orosirianos na porção central do Cráton Amazô-
nico (SANTOS et al., 2003a; ROVERATO et al., 2015). 
Além disso, Santos et al. (2002) dataram sucessivos 
eventos magmáticos básicos que marcam os eventos 
ígneos tardios na parte central do cráton. No limiar 
do Estateriano (ca. 1,78 Ga) ocorreram pulsos de 
magma básico toleítico continental. Pulsos localiza-
dos de magmas básico toleítico voltam a ocorrer no 
Esteniano (ca. 1,2 Ga) e no Cambriano (ca. 500 Ma) e 
tornam-se mais expressivos no Jurássico Inferior (ca. 
200-180 Ma).

2.2 DOMÍNIO TAPAJÓS

O Domínio Tapajós é o maior segmento da 
Província Tapajós-Parima (Figura 2.1), e sua orien-
tação segundo a direção NW-SE reflete as principais 
falhas e zonas de cisalhamento transcorrentes que 
controlaram o posicionamento da maioria das in-
trusões e extrusões ígneas na metade meridional do 
domínio (Figura 2.2). Na metade norte se destacam 
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Figura 2.1 - Províncias geocronológicas do Cráton Amazônico de Santos (2003) e domínios tectônicos das províncias 
Tapajós-Parima e Amazônia Central (modificado de VASQUEZ et al., 2008).

as estruturas de direção E-W, elas controlaram o po-
sicionamento de diversos corpos ígneos e bacias se-
dimentares paleoproterozoicas (Figura 2.2).

Na parte sudoeste do domínio predominam 
as associações de embasamento que compreendem 
rochas submetidas a metamorfismo de baixo a alto 
grau com deformação dúctil de fraca ou alta intensi-
dade (Figura 2.2). No sudeste e centro-sul do domínio 
ocorrem principalmente os granitoides afetados por 
deformação dúctil fraca a moderada relacionada às 
zonas de cisalhamento de direção NW-SE, enquanto 
nas demais porções as rochas sofreram principalmen-

te deformação rúptil. Este quadro mostra uma zona-
ção das associações litológicas e do controle estrutu-
ral das mineralizações de ouro, passando de crosta 
mais profunda a sudoeste para mais rasas a nordeste 
do domínio (DELGADO, 1999; ALMEIDA et al., 2001a; 
KLEIN et al., 2001a; SANTOS; COUTINHO, 2008).

As estruturas de direção NW-SE se destacam 
no domínio e as de direção N-S e NE-SW são subor-
dinadas. A estruturação N-S, com inflexões para NW-
-SE, é frequente na porção sudoeste (Figura 2.2), 
sendo principalmente marcada por estruturas de 
cavalgamento que afetaram as associações de emba-
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Figura 2.2 - Mapa do Domínio Tapajós e adjacências (modificado de VASQUEZ et al., 2008) com a área do projeto.
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Figura 2.2 (continuação) - Eventos vulcano-plutônicos e associações tectônicas do Domínio Tapajós.
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samento (ALMEIDA et al., 2001a; KLEIN et al., 2001a;  
SANTOS; COUTINHO, 2008). Estruturas de direção 
N-S, juntamente com as de orientação NNE-SSE e 
NE-SW, ocorrem também como componentes do 
sistema transcorrente dextral (SANTOS; COUTINHO, 
2008) que afetou principalmente as associações da 
parte central. Poucos corpos ígneos tem orientação 
N-S, mas são frequentes diques de diabásio, andesito 
e lamprófiros de orientação NNE-SSW e NE-SW.

A estruturação NW-SE é a principal do domínio, 
sendo marcada por possantes zonas de cisalhamento 
transcorrente de movimentação sinistral que afetaram 
ou controlaram o posicionamento de diversos corpos 
das associações vulcano-plutônicas paleoprotero-
zoicas. As estruturas E-W controlam a formação das 
bacias sedimentares paleoproterozicas e o posiciona-
mento de diversos corpos básicos paleoproterozoicos 
e mesoproterozoicos representam um sistema exten-
sional (KLEIN et al., 2001a; SANTOS; COUTINHO, 2008).

2.2.1 Associações de Embasamento

No Domínio Tapajós as associações de embasa-
mento são representadas pelas rochas supracrustais 
do Grupo Jacareacanga e os granitoides e ortognais-
ses do Complexo Cuiú-Cuiú. As rochas metavulcanos-
sedimentares do Grupo Jacareacanga sofreram meta-
morfismo de fácies xistos verdes a epidoto anfibolito 
(MELO et al., 1980). Predominam xistos pelíticos com 
lentes de quartzitos e subordinados xistos máficos, 
metacherts e rochas metamáficas e metaultramáficas 
de afinidade toleítica oceânica (MELO et al., 1980). 
Para Santos et al. (2000, 2004) estas sucessões sili-
ciclásticas e químicas, com subordinado vulcanismo 
máfico-ultramáfico de fundo oceânico associado, re-
presentam uma sequência turbidítica depositada en-
tre 2,1 e 2,05 Ga (Tabela 2.1) relacionada a bacias de 
retroarco e de fossa oceânica.

O Complexo Cuiú-Cuiú é composto por or-
tognaisses tonalíticos e granodioríticos bandados e 
porfiroclásticos, com subordinados termos monzo-
graníticos, quartzo dioríticos, quartzo monzodioríti-
cos e dioríticos. Estes gnaisses hospedam lentes de 
leucogranitos com muscovita, por vezes portadores 
de granada, concordantes com as estruturas de ca-
valgamento que Vasquez, Ricci e Klein (2002) rela-
cionaram a colisão do arco homônimo. Localmente, 
estes ortognaisses exibem feições migmatíticas, prin-
cipalmente do tipo estromática, por outro lado são 
frequentes estruturas de fluxo magmático e mistura 
de magmas preservadas. As rochas deste complexo 
hospedam enclaves de rochas metaultramáficas e de 
paragnaisses pelíticos com silimanita e cordierita que 
devem ser xenólitos das rochas encaixantes do Grupo 
Jacareacanga (FERREIRA et al., 2000, ALMEIDA et al. 
2001a). As microtexturas nos feldspatos e hornblen-
da indicam que a deformação dúctil nos granitoides 
do Complexo Cuiú-Cuiú alcançou condições meta-
mórficas de médio a alto grau, compatíveis com as 
de fácies anfibolito superior (ALMEIDA et al., 1998, 
KLEIN et al. 1998). A migmatização nos ortgnaisses e 
a paragênese dos paragnaisses pelíticos corroboram 

que atingiram tal condição de metamorfismo (AL-
MEIDA et al., 2001a; VASQUEZ; RICCI; KLEIN, 2002). 
Os granodioritos a dioritos do Complexo Cuiú-Cuiú 
são de afinidade cálcio-alcalina relacionada a arcos 
magmáticos pouco evoluídos associados à subducção 
de litosfera oceânica (VASQUEZ; RICCI; KLEIN, 2002; 
SANTOS et al., 2004; COUTINHO et al., 2008b), pos-
sivelmente em ambiente de arco de ilha (SANTOS et 
al., 2004). Os leucogranitos peraluminosos se asse-
melham aos granitos de fusão crustal relacionados à 
colisão em uma litosfera continental (VASQUEZ; RIC-
CI; KLEIN, 2002). As idades U-Pb em zircão indicam 
que os granitoides do Arco Cuiú-Cuiú se formaram 
entre 2033 e 2005 Ma (Tabela 2.1). Dados de isótopos 
de Nd para tonalitos, supostamente relacionados ao 
Complexo Cuiú-Cuiú, marcam uma assinatura juvenil 
paleoproterozoica para essas rochas (Tabela 2.1).

2.2.2 Vulcano-Plutonismos Paleoproterozoicos

Os eventos magmáticos do Orosiriano que su-
cederam o magmatismo do Arco Cuiú-Cuiú se concen-
traram nas porções central, sudeste e leste do Domínio 
Tapajós (Figura 2.2). Na parte leste do domínio, próxi-
mo a Vila Riozinho, Lamarão et al. (2002) individualiza-
ram andesitos basálticos, traquiandesitos basálticos, 
traquitos e riolitos, com uma assinatura cálcio-alcalina 
de alto K a shoshonítica, similar a de arcos magmáti-
cos maturos. As rochas vulcânicas da Formação Vila 
Riozinho cristalizaram por volta de 2000 Ma (Tabela 
2.1). Também mapearam um plúton de monzogra-
nitos, o Granito São Jorge Antigo, com subordinados 
quartzo monzonitos e quartzo monzodioritos sem de-
formação dúctil, que corta as rochas da Formação Vila 
Riozinho. Estes granitos de afinidade cálcio-alcalina de 
alto K cristalizaram entre 1983 e 1981 Ma (Tabela 2.1). 
Os isótopos de Nd para as rochas de 2,0-1,98 Ga des-
sa região (Tabela 2.1) sugerem que as mesmas podem 
ter se formado a partir de mistura de magma juvenil 
paleoproterozoico, variavelmente contaminado pela 
assimilação de rochas arqueanas ou pela interação 
com um magma derivado de uma fonte arqueana 
(LAMARÃO; DALL’AGNOL; PIMENTEL, 2005). Alternati-
vamente, estes autores sugerem que estas rochas po-
dem representar a refusão de uma crosta siálica com 
cerca de 2,2 Ga, a partir de underplating de magmas 
máficos.

Na parte central e sudeste do domínio foram 
mapeados batólitos orientados segundo as zonas de 
cisalhamento transcorrente NW-SE, compostos prin-
cipalmente de granitos com variada intensidade de 
milonitização. Estes corpos que cortam as rochas do 
Complexo Cuiú-Cuiú e são cortados por corpos ígneos 
de ca. 1,88 Ga (Figura. 2.2) foram reunidos na Suíte 
Intrusiva Creporizão (RICCI et al., 1999). São sieno e 
monzogranitos, com biotita, por vezes, com anfibólio, 
além de subordinados granodioritos e quartzo monzo-
dioritos. Geralmente estão milonitizados, com textura 
porfiroclástica, mas a deformação dúctil é heterogê-
nea, variando de uma tênue foliação protomilonítica 
a faixas de espessura centimétrica a métrica de milo-
nitos. Nas porções mais preservadas da deformação 
as rochas tem textura heterogranular ou porfirítica, 
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apresentam estruturas de fluxo magmático, subpara-
lelo a foliação regional. Também hospedam enclaves 
microgranulares máficos relacionados à mistura de 
magmas tipo mingling, diques sinplutônicos e xenóli-
tos de ortognaisses (VASQUEZ; KLEIN, 2000).

A foliação milonítica tem direção N10°-20°W, 
com fortes mergulhos (70°-80°) para ENE e WSW, a 
qual, associada à lineação de estiramento mineral sub-
-horizontal marcam o caráter transcorrente das zonas 
de cisalhamento que controlaram o posicionamento 
dos corpos graníticos desta suíte (KLEIN; VASQUEZ, 
2000). As microtexturas de porfiroclastos de micro-
clínio em sigmoides, de agregados de biotita e hor-
nblenda em arranjos lepidoblásticos e de agregados 
quartzo-feldspáticos da matriz em tramas granoblásti-
cas poligonais indicam que durante o posicionamento 
destes granitoides a deformação dúctil alcançou con-
dições de metamorfismo de fácies anfibolito (RICCI 
et al., 1999; VASQUEZ; RICCI; KLEIN, 2002). Os grani-
toides da Suíte Intrusiva Creporizão apresentam uma 
assinatura cálcio-alcalina, mais evoluída que aqueles 
do Complexo Cuiú-Cuiú. Vasquez, Ricci e Klein (2002) 
consideraram que apesar dos granitoides registrarem 
padrões geoquímicos remanescentes de granitos de 
arcos magmáticos, provavelmente são granitos tar-
dios de ambientes colisionais (pós-colisonais). Por 
outro lado, Santos et al. (2004) interpretaram a na-
tureza cálcio-alcalina dos granitos da Suíte Intrusiva 
Creporizão, como relacionada a um arco magmático 
continental posterior ao Arco Cuiú-Cuiú. Os granitos 
desta suíte forneceram idades de cristalização entre 
1997 e 1957 Ma (Tabela 2.1), e o Granito São Jorge An-
tigo corresponde a um pluton granítico não deforma-
do da Suíte Intrusiva Creporizão. Santos et al. (2004) 
obtiveram uma idade de 1997 Ma para Monzogranito 
Jamanxim, um corpo granítico localizado na porção 
nordeste do domínio, e o correlacionaram a um arco 
magmático continental de 2001-1986 Ma (Arco Cuma-
ru), intermediário entre o Arco Cuiú-Cuiú (2040–1998 
Ma) e o Arco Creporizão (1980–1957 Ma).

No oeste do Domínio Tapajós, afloram tona-
litos, quartzo dioritos, granodioritos, andesitos e ba-
saltos reunidos na Suíte Intrusiva Tropas (SANTOS et 
al., 2001, 2004; FERREIRA et al., 2004). As idades entre 
1907 e 1892 Ma (Tabela 2.1) das rochas desta suíte in-
dicam um evento magmático anterior aos eventos de 
ca. 1,88 Ga (Parauari, Ingarana e Maloquinha) e poste-
rior ao de ca. 1,98 Ga (Creporizão) (SANTOS et al., 2001, 
2004). Estes granitoides apresentam um bandamento 
de orientação N-S afetado por zonas de cisalhamento 
concordantes de mergulho subvertical para leste. Os 
granitoides da Suíte Intrusiva Tropas apresentam assi-
natura cálcio-alcalina de arco de ilha, assim represen-
tam o Arco Magmático Tropas (SANTOS et al., 2004). 
As rochas metassedimentares das formações Abacaxis 
e Sequeiro, com idades de sedimentação em torno de 
1,9 Ga (Tabela 2.1) representam remanescentes das 
bacias relacionadas a este arco (SANTOS et al., 2004). 
O Granito São Jorge Jovem que ocorre como peque-
nas intrusões de monzongranitos com biotita e anfi-
bólio, de afinidade cálcio-alcalino de alto K de 1891 
Ma (Tabela 2.1) que cortam o pluton do Granito São 
Jorge Antigo pode ser correlato a esta suíte.

O vulcanismo paleoproterozoico no Domínio 
Tapajós está representado pelo Grupo Iriri que tem 
ocorrência mais expressiva porção oriental (Figura 
2.2). Neste grupo foram individualizadas a Formação 
Salustiano, que consiste de rochas vulcânicas domi-
nantemente ácidas (riolitos a dacitos) de derrame, e 
a Formação Aruri, composta de rochas piroclásticas 
ácidas e epiclásticas (PESSOA et al., 1977).  Poste-
riormente, os andesitos, basaltos, latitos, traquitos e 
dacitos, calcio-alcalinos de alto K a shoshonítico (tipo 
I) do oeste do domínio (Figuras 2.2) foram reunidos 
na Formação Bom Jardim (ALMEIDA et al., 2000), e 
os ignimbritos e riolitos de afinidade alcalina (tipo A) 
da porção leste na Formação Moraes Almeida (LA-
MARÃO et al., 2002). As idades de cristalização dos 
riolitos e ignimbritos tipo A variam de 1890 a 1870 
Ma (Tabela 2.1). Localmente na parte leste foi data-
do um dacito com hornblenda de 1893 Ma (VASQUEZ 
et al., 1999) e um traquito com augita de 1891 Ma 
(LAMARÃO et al., 2002) que podem estar relaciona-
dos ao evento cálcio-alcalino de alto K (ou shosho-
nítico) que precedeu e em parte foi contemporâneo 
ao magmatismo alcalino de ca. 1,88 Ga (VASQUEZ; 
DREHER 2011). A Formação Bom Jardim não foi data-
da diretamente, mas Santos et al. (2001) dataram um 
andesito de 1898 Ma associado aos tonalitos da Suí-
te Intrusiva Tropas, que pode ser da Formação Bom 
Jardim. Adicionalmente, Juliani et al. (2005) baseados 
no empilhamento das fácies dos centros vulcânicos 
do nordeste do domínio, posicionaram os derrames 
da Formação Bom Jardim na base, representando um 
vulcanismo pré-caldeira, seguido pelos depósitos de 
caldeira das formações Salustiano e Aruri, cortados 
por intrusões epizonais graníticas e granofíricas da 
Suíte Intrusiva Parauri, diques riolíticos e riodacíticos. 
Na sequência são recobertas por depósitos vulcano-
clásticos hidrotermalizados e epiclásticos intracaldei-
ras, anéis vulcânicos compostos por intercalações de 
fluxos de composição intermediária e ácida (depósi-
tos pós-caldeira), finalizando com brechas hidroter-
mais e capas silicosas com mineralização aurífera de 
alta sulfetação associada.  Esta estratigrafia corrobora 
precedência do vulcanismo andesítico cálcio-alcalino 
de alto K / shoshonítico e a contemporaneidade tardia 
com o vulcanismo ácido, em parte representado pelo 
magmatismo alcalino (VASQUEZ; DREHER, 2011).

A Suíte Intrusiva Parauari é o plutonismo mais 
expressivo do Domínio Tapajós (Figura 2.2). São cor-
pos granodioríticos (não individualizados na figura), 
com subordinados quartzo monzonitos, tonalitos 
e quartzo monzodioritos associados.  Também são 
representados por corpos de monzogranitos e sie-
nogranitos epizonais relacionados às mineralizações 
auríferas (granitos Palito, Batalha e Rosa de Maio). 
Estas rochas são de filiação cálcio-alcalina relaciona-
das a arcos magmáticos continentais maturos (SAN-
TOS et al., 2004; COUTINHO et al., 2008b). Alternati-
vamente, Vasquez, Ricci e Klein (2002) propuseram 
que estes granitóides podem representar um mag-
matismo cálcio-alcalino de alto K de ambiente exten-
sional pós-colisional gerado por underplating, com 
fontes de manto sublitosférico e crosta continental 
relacionada a arcos magmáticos prévios. Os granitos 
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desta suíte forneceram idades entre 1883 e 1879 Ma 
(Tabela 2.1), que são próximas das idades das rochas 
gabroicas da Suíte Intrusiva Ingarana e dos granitos 
alcalinos da Suíte Intrusiva Maloquinha.

No Domínio Tapajós, principalmente nas par-
tes oeste e central, ocorrem diversos corpos máficos 
e intermediários da Suíte Intrusiva Ingarana (Figura 
2.2). São augita gabros, gabronoritos, leuconoritos, 
diabásios e microgabros, com subordinados olivi-
na gabros, quartzo monzogabros, monzodioritos e 
dioritos. Também ocorrem quartzo monzonitos e 
quartzo sienitos associados. Estes corpos são cálcio-
-alcalino de alto K (ALMEIDA et al., 2000; BAHIA; 
QUADROS, 2000) e forneceram idades entre 1893 
e 1872 Ma (Tabela 2.1). Esta contemporaneidade e 
afinidade geoquímica com granitoides da Suíte Intru-
siva Parauari apontam para magmatismo bimodal. 
Os diques de lamprófiros (Lamprófiro Jamanxim) e 
andesitos (Andesito Joel-Mamoal) cálcio-alcalinos 
de alto K e shoshoníticos que cortam os granitos das 
suítes intrusivas Maloquinha e Parauari, e unidades 
mais antigas, podem corresponder aos equivalentes 
subvulcânicos das rochas da Suíte Intrusiva Ingarana 
(VASQUEZ; RICCI, 2002; VASQUEZ; DREHER, 2011).

Os granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha tem 
ampla distribuição no Domínio Tapajós, variando de 
stocks a batólitos, geralmente de orientação NW-SE 
a N-S (Figura 2.2). São compostos de sienogranitos e 
feldspato alcalino granitos, com subordinados mon-
zogranitos e quartzo sienitos e raros quartzo monzo-
nitos. Alguns desses litotipos são portadores de has-
tingsita e edenita, e localmente ocorrem mesopertita 
granitos com arfvedsonita e riebeckita (Granito Pe-
pita). Tratam-se de rochas ácidas alcalinas (tipo A), 
metaluminosas a peralcalinas, típicas de ambiente 
extensional intracontinental (VASQUEZ; RICCI; KLEIN, 
2002; LAMARÃO et al., 2002). As idades entre 1882 
e 1864 Ma (Tabela 2.1) indicam uma contemporanei-
dade ou pequena defasagem temporal em relação às 
rochas cálcio-alcalinos de alto K das suítes intrusivas 
Parauari e Ingarana (VASQUEZ; RICCI; KLEIN, 2002).

No nordeste do domínio há um plúton de gra-
nitos com biotita e hastingsita e feldspato alcalino 
granitos, localmente com riebeckita, que hospedam 
mineralização de Sn, Nb e Ta, o Granito Porquinho 
(PRAZERES et al., 1979).  Este corpo forneceu uma 
idade de cristalização de 1786 Ma (Tabela 2.1), as-
sim marcando um magmatismo tipo A cerca de 100 
Ma mais jovem que o da Suíte Intrusiva Maloquinha, 
possivelmente relacionado ao magmatismo Teles Pi-
res que ocorre mais a sul (SANTOS et al., 2004).

2.2.3 Coberturas Sedimentares Paleoprotero-
zoicas

No Domínio Tapajós ocorrem coberturas sedi-
mentares relacionadas a diferentes eventos. A mais 
antiga é a Formação Castelo dos Sonhos, localizada na 
parte sudeste, no limite com o Domínio Iriri-Xingu (Fi-
gura 2.2). Consiste de quartzo arenitos, conglomera-
dos quartzosos e arcóseos silicificados, com incipiente 

milonitização e metamorfismo termal e com minera-
lização aurífera tipo paleoplacer (YOKOI; OLIVEIRA; 
TACHIBANA, 2001). Santos (2003) obteve idades U-Pb 
de 3,1 a 2,08 Ga para as fontes detríticas de um are-
nito dessa unidade, o que indica uma sedimentação 
riaciana com contribuição de fontes arqueanas. Vas-
quez et al. (2008a) sugeriram que essa sedimentação 
continental pode estar relacionada à evolução de uma 
bacia pós-colisional de um orógeno transamazônico, 
portanto sem uma relação com a evolução da bacia 
do Arco Cuiú-Cuiú do Domínio Tapajós. Por outro lado, 
as coberturas das formações Novo Progresso e Buiuçu 
tem suas fontes detríticas relacionadas aos eventos 
vulcânicos do Domínio Tapajós.

No sudeste do domínio ocorrem cuestas e 
cristas orientadas segundo NNW-SSE compostas de 
arenitos arcoseanos e líticos, com níveis conglome-
ráticos, intercalados com argilitos e siltitos tufáceos 
que foram reunidos na Formação Novo Progresso 
(FERRREIRA et al., 2004). Sua frequente associação 
com as rochas vulcânicas e piroclásticas da Formação 
Vila Riozinho, e a contribuição detrítica de material 
vulcânogênico sugerem tratar de um retrabalhamen-
to sedimentar posterior à erupção. Contudo, se fa-
zem necessários estudos de proveniência e datação 
das fontes detríticas para comprovar esta correlação.

No centro-oeste e nordeste do domínio ocor-
rem segmentos de bacias de orientação aproximada-
mente E-W, preenchidas por rochas sedimentares da 
Formação Buiuçu (Figura 2.2). O segmento de bacia 
do rio Crepori é controlado por falhas extensionais 
e transcorrentes, orientadas segundo WNW-ESE 
e NW-SE, onde o acamamento mergulha entre 5° 
e 35° para N e NE, com paleocorrentes para N15°-
-20°E. Neste segmento, predominam arcóseos líticos 
e arenitos ortoquartzíticos, com subordinados con-
glomerados polimíticos, siltitos e argilitos. Santos et 
al. (2001) apresentaram uma idade máxima de sedi-
mentação > 1879 Ma (Tabela 2.1) para as fontes de-
tríticas desta bacia. Por outro lado, diques e soleiras 
do Diabásio Crepori de 1780 Ma (Tabela 2.1) cortam 
rochas desta bacia, portanto os sedimentos devem 
ter se depositado entre 1879 e 1780 Ma.

No segmento do rio Aruri as rochas sedimen-
tares tem acamamento orientado segundo NW-SE 
e geralmente mergulhando de 5° a 25° NE. Gran-
de parte deste conjunto encontra-se sobrejacente 
às rochas das formações Aruri e Salustiano, e fo-
ram intrudidos pelo Granito Porquinho de 1786 Ma 
(Tabela 2.1). Além da sucessão siliciclástica, Bahia 
e Quadros (2000) identificaram níveis de tufos fél-
sicos e arenitos e conglomerados vulcânicos que 
podem estar relacionados ao final dos vulcanismos 
ácidos (Salustiano e Moraes Almeida) e intermedi-
ários (Bom Jardim) de aproximadamente 1880 Ma.

2.2.4 Magmatismos Máficos Proterozoicos e 
Fanerozoicos

Além dos corpos gabroicos de ca. 1,88 Ga, no 
Domínio Tapajós ocorrem corpos máficos do Estate-
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riano ao Jurássico. As coberturas sedimentares da 
Formação Buiuçu na bacia do rio Crepori foram in-
trudidas por soleiras e diques do O Diabásio Crepori 
(Figura 2.2). Este corpos são de diabásios, olivina dia-
básio e microgabros de filiação toleítica continental 
(PESSOA et al., 1977) e forneceram idade U-Pb de 
1780 Ma (Tabela 2.1).

Na parte central do domínio ocorre um platô 
(Figura 2.2) composto de olivina gabros, olivina ga-
bronoritos, olivina diabásios e troctolitos de afinida-
de alcalina (PESSOA et al., 1977), e em parte  toleíti-
ca continental (QUADROS; BAHIA; ALMEIDA, 1998), 
cristalizados há cerca de 1190 Ma (Tabela 2.1).

No oeste do domínio ocorrem enxames de di-
ques de diabásio de orientação NNE que cortam as 
rochas devonianas da Bacia do Alto Tapajós e pro-
terozoicas do Domínio Tapajós (Figura 2.2). Estes di-
ques de diabásio de 180 Ma (Tabela 2.1) foram de-
nominados Diabásio Cururu (SANTOS et al., 1975). 
Representam o principal magmatismo toleítico con-
tinental jurássico (Magmatismo Penatecaua) que 
atuou na Bacia do Amazonas. Contudo, Santos et al. 
(2002) dataram um diabásio na borda da Bacia do 
Alto Tapajós com 507 Ma (Diabásio Piranhas – Tabela 
2.1), identificado como um magmatismo máfico tole-
ítico do Cambriano, associado à fase inicial (rifte) da 
formação da bacia paleozoica.
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3 – UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

3.1 INTRODUÇÃO

O mapeamento geológico das folhas São Do-
mingos (SB.21-Z-A-II) e Jardim do Ouro (SB.21-Z-A-III) 
contou com as informações de projetos anteriores 
na região, e com um significativo acervo de novos 
dados de campo, petrográficos, litoquímicos, geo-
químicos e geocronológicos gerados pelo presente 
projeto e outros trabalhos de pesquisa acadêmica e 
mineral exploratória. Estes dados novos permitiram 
um melhor entendimento sobre a evolução geoló-
gica e metalogenética desta porção do Domínio Ta-
pajós. No mapeamento geológico destas duas folhas 
foram individualizadas 23 unidades litoestratigráficas 
(Figuras 3.1 e 3.2), algumas destas foram redefinidas 
e duas novas unidades foram propostas.

O uso de sensores remotos de imagens de 
satélites e radares e de mapas de aerogeofísica per-
mitiu caracterizar os corpos geológicos com dados 
de campo e inferir a individualização de outros cor-
pos em áreas ínvias, baseados na similaridade das 
respostas nos sensores de imagens e aerogeofísica.  
Para a geomorfologia das unidades foram usadas 
as imagens SRTM (Figura 3.3), que também foram 
amplamente usadas no traçado dos lineamentos es-
truturais. Os produtos da aerogamaespectrometria, 
como os mapas do canal do Th (Figura 3.4) e do K 
(Figura 3.5), bem como os mapas de composição ter-
nária dos canais do K, Th e U (Figura 3.6) foram usa-
dos no traçado dos corpos geológicos.  Além disso, 
as formas dos corpos e seus deslocamentos relativos 
permitiram identificar a movimentação de algumas 
falhas transcorrentes (Figura 3.4).  O mapa de ae-
romagnetometria derivada vertical foi amplamente 
empregado no traçado dos  lineamentos estruturais, 
de alguns diques de rochas máficas e também usado 
na identificação falhas transcorrentes (Figura 3.7), 
mas também auxiliou no traçado de alguns corpos 
ígneos (Figura 3.8).

Baseado nas relações de campo e nas idades 
geocronológicas foi proposto um arranjo estratigrá-
fico das unidades litoestratigráficas (Figura 3.2). A 
tectônica dominantemente rúptil de regimes trans-
corrente e extensional não modificou significativa-
mente o empilhamento estratigráfico das unidades. 
As informações petrológicas e estratigráficas do pro-
jeto aliadas as da literatura permitiram distinguir 
três eventos vulcano-plutônicos paleoproterozoicos 
da primeira metade do Orosiriano: 1) 2033-2005 Ma, 
representado pelos granitoides do Complexo Cuiú-
-Cuiú e seus equivalentes extrusivos, as rochas vul-
cânicas e vulcanoclásticas da Formação Comandante 
Arara, individualizadas neste projeto; 2) 2002-1956 
Ma, repreresentados pelas rochas vulcânicas e vulca-

noclásticas da Formação Vila Riozinho, e pelos grani-
tos da Suíte Intrusiva Creporizão; 3) 1907-1864 Ma, 
marcados pelos granitoides das suítes intrusivas Pa-
rauari e Maloquinha, as rochas vulcânicas e piroclás-
ticas da Formação Moraes Almeida, bem como pelos 
gabroides da Suíte Intrusiva Ingarana e os diques de 
lamprófiros e andesitos associados. Algumas dessas 
unidades foram divididas em unidades de hierarquia 
menor (membros e corpos), ou porque já tinha uma 
denominação informal prévia conhecida na litera-
tura (ex. Granito Bom Jardim), ou por necessidade 
de subdivisão para distinguir alguma particularidade 
como ambiente de formação (ex. membros Riozinho 
das Arraias e Tocantinzinho da Formação Vila Riozi-
nho).

A evolução petrológica e tectônica iniciou com 
o magmatismo cálcio-alcalino das rochas do Com-
plexo Cuiú-Cuiú e da Formação Comandante Arara, 
seguido por um magmatismo cálcio-alcalino mais 
evoluído (cálcio-alcalino de alto K e shoshonítico) 
marcado pelas rochas da Formação Vila Riozinho e da 
Suíte Intrusiva Creporizão. A tectônica transcorrente 
marcada pelas falhas de orientação NW-SE tiveram 
um forte controle no posicionamento dos corpos 
ígneos e na formação das bacias vulcano-sedimen-
tares relacionadas ao evento de 2002-1956 Ma. Em-
bora localmente, no oeste da Folha São Domingos, 
ocorra uma componente de direção N-S que parece 
ter controlado os corpos da Formação Comandante 
Arara (Figura 3.1). Após um hiato de cerca de 60 Ma 
teve início um magmatismo cálcio-alcalino de alto K 
ná área marcado pelo Granito São Jorge Jovem que 
foi sucedido por eventos magmáticos cálcio-alcalinos 
de alto K ácidos da Suíte Intrusiva Parauri, e básico a 
intermediário da Suíte Intrusiva Ingarana. Os diques 
de lamprófiros e andesitos possivelmente foram os 
pulsos tardios deste último evento. Quase contem-
poraneamente ocorreu um magamtismo alcalino 
ácido marcado pelos granitos da Suíte Intrusiva Ma-
loquinha e seus equivalentes extrusivos da Formacão 
Moares Almeida.  A tectônica transcorrente de dire-
ção NW-SE controlou a maioria dos corpos ígneos re-
lacionados a estes eventos de 1907-1864 Ma, mas as 
componentes de direções E-W e NE-SW, que marcam 
a transição para uma tectônica extensional, controla-
ram alguns corpos máficos (Figura 3.1).

Os eventos magmáticos mais jovens na área do 
projeto são representados pelos diques de diabásio 
correlacionados ao magmatismo toleítico jurássico 
do evento Penatecaua. Geralmente são diques com 
assinatura aeromagnetométrica e orientados segun-
do direções E-W e NE-SW (Figura 3.1).  Os plâtos late-
ríticos, como o de São Domingos, marcam um evento 
residual intempérico do Neógeno que foi sucedido 
por sedimentação de depósitos aluvionares do Qua-
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Figura 3.2 - Coluna estratigráfica das folhas São Domingos (SB.21-Z-A-II) e Jardim do Ouro (SB.21-Z-A-III).
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Figura 3.2 - (continuação) - Coluna estratigráfica das folhas São Domingos (SB.21-Z-A-II) e Jardim do Ouro (SB.21-Z-A-III) .
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ternário. A neotectônica que controlou a formação 
dessas coberturas superficiais cenozoicas não é foco 
deste projeto, por isso não é abordada em detalhe 
nem representada nos mapas. Contudo, é evidente 
o forte controle desta tectônica recente na formação 
dos plâtos lateríticos e dos depósitos aluvionares (Fi-
guras 3.1 e 3.3).

3.2 EVENTOS VULCANO-PLUTÔNICOS DE 2033-
2005 Ma

3.2.1 Complexo Cuiú-Cuiú (PP3γcc)

3.2.1.1 Aspectos gerais

Incialmente as rochas do embasamento me-
tamórfico de alto grau da região do Tapajós foram 
reunidas na Suíte Metamórfica Cuiú-Cuiú (PESSOA et 
al., 1977). Esta unidade posteriormente foi redefini-
da como Complexo Cuiú-Cuiú (ALMEIDA et al., 1998).  
Embora não seja a unidade mais antiga na área do 
projeto é a mais antiga no Domínio Tapajós, por isso 
a apresentaremos primeiro. Também é importante 
aborda-la antes para que se possa discutir a unidade 
litoestratigrafica a seguir. Pessoa et al. (1977) mape-
aram uma unidade de embasamento composta por 
ortognaisses, migmatitos e anfibolitos nas cercanias 
da comunidade garimpeira Cuiú-Cuiú, na porção 
centro-leste do Domínio Tapajós (Figura 2.2). Poste-
riormente, esta unidade foi mapeada por Melo et al. 
(1980) nos rios Tapajós e Tropas, no oeste e sudoeste 
deste domínio (Figura 2.2), onde ocorrem tonalitos e 
granodioritos bandados e porfiroclásticos, com ter-
mos quartzo monzodioríticos a dioríticos associados 
e granitos subordinados. Outros corpos deste com-
plexo foram mapeados na porção sul deste domínio 
nas cabeceiras do rio Crepori, e na parte central, nas 
cercanias da comunidade garimpeira Creporizão, 
bem como no médio curso do rio Novo (Figura 2.2.) 
(KLEIN; VASQUEZ, 2000; VASQUEZ; KLEIN, 2000). 
Nestas ocorrências, os granitoides deste complexo 
mostram feições de deformação dúctil de alta tem-
peratura compatíveis com condições de metamorfis-
mo em fácies anfibolito superior (KLEIN et al., 1998). 
Apresentam uma foliação magmática de alta tempe-
ratura subparalela a deformação dúctil regional de 
direção NW-SE que evoluiu para um bandamento 
gnáissico. Também possuem feições migmatíticas 
e lentes de leucogranitos peraluminosos que mar-
cam metamorfismo de grau elevado e fusão crus-
tal (ALMEIDA et al., 2001a; VASQUEZ; RICCI; KLEIN, 
2002). Contudo, estes granitoides, em parte, ainda 
tem texturas ígneas preservadas, estruturas de fluxo 
magmático e de mistura de magmas tipo mingling 
(VASQUEZ; RICCI; KLEIN, 2002). O contato das ro-
chas deste complexo com as rochas supracrustais do 
Grupo Jacarecanga é por falhas de cavalgamento de 
direção NNW-SSE (FERREIRA et al., 2000; ALMEIDA 
et al., 2001a). Contudo, foram identificados xenólitos 
de anfibolitos (MELO et al., 1980), rochas metaultra-
máficas (MARTINI; DREHER, 1996) e paragnaisses pe-

líticos (FERREIRA et al., 2000; ALMEIDA et al., 2001a) 
correlatos ás rochas do do Grupo Jacarecanga, assim 
sugerindo relação de intrusão.

Na área deste projeto as principais ocorrências 
do Complexo Cuiú-Cuiú são na Folha São Domingos 
(Figura 3.1), onde dominam relevos aplainados de 
suaves ondulações e elevações locais marcadas por 
cristas de orientação NW-SE (Figura 3.3). Apresen-
tam uma assinatura aerogamaespectrométrica com 
baixos valores de Th (Figura 3.4) e U, mas apresen-
tam porções com concentrações elevadas de K, que 
subtraindo os efeitos das drenagens com depósitos 
aluvionares, mostram uma orientação NW-SE (Figura 
3.5). No mapa de composição ternária apresenta um 
padrão típico de cor preta de fundo (baixas concen-
trações de K, Th e U), rajados com porções verme-
lha (alto K) e subordinadamente pintalgado de azul 
e verde de altos dos outros elementos (Figura 3.6). 
Estas feições sugerem um predomínio de granitoides 
composicionalmente pouco evoluídos com lentes ou 
bolsões de granitoides mais evoluidos.  Assinatura 
aeromagnetométrica deste complexo apresenta uma 
orientação WNW-ESSE (Figura 3.8) que pode refletir 
uma foliação magmática ou milonítica que foi corta-
da por falhas transcorrentes de direção NW-SE (Fi-
gura 3.7).

Ausência ou a restrita ocorrência de feições 
de deformação dúctil e metamorfismo como aque-
las acima descritas para os granitoides do Complexo 
Cuiú-Cuiú, e a semelhança composicional induziram 
as equipes do PROMIN-Tapajós (KLEIN; VASQUEZ, 
2000) a mapearem estes granitoides da Folha São 
Domingos como granodioritos da Suíte Intrusiva Pa-
rauri.

3.2.1.2 Aspectos de campo e petrografia

Os granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú em 
campo apresentam uma sutil orientação da trama 
cristalina devido ao fluxo magmático (Figuras 3.9A a 
C), mas localmente apresentam uma orientação mais 
pronunciada relacionada a uma foliação milonítica, 
tipo protomilonítica (Figuras 3.9D e E). Ambas as fo-
liações são marcadas pelo alinhamento dos cristais 
de feldspatos e o contorno por palhetas de biotita e 
prismas de anfibólio. Contudo, os porfiroclastos de 
feldspatos em formas sigmoidais, contornados por 
agregados de minerais máficos estirados e até em tri-
lhas que denotam uma recristalização (Figuras 3.9 D 
e E). Localmente estes granitoides hospedam encla-
ves microgranulares máficos relacionados a mistura 
de magma do tipo mingling (Figura 3.9B).

Bandamento gnaíssico e feições de migma-
tização não foram identificadas nos granitoides do 
Complexo Cuiú-Cuiú nesta área. As estruturas ígneas 
como as de fluxo magmático e de mistura de magmas 
estão preservadas ou no máximo protomilonitizadas. 
As poucas medidas de direção de fluxo magmático 
e de foliação milonítica são concordantes com a di-
reção regional de orientação NW-SE, com azimutes 
de cerca de 310-320° e mergulhos de médio a alto 
ângulo (> 50°).
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Figura 3.9 - Composição, estruturas e texturas dos granitoides do Complexo Cuíú-Cuiú. (A) Foliação magmática marcada 
por incipiente orientação dos cristais de plagioclásio e anfibólio em quartzo monzodiorito inequigranular; (B) Foliação 

magmática e enclave microgranular máfico de mistura de magmas em tonalito inequigranular; (C) Foliação magmática 
marcada pelo alinhamento de fenocristais de feldspato alcalino, biotita e anfibólio em granodiorito porfirítico; (D) 

Foliação milonítica marcada por porfiroclastos estirados de feldspato alcalino contornados por agregados de biotita e 
anfibólio em monzogranito porfiroclástico; (E) Foliação milonítica marcada por trilhas de biotita em leucogranodiorito 

porfiroclástico; (F) Biotita granodiorito de 2014 Ma cortado por monzogranito porfiroclástico de 1987 Ma. As setas 
duplas  marcam a direção de foliações e as elipses destacam as feições de alinhamentos dos cristais e enclaves.
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Na petrografia, observa-se um predomínio de 
monzogranitos, quartzo monzonitos e granodioritos 
com subordinados tonalitos, quartzo monzodioritos, 
monzodioritos e dioritos (Figura 3.10). Os termos 
mais ricos em plagioclásio são mais comuns nas ocor-
rências das partes sul e central do Domínio Tapajós 
mapeadas pelo PROMIN-Tapajós. Localmente, ocor-
rem sienogranitos e quartzo sienitos. Em geral, apre-
sentam texturas inequigranular de granulação média 
a grossa (Figuras 3.9A e B), porfirítica de granulação 
média (Figura 3.9C) e porfiroclástica de granulação 
grossa a média (Figuras 3.9D a E). Os dioritos e mon-
zodioritos são mesocráticos, com mais de 25% de mi-
nerais máficos, tonalitos e granodioritos tem de 5 a 
15% e os monzogranitos em geral menos de 10% de 
minerais máficos (Figura 3.10). Contudo, localmente 
ocorrem leucogranodioritos e leucotonalitos.

Ao microscópio, os granitoides preservados 
da deformação milonítica apresentam microtexturas 
ígneas inequigranulares e porfiríticas, idiomórficas a 
subidiomórficas, termos equigranulares são menos 
frequentes. Os granitoides deformados são proto-
milonitos geralmente porfiroclásticos, com matriz 
granoblástica e granolepidoblástica, hipidiomórfica 
com porções alotriomórficas. Os contatos dos grãos 
na matriz são interlobados e ameboides, não foram 
observados contatos poligonais (Figura 3.11).

A biotita é o principal mineral máfico (3-10%), 
mas o anfibólio está presente (1-7%) e é mais abun-
dante nos granitoides mesocráticos. Os principais 

minerais acessórios são a titanita, alanita, zircão, 
apatita e magnetita.

Os plagioclásios nos monzogranitos e quartzo 
monzonitos são oligoclásio e albita, e nos tonalitos 
e granodioritos, além de oligoclásio ocorre andesi-
na que se torna mais abundante nos quartzo mon-
zodioritos, monzodioritos e dioritos. O zoneamento 
composicional é pouco frequente, e por vezes só se 
destaca pela alteração do núcleo e a limpidez das 
bordas. A descalcificação (ou albitização), sericitiza-
ção, ferruginação e a epidotização são as alterações 
hidrotermais mais comuns nos plagioclásios.  Nos 
granitoides mais preservados da deformação mi-
lonítica os cristais de plagioclásio são tabulares e a 
macla polissintética da albita está preservada (Figura 
3.11A), localmente apresentam cominuição, arre-
dondamento das arestas e microfraturamento esca-
lonado. Contudo, nos granitoides protomiloníticos os 
porfiroclastos de plagioclásio são arredondados ou 
sigmoidais, podem ter subgrãos nas bordas, extinção 
ondulante, adelgaçamento e até desaparecimento 
de maclas (Figura 3.11B).

O feldspato alcalino predominante é o micro-
clínio que ocorre como fenocristais/porfiroclastos 
e como cristais na matriz. A macla albita-periclina 
é mais intensa e frequente nos cristais da matriz e 
pode mostrar variação de intensidade nos porfi-
roclastos. As pertitas são mais frequentes e tem as 
lamelas mais espessas nos cristais dos granitos que 
nos tonalitos e granodioritos. A deformação nos por-

Figura 3.10 - Diagramas de composição petrográfica modal dos granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú. Diagrama 
QAP (STRECKEISEN, 1976), com as curvas das séries magmáticas e campo dos granitos de fusão crustal (LAMEYRE; 

BOWDEN, 1982; BOWDEN et al., 1984), e diagrama QFM com os teores modais de minerais máficos (M), em relação 
aos feldspatos (F) e quartzo (Q).
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Figura 3.11 - Composição e microtexturas dos granitoides do Complexo Cuíú-Cuiú. (A) Cristais tabulares de plagioclásio 
(pl), cristais de biotita (bt) e anfibólio (anf) preservados (esquerda) e recristalizados (direita) em tonalito; (B) 

Porfiroclastos de plagioclásio contornados por biotita, epidoto (ep), magnetita (mg) e quartzo (qz) em tonalito; 
(C) Mirmequitas (mq) na borda de porfiroclasto de feldspato alcalino (fa) de granodiorito; (D) Anfibólio e biotita 

recristalizados contornando clastos de feldspato alcalino e plagioclásio em monzogranito; (E) Titanita (tit), biotita 
e anfibólio orientados em matriz granolepidoblástica em monzogranito; (F) Porfiroclasto de anfibólio em matriz 

granoblástica em mozogranito. Todas as fotomicrografias desta prancha foram obtidas em luz polarizada cruzada.
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firoclastos é marcada por formas sigmoidais e arre-
dondadas, formação de subgrãos e mirmequitas nas 
bordas (Figuras 3.11C e D).

O quartzo ocorre como cristais intersticiais 
com incipiente formação de subgrãos nos granitoi-
des mais preservados da deformação (Figura 3.11A) 
e como grãos de contatos ameboidais ou serrilhados 
nas matrizes granoblásticas e granolepidoblásticas 
(Figuras 3.11B e C), e localmente como grãos interlo-
bados (Figura 3.11F).

As palhetas de biotita contornam os porfiro-
clastos de feldspatos e formam trilhas na matriz gra-
nolepidoblástica (Figuras 3.11B a E), marcando uma 
foliação milonítica que parece ser subconcordante 
com a prévia foliação magmática, como sugerem as 
feições macroscópicas.

O anfibólio ocorre associado à biotita, tan-
to nos granitoides mais preservados (Figura 3.11A) 
quanto nos milonitizados como trilhas na matriz gra-
nolepidoblástica e (Figuras 3.11D e E) como porfiro-
clastos sigmoidais (Figura 3.11 F). Originalmente são 
hornblendas, mas os cristais substituídos devem ser 
actinolitas. São substituídos por biotita com quart-
zo, titanita, magnetita e epidoto associados (Figuras 
3.11B, C e F). Localmente a titanita ocorre como cris-
tais bem desenvolvidos orientados segundo a folia-
ção (Figura 3.11E).

A clorita e a sericita são os minerais de alte-
ração tardimagmática mais comuns, seguidas pela 
prehnita, o epidoto, o rutilo e o carbonato. O micro-
clínio, a albita e o quartzo ocorrem neste estágio fi-
nal de cristalização como sobrecrescimentos e inter-
crescimentos. As alterações potássica (microclínio e 
biotita), sódica (albita), ferruginosa (sericita e hema-
tita), propilítica (clorita, epidoto e carbonato) e argí-
lica (argilo minerais) associadas aos sulfetos de Fe, 
Cu-Fe, Pb e Zn e as mineralizações de Au hospedadas 
nestes granitoides são posteriores.

3.2.1.3 Litoquímica e petrogênese

No tratamento dos dados litoquímicos dos 
granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú, bem como das 
demais unidades litoestratigráficas na área deste 
projeto usou-se o grau de fracionamento e concen-
tração de elementos terras raras (ETR) para indivi-
dualizar populações geoquímicas (Tabelas 3.1 e 3.2). 
Estas populações, por vezes, apresentam padrões de 
distribuição de ETR típicos de filiações magmáticas 
distintas que podem refletir uma evolução petroge-
nética (ex. uma transição de um magmatismo cálcio 
alcalino normal para de alto potássio), ou mesmo 
que pertence a outra unidade litoestratigráfica.

Desta forma, no Complexo Cuiú-Cuiú, foram 
individualizadas três populações de granitoides. A 
maior parte da População CC1 plota no campo dos 
tonalitos no diagrama R1-R2 (DE LA ROCHE et al., 
1980), enquanto na População CC2 é composta por 
granodioritos e granitos  (Figura 3.12). Ambas as po-
pulações tem termos gabroicos e quartzo monzoní-
ticos, e a População CC2 apresenta termos sieníticos 

e graníticos alcalinos que podem refletir enriqueci-
mento em álcalis por processos metassomáticos, 
como sugere a proximidade da composição da albi-
ta e do ortoclásio no diagrama R1-R2. A maioria da 
População CC3 plota no campo dos quartzo sienitos. 
A tendência evolutiva das populações de granitoides 
da área se aproxima mais da série cálcio-alcalina de 
alto K, contrastando com a tendência cálcio-alcalina 
normal dos granitoides deste complexo localizados 
nas porções sudoeste e central do Domínio Tapajós 
(Figura 3.12).

A diferenciação em sílica mostra um enrique-
cimento de ferro em relação ao magnésio e de ál-
calis em relação ao cálcio para as três populações 
de granitoides (Figura 3.13). Conforme as classifica-
ções de Frost et al. (2001) observa-se que os grani-
toides magnesianos geralmente são cálcio-alcalinos, 
enquanto os ferrosos (ferroan) são álcali- cálcicos 
a alcalinos. Os termos sódicos (K2O/Na2O < 0,5) da 
População CC2 podem marcar uma albitização, re-
lacionada ao metassomatismo acima aventado.  O 
enriquecimento de álcalis em relação ao ferro e ao 
magnésio, visualizado no diagrama AFM é típico da 
série cálcio alcalina. A saturação em alumina em re-
lação aos álcalis e cálcio, classifica as populações CC1 
e CC2 em parte como peraluminosas e em parte de 
metaluminosas, e a População CC3 como dominan-
temente metaluminosa. Esta saturação em alumina 
aumenta com a diferenciação em sílica para as popu-
lações CC1 e CC3 e permanece constante na Popula-
ção CC2 (Figura 3.13).

As concentrações dos elementos traços tam-
bém permitem distinguir as populações de granitoi-
des do Complexo Cuiú-Cuiú (Figuras 3.14 A e B). A Po-
pulação CC2 em relação à População CC1 apresenta 
concentrações mais elevadas de elementos litófilos 
de grande raio iônico (large ion lithophile elements 
- LILE) e de elementos de elevado potencial iônico 
(high field strength elements - HFSE), mas também 
mostras mais amplas variações destas concentra-
ções (Figura 3.14 A). Destacam-se as concentrações 
de Th, U, La, Ce, Nd, Sm, P e Y que podem refletir 
uma maior abundância de alanita e possivelmente 
monazita e xenotímio nos granitoides da População 
CC2. Nos granitoides da População CC3 as concen-
trações são mais elevadas (Figura 3.14B), exceto o P 
que juntamente com o Ta e Nb tem concentrações 
baixas. As concentrações de Sr são progressivamente 
mais baixas da População CC1 para a População CC3, 
e talvez reflita a diminuição da quantidade de plagio-
clásio mais cálcico. Os teores de Ba e Cs são variáveis 
nas três populações, sendo com maior variação na 
População CC2.  As concentrações de Hf e Zr são li-
geiramente mais elevadas na População CC3 e seme-
lhantes nas outras duas populações. É provável que 
reflita uma maior quantidade de zircão na População 
CC3.

Ao comparar os padrões de elementos tra-
ços destas populações com os definidos por Brown; 
Thorpe; Webb (1984) para granitoides cálcio-alcali-
nos de arcos magmáticos observa-se que as popula-
ções CC1 e CC2 se aproximam do padrão dos grani-
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Tabela 3.1 - Composição química dos granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú. Elementos maiores em % peso de óxido, 
elementos traços e terras raras em ppm.

Amostra EY-117 JK-27A JK-25 EY-120A EY-93 CE-349 EY-05 CE-05 CE-201

População CC1 CC1 CC1 CC1 CC2 CC2 CC2 CC2 CC2

Litotipo QMZD GRD MGR MGR MZD D MZN TNL TNL

SiO2 64,16 65,64 66,16 66,48 54,92 56,63 64,72 66,65 67,35

Al2O3 18,16 17,64 14,73 17,14 15,66 14,56 16,26 18,34 15,78

Fe2O3 T 3,95 4,38 4,25 4,12 8,18 8,67 5,67 2,97 4,91

MgO 0,76 1,45 1,50 0,77 5,58 5,91 1,27 1,71 1,33

CaO 3,39 4,31 3,64 3,18 6,28 5,99 3,38 0,11 3,52

Na2O 4,27 3,89 3,18 3,85 3,99 3,82 4,19 8,43 4,67

K2O 4,25 3,08 3,01 4,38 3,99 3,84 4,12 2,35 2,50

TiO2 0,44 0,38 0,37 0,47 0,86 0,70 0,56 0,30 0,60

P2O5 0,11 0,03 0,05 0,14 0,45 0,35 0,14 0,07 0,17

MnO 0,07 0,08 0,09 0,06 0,16 0,17 0,11 0,05 0,09

P.F. 0,64 0,60 0,46 0,63 1,73 1,26 0,41 1,60 0,49

Total 100,20 101,48 97,44 101,22 101,03 101,93 100,83 102,58 101,41

Ba 2402 471 628 2142 1228 1551 934 354 670

Co nd 9,0 9,0 nd nd 11,7 7,0 3,6 9,3

Cs 1,15 2,49 4,12 1,08 1,28 0,79 6,29 0,17 5,19

Ga 23 19 18 21 19 17 21 19 20

Hf 5,94 3,89 4,48 5,10 4,48 4,86 5,64 3,69 5,93

Nb 8,38 7,06 9,10 12,62 10,72 5,68 45,29 30,62 8,64

Rb 125 109 139 101 102 120 166 45 94

Sn 4,2 0,4 2,2 ad ad ad 5,2 1,8 1,2

Sr 561 171 182 407 649 682 198 83 457

Ta 1,60 nd nd 2,74 0,89 0,59 3,96 1,02 1,60

Th 7,10 7,30 6,40 6,20 8,20 10,60 10,30 12,60 13,70

U 2,61 2,03 3,21 2,74 2,26 3,22 4,21 1,46 1,51

W 1,7 8,1 1,1 3,1 4,8 ad 6,9 9,2 1,3

Zr 366 104 140 285 189 190 275 130 258

Y 34 17 23 34 18 19 37 19 20

La 69,20 30,30 38,90 75,00 48,10 40,60 58,70 41,10 81,40

Ce 110,90 53,40 66,50 124,40 87,80 72,80 97,70 75,80 148,40

Pr 13,90 6,25 7,96 15,45 10,95 8,57 12,15 8,77 17,53

Nd 47,80 24,10 31,00 53,60 42,40 37,30 46,40 30,30 59,60

Sm 8,40 3,90 4,90 9,90 8,10 6,30 8,90 5,10 7,80

Eu 2,18 0,95 1,10 2,22 1,41 1,17 1,61 0,74 1,16

Gd 6,64 3,51 4,53 8,59 5,58 4,92 7,94 3,48 5,05

Tb 0,95 0,46 0,71 1,12 0,63 0,50 1,28 0,55 0,65

Dy 5,79 3,23 4,09 6,45 3,77 3,90 7,19 3,31 4,23

Ho 1,17 0,51 0,74 1,16 0,71 0,71 1,61 0,64 0,79

Er 3,29 1,75 2,19 3,55 1,99 2,07 4,58 1,93 2,50

Tm 0,45 0,19 0,28 0,44 0,24 0,29 0,66 0,21 0,35

Yb 2,90 1,70 2,50 3,00 1,80 1,90 4,60 1,70 2,80

Lu 0,45 0,22 0,44 0,49 0,25 0,23 0,73 0,42 0,35

Eu/Eu* 0,89 0,79 0,71 0,74 0,64 0,64 0,59 0,54 0,57

CeN/YbN 9,89 8,13 6,88 10,73 12,62 9,91 5,49 11,53 13,71

CeN/SmN 3,19 3,3 3,28 3,03 2,62 2,79 2,65 3,59 4,59

GdN/YbN 1,85 1,46 1,67 2,31 2,50 2,09 1,39 1,65 1,46

Σ ETR 274 130 166 305 214 181 254 174 333

QMZD - quartzo monzodiorito; GRD - granodiorito; MGR - monzogranito; MZD - monzodiorito; D - diorito; TNL - tonalito; MMGR - micromonzogranito; PF - perda ao fogo; ad - abaixo do limite de detecção;
nd - não detectado 

(continua)
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Amostra EY-143B EY-122 CE-354A CE-12 CE-347 CE-343 CE-189 CE-191A

População CC2 CC2 CC3 CC3 CC3 CC3 CC3 CC3

Litotipo QMZD MMGR QMZN MGR QSN QMZN QMZN MGR

SiO2 69,44 72,04 63,76 64,20 67,50 70,18 70,52 73,71

Al2O3 14,49 15,05 16,50 17,20 16,29 13,28 14,40 13,57

Fe2O3 T 2,24 2,28 4,11 4,64 3,48 3,17 3,72 2,57

MgO 0,31 0,32 1,26 1,00 0,94 0,58 0,78 0,30

CaO 0,80 0,85 2,53 3,07 2,10 1,71 2,73 1,30

Na2O 4,45 4,49 4,66 5,85 5,04 3,39 4,15 3,63

K2O 4,90 4,69 5,23 3,74 5,84 3,79 3,94 5,11

TiO2 0,34 0,33 0,55 0,40 0,46 0,26 0,46 0,23

P2O5 0,03 0,05 0,22 0,20 0,15 0,06 0,13 0,06

MnO 0,06 0,06 0,11 0,09 0,09 0,05 0,06 0,04

P.F. 0,40 0,50 0,62 0,27 0,27 0,61 0,32 0,20

Total 97,46 100,66 99,55 100,66 102,16 97,08 101,21 100,72

Ba 1963 1701 1528 1330 1208 818 818 813

Co 0,7 nd 6,1 5,8 4,5 4,8 4,4 2,3

Cs 0,89 0,66 3,21 1,17 6,47 3,49 2,09 2,84

Ga 20 21 20 20 22 19 17 16

Hf 5,69 6,60 7,50 7,23 8,06 4,81 5,99 4,38

Nb 10,21 9,90 12,34 21,86 15,29 8,84 9,69 5,28

Rb 136 131 149 87 206 171 123 145

Sn 3,1 3,4 1,8 1,1 1,5 1,40 2,50 1,80

Sr 277 222 405 694 303 257 285 213

Ta 2,03 1,48 1,13 0,11 2,24 1,67 1,98 1,04

Th 6,10 9,50 14,80 13,00 11,60 17,80 12,60 10,50

U 1,98 2,75 4,96 1,38 8,77 6,22 1,78 4,83

W 3,1 7,7 ad 3,9 ad 2,7 2,6 1,3

Zr 322 276 280 297 274 124 233 167

Y 22 100 119 23 161 104 42 11

La 61,60 182,70 88,60 134,80 271,80 182,30 98,80 67,50

Ce 121,57 224,40 161,60 236,10 474,40 265,60 161,20 99,80

Pr 16,34 34,50 20,49 26,96 61,44 30,85 22,51 12,21

Nd 59,20 126,50 83,50 91,60 235,50 123,50 86,60 41,80

Sm 9,40 22,40 14,90 10,80 39,40 20,20 15,30 5,70

Eu 1,76 4,48 2,23 1,42 4,58 2,70 1,63 0,55

Gd 7,03 22,33 15,96 7,29 35,39 23,08 10,48 2,84

Tb 0,91 3,24 2,14 0,74 4,72 2,95 1,42 0,36

Dy 4,40 17,72 16,07 5,22 32,61 20,62 9,08 2,31

Ho 0,78 3,39 3,63 0,85 6,22 4,24 1,72 0,38

Er 2,46 9,61 10,79 2,37 16,87 11,43 5,25 1,02

Tm 0,22 1,20 1,41 0,28 2,32 1,65 0,69 0,15

Yb 2,00 7,40 8,70 2,00 14,20 10,00 3,90 1,00

Lu 0,26 1,09 1,37 0,42 1,92 1,43 0,59 0,21

Eu/Eu* 0,66 0,61 0,44 0,49 0,38 0,38 0,39 0,42

CeN/YbN 15,72 7,84 4,8 30,54 8,64 6,87 10,69 25,81

CeN/SmN 3,12 2,42 2,62 5,28 2,91 3,17 2,54 4,23

GdN/YbN 2,84 2,44 1,48 2,94 2,01 1,86 2,17 2,29

Σ ETR 288 661 431 521 1201 700 419 236

Tabela 3.1 - Composição química dos granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú. Elementos maiores em % peso de 
óxido, elementos traços e terras raras em ppm.

(conclusão)

QMZN - quartzo monzonito; QSN - quartzo sienito
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CeN/YbN CeN/SmN Eu/Eu* GdN/YbN Σ ETR Observações

Complexo
Cuiú-Cuiú

População CC1
6,88-10,73 3,03-3,30 0,71-0,89 1,46-2,31 166-305

Padrão cálcio-alcalino 
B-M B-M B-M B M

População CC2
9,91-15,72 2,62-4,59 0,54-0,66 1,39-2,84 174-333 Padrão cálcio-alcalino de alto K/shoshonítico

Uma amostra com Total ETR (661) elevadoM B-M M B-M M

População CC3
4,80-30,54 2,54-5,28 0,38-0,44 1,48-2,94 236-1201

Padrão cálcio-alcalino de alto K/shoshonítico
B-A B-A M-A B-M M-AA

Formação
Comandante 

Arara

População MLO1
15,17-17,68 3,49-3,95 0,53-0,61 2,12-2,46 155-172

Padrão cálcio-alcalino 
A A M B-M B

População MLO2
9,64-12,87 3,14-3,63 0,32-0,48 1,65-2,31 274-321

Padrão cálcio-alcalino de alto K/shoshonítico
M A M-A B M

Formação
Vila Riozinho

População MRA1
7,47-15,78 3,00-4,85 0,73-1,00 1,26-2,83 129-245 Padrão cálcio-alcalino

Média  anomalia positiva de Eu (Eu/Eu* 1,09)B-M B-M B B B-M

População MRA2
5,67-13,58 2,59-3,93 0,39-0,67 1,28-1,92 180-390

Padrão cálcio-alcalino de alto K/shoshonítico
B-M B-M M B M

População 
MTCZ1

6,89-15,45 1,44-3,54 0,53-0,82 1,65-2,57 92-204
Padrão cálcio-alcalino 

B-M B B-M B B-M

População 
MTCZ2

1,74-5,12 1,12-3,91 0,15-0,46 0,62-1,12 110-194
Padrão cálcio-alcalino de alto K/shoshonítico e tipo A

B B M-A B B

Suíte Intrusiva 
Creporizão

População SIC1
2,38-17,44 1,08-4-54 0,70-0,91 1,46-2,32 124-336 Padrão cálcio-alcalino  

Forte  anomalia positiva de Eu ( Eu/Eu* 1,71)B-M B B-M B B-M

População SIC2
6,36-18,57 2,76-4,18 0,34-0,52 1,36-2,80 199-417

Padrão cálcio-alcalino de alto K/shoshonítico
M-A B-M M B M-A

População SIC3
3,32-11,58 1,06-2,83 0,19-0,34 1,38-3,12 357-478 Padrão alcalino (tipo A)

Anomalias negativas de Ce, Tm e Lu B-M B A B-M A

Suíte Intrusiva 
Parauari

População UGD1
10,09-12,85 3,19-4,79 0,63-0,80 1,68-1,72 184-193 Padrão cálcio-alcalino  

Anomalias positiva e negativa de TmA B-M M B B

População UGD2
5,52-13,52 2,48-4,44 0,34-0,57 1,40-2,03 110-358 Padrão cálcio-alcalino de alto K/shoshonítico

Uma amostra com anomalia negativa de LuB-M B-M M-A B B-A

População UGR1
6,99-8,86 2,85-4,26 0,40-0,50 1,37-1,71 191-247

Padrão cálcio-alcalino de alto K/shoshonítico
B-M B-M M B M

População UGR2
4,68-11,67 2,41-3,68 0,19-0,59 1,34-2,38 319-839 Padrão cálcio-alcalino de alto K/shoshonítico e tipo A

Anomalias negativas de Tm e LuB-M B-M M-A B M-A

Formação 
Moraes Almeida

População FMA1
8,77-13,22 3,56-4,54 0,29-0,41 1,72-1,82 298-450 Padrão alcalino (tipo-A)

Anomalias negativas de Tm e uma amostra com positiva de YbB-M B-M M M M

População FMA2
5,27-7,54 2,7-3,31 0,03-0,2 1,10-2,01 269-939

padrão alcalino (tipo-A) típico
B B A B M-A

Tabela 3.2 - Sumário das populações geoquímicas das unidades litoestratigráficas discriminadas com base no grau de 
fracionamento e teor total (em ppm) dos elementos terras raras.

(continua)



Geologia e Recursos Minerais das Folhas São Domingos e Jardim do Ouro

55

CeN/YbN CeN/SmN Eu/Eu* GdN/YbN Σ ETR Observações

Suíte Intrusiva 
Maloquinha

População SIM1
2,26-8,92 2,02-3,43 0,12-0,36 1,04-2,08 271-1036 Padrão alcalino (tipo-A)

Pequenas anomalias de ETRPB B A B M-AA

População SIM2
1,75-4,29 1,30-2,75 0,05-0,09 0,85-1,06 139-296

Padrão alcalino (tipo-A) típico
B B AA B B-M

População SIM3
5,50-11,63 2,57-4,49 0,08-0,27 1,17-1,73 296-451 Padrão alcalino (tipo-A)

Anomalias negativas de Tm e LuB-M B-M A B M-A

Suíte Intrusiva 
Ingarana

População SII1
2,97-4,91 2,14-2,74 1,02-1,18 1,21-1,54 70-126 Padrão de gabroides cálcio-alcalinos 

Anomalias positivas de EuB B - B B

População SII2
3,98-5,48 2,57-2,90 0,61-0,88 1,31-1,50 96-297 Padrão de gabroides cálcio-alcalinos de alto K/shoshonítico

Uma amostra com anomalia negativa de Lu B B B-M B B-M

Andesito Joel-
Mamoal

População AJM1
4,53-7,14 2,58-2,98 0,56-0,80 1,29-1,64 121-392

Padrão cálcio-alcalino 
B B B-M B B-M

População AJM2
4,01-8,27 2,39-4,12 0,53-0,77 1,26-1,74 173-490

Padrão cálcio-alcalino de alto K/shoshonítico
B B-M B-M B B-M

Diabásio Cururu

População DCu1
2,10-2,15 1,49-1,54 0.96-1,00 1,17-1,19 42-45

Padrão toleítico continental
BB BB BB BB BB

População DCu2
2,76 1,26 0,89 2,03 170

Padrão toleítico continental
BB BB M B B

População DCu3
3,34-4,57 1,80-2,18 1,00-1,04 1,43-1,68 62-108

Padrão toleítico continental
B BB - B B

Tabela 3.2 - Sumário das populações geoquímicas das unidades litoestratigráficas discriminadas com base no grau de 
fracionamento e teor total (em ppm) dos elementos terras raras.

(conclusão)

AA - muito alto; A - alto; M - médio; B - baixo; BB - muito baixo.

toides cálcio- alcalinos de arcos continentais normais 
(Figura 3. 15A), com concentrações mais elevadas de 
Ba, La, Ce, Sm, Nd, Hf, Zr e Y para algumas amostras 
da População CC2. Por sua vez, a População CC3 tem 
concentrações mais elevadas de Th, U, K, La, Ce, Nd, 
Hf, Zr, Sm, Tb e Y, assim um pouco se assemelhando 
aos arcos continentais maduros (Figura 3.15B).

As concentrações e grau de fracionamento de 
ETR foi o principal critério de distinção das popula-
ções de granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú (Figuras 
3.16A e B). As populações CC1 e CC2 apresentam 
concentrações medianas (Σ ETR), mas o fraciona-
mento geral de ETR (CeN/YbN) é menor na CC1 (Ta-
bela 3.2). O fracionamento de ETR leves (CeN/SmN) 
são semelhantes entre estas duas populações, mas o 
de Eu (Eu/Eu*) e de ETR pesadas (GdN/YbN) são me-
nores para CC1. A População CC3 apresenta amplas 
variações se sobrepondo aos padrões da CC2 (Figura 
3.16B) e atingindo elevados teores de ETR e as mais 
pronunciadas anomalias negativas de Eu dentre as 
populações de granitoides deste complexo (Tabelas 
3.2).

A População CC1 apesar de conter concentra-
ções mais elevada de ETR o padrão de distribuição é 
semelhante aos descritos por Nardi (1987) para os 

tonalitos e granodioritos cálcio-alcalinos de margens 
continentais tipo andina. Ele também observou que 
durante a diferenciação magmática, os granitos desta 
associação apresentam um empobrecimento em ETR 
e aumento das anomalias negativas de európio. No 
entanto, as populações de granitoides do Complexo 
Cuiú-Cuiú não apresentaram este empobrecimento 
em ETR com a diferenciação, e o mais frequente é 
apresentarem aumento nas concentrações de ETR, 
especialmente para as ETR pesadas (Figura 3.16A, 
Tabela 3.2). A maior ocorrência de alanita, monazita, 
zircão pode explicar o aumento na concentração des-
ses elementos nos granitos (CULLERS; GRAFF, 1984; 
BEA, 1996). Contudo, os fluidos hidrotermais podem 
também ser responsáveis pelo enriquecimento em 
ETR pesadas em granitos, como mostra os exemplos 
citados por Humphris (1984) e Nardi (1987). Desta 
forma, o aumento dos conteúdos modais de mine-
rais acessórios que concentram ETR e ação de fluidos 
tardi a pós-magmáticos nas populações CC2 e CC3, 
podem explicar este enriquecimento em ETR com a 
diferenciação magmática deste magmatismo cálcio-
-alcalino. Contudo, a geração dos magmas destes 
granitoides em um ambiente de crosta continental 
mais espessa ou de arco magmático progressivamen-
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te mais maturo podem representar uma alternativa 
para o enriquecimento de ETR com aumento da dife-
renciação em rochas cálcio-alcalinas mais evoluídas 
como as da série shoshonítica (NARDI, 1987).

No modelo de sucessivos arcos magmáticos 
no Domínio Tapajós, os granitoides do Complexo 
Cuiú-Cuiú representam o arco mais primitivo (arco 
de ilha), composicionalmente menos evoluído e mais 
próximo da zona de subducção (SANTOS et al., 2004; 
COUTINHO et al., 2008b). Os granitoides mais evoluí-
dos com idades entre 1997-1957 Ma representariam 
arcos magmáticos mais maturos, isto é mais conti-
nentais.  No entanto, os estudos litoquímicos deste 
projeto mostram os próprios granitoides do Comple-

xo Cuiú-Cuiú com evolução para granitoides cálcio-
-alcalinos mais evoluídos (cálcio- alcalinos de alto K). 
Esta zonalidade fica mais evidente ao comparar os 
padrões de ETR dos granitoides situados próximos da 
zona de subducção, marcada pelas sequências vulca-
no-sedimentares da bacia oceânica do Grupo Jaca-
reacanga, ou de maciços que sofreram deformação 
dúctil e metamorfismo. Os granitoides desta região 
mais proximal apresentam um padrão cálcio-alcalino 
menos evoluído, enquanto granitoides mais a leste 
(área do projeto) apresentam um enriquecimento 
em ETR leves e aumento da anomalia negativa de Eu 
que marcam um padrão cálcio-alcalino mais evoluído 
(Figuras 3.17A e B).

Figura 3.12 - Diagrama R1-R2 de classificação química de rochas ígneas plutônicas (DE LA ROCHE et 
al., 1980), com as curvas das séries magmáticas (PAGEL; LETERRIER, 1980), para os granitoides do 

Complexo Cuiú-Cuiú. Comparados com o campo (cinza) dos granitoides deste complexo das porções 
sudoeste e central do Domínio Tapajós (SANTOS et al., 2004).
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Figura 3.13 - Diagramas de variação dos parâmetros composicionais de elementos maiores para os granitoides 
do Complexo Cuiú-Cuiú, e diagrama AFM com a curva de Irvine e Baragar (1971) discriminando os campos das 

rochas das séries toleítica e cálcio-alcalina. Os parâmetros de Fe# (FeOT/FeOT+MgO) e MALI (Na2O+K2O-CaO) são 
os adotados por Frost et al. (2001) e os de saturação em alumina (A/CNK e A/NK) são os adotados por Maniar e 

Piccoli (1989).
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Figura 3.14 - Diagrama multielementar dos granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú padronizado pelo manto 
primitivo (WOOD et al., 1979). Padrões das populações CC1 e CC2 (A) e padrão da População CC3 comparado 

com o campo da População CC2 (B).
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Figura 3.15 - Diagrama multielementar dos granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú padronizado pelo manto primitivo 
(WOOD et al., 1979). Padrões das populações CC1 e CC2 (A) e da População CC3 (B) deste complexo comparados 
os campos das rochas ígneas cálcio-alcalinas relacionadas a arcos magmáticos (BROWN; THORPE; WEBB, 1984). 
A - arcos de ilha e continentais primitivos; B - arcos continentais normais; C - arcos continentais maturos (média).
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Figura 3.16 - Diagrama de elementos terras-raras para os granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú padronizados pelo condrito 
(BOYNTON, 1984). Padrões das populações CC1 e CC2 (A) e da População CC3 comparado com o campo do CC2 (B).
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Figura 3.17 - Diagrama de elementos terras-raras para os granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú padronizados pelo 
condrito de Boyton (1984). Amostras das porções sudoeste (azul), central (preta) datadas por Santos et al. (2004) (A), 

amostras das populações CC2 (verde) e CC3 (vermelha) datadas neste trabalho (B).
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3.2.1.4 Geocronologia e geoquímica isotópica 
Sm-Nd

Os granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú contam 
com datações U-Pb em zircão por Diluição Isotópica 
e Espectrometria de Massa por Termo Ionização (ID-
-TIMS) e SHRIMP (Sensitive High Resolution Isotopic 
Microprobe) que forneceram idades de cristalização 
entre 2033 e 2005 Ma (Tabela 2.1). Estes dados são 
para os corpos das partes sudoeste (Jacareacanga), 
centro-sul (Creporizão) e centro-norte (Cuiú-Cuiú) do 
Domínio Tapajós (Figura 2.2). Neste projeto foram da-
tados por evaporação de Pb em zircão, granitoides da 
porção centro-leste do domínio que forneceram ida-
des de 2016 ± 3 Ma para um tonalito e 2010 ± 4 Ma 
para um quartzo monzonito (Figuras 3.18A e B e Tabela 
3.3), interpretadas como idades de cristalização destes 
granitoides. Estas idades Pb-Pb são compatíveis com as 
idades U-Pb em zircão da literatura obtidas para os gra-
nitoides do Complexo Cuiú-Cuiú (Tabela 2.1).

Os dados prévios de isótopos Sm-Nd são de 
tonalitos de furos de sondagem da Mineração Cre-
pory em um alvo localizado próximo a comunidade 
Creporizão, na parte centro-sul do Domínio Tapajós 
(Figura 2.2). Apesar destes granitoides analisados 
por Sato e Tassinari (1997) não contarem com idades 
em zircão, mas pode-se admitir a idade U-Pb de 2015 
± 9 Ma (SANTOS et al., 2001) para os granitoides do 

Complexo Cuiú-Cuiú desta área. Os valores positivos 
de εNd e as TDM paleoproterozoicas (Tabela 2.1) indi-
cam uma fonte juvenil para o magma parental destes 
granitoides correlacionados ao Complexo Cuiú-Cuiú. 
Este magma derivou de uma fonte mantélica acresci-
da há cerca de 2,1 Ga, provavelmente resultante da 
fusão de um manto litosférico relacionado a um arco 
magmático.

Os dados de Sm-Nd obtidos nos granitoides do 
Complexo Cuiú-Cuiú na área do projeto, parte leste 
do Domínio Tapajós (Figura 2.2), apresentam uma 
variação dos valores de εNd de fracamente negativos 
(-1,49) com TDM de 2,41 Ga a medianamente negati-
vos (-4,47 e -5,45) com TDM de 2,58 a 2,62 Ga (Tabe-
la 3.4). Estes resultados denotam a participação de 
crosta mais antiga e até uma crosta siálica arqueana 
geração do magma parental dos granitoides do Com-
plexo Cuiú-Cuiú desta região.

O conjunto de dados de isótopos Sm-Nd dos 
granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú indica uma in-
teração de um magma juvenil paleoproterozoico 
resultante da fusão de um manto sublitosférico há 
cerca de 2,2 Ga com fontes crustais arqueanas (Fi-
gura 3.19A). Esta interação pode ter sido por assimi-
lação de crosta siálica arqueana ou de mistura com 
magmas originados por refusão de crosta arqueana 
dos domínios arqueanos a leste do Domínio Tapajós 
(Figura 3.19B).

Figura 3.18 - Diagramas de espectro de idades 207Pb/206Pb dos cristais de zircão dos granitoides do Complexo 
Cuíú-Cuiú (A e B) e das rochas vulcânicas da Formação Comandante Arara (C e D).
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Zircão
№

Temp.
 (°C) Razões 206Pb/204Pb (208Pb/206Pb)c 2σ 207Pb/206Pb 2σ (207Pb/206Pb)c 2σ Idade 

etapa 2σ Idade 
grão 2σ

CE-R-172 / Dacito (microgranodiorito) porfirítico – Formação Comandante Arara – Membro Lora

1

1450 16 7519 0,23042 0,00224 0,12613 0,00024 0,12434 0,00051 2020 7

2013 3

1500 30 26316 0,21741 0,00135 0,12420 0,00018 0,12373 0,00012 2011 2

1550 34 17241 0,27815 0,00072 0,12479 0,00021 0,12402 0,00019 2015 3

5 1550 34 14286 0,07735 0,00080 0,12487 0,00014 0,12383 0,00023 2012 3 2012 3

6 1500 36 3155 0,20816 0,00178 0,12808 0,00023 0,12386 0,00027 2013 4 2013 4

8 1500 6 3968 0,22266 0,00163 0,12652 0,00050 0,12316 0,00073 2003 11 2003 11

9 1500 30 9524 0,21103 0,00041 0,12513 0,00016 0,12368 0,00022 2010 3 2010 3

Média (4 grãos - MSWD = 1,6) 2020 2

EY-R-20 / Microsiegranito (riolito) pórfiro – Formação Comandante Arara – Membro Lora

1 1500 8 4525 0,21619 0,00973 0,12687 0,00201 0,12393 0,00202 2014 29 2014 29

2 1500 36 52632 0,11272 0,00027 0,12459 0,00017 0,12434 0,00016 2020 2 2020 2

5
1450 30 3968 0,23400 0,00250 0,12720 0,00030 0,12440 0,00040 2020 5

2018 21500 38 37037 0,21490 0,00030 0,12460 0,00020 0,12420 0,00010 2018 2

7 1500 34 9009 0,10296 0,00107 0,12591 0,00013 0,12442 0,00013 2021 2 2021 2

Média (5 grãos - MSWD = 1,3) 2012 2

CE-R-201 / Tonalito porfiroclástico – Complexo Cuiú-Cuiú

2 1550 32 5102 0,21871 0,00053 0,12678 0,00021 0,12411 0,00039 2016 6 2016 6

4 1550 36 9259 0,54029 0,00468 0,12508 0,00021 0,12403 0,00035 2015 5 2015 5

8 1500 38 8696 0,15650 0,00034 0,12565 0,00027 0,12409 0,00041 2016 6 2016 6

Média (3 grãos - MSWD = 0,05) 2016 3

CE-R-189 / Sienogranito porfiroclástico – Complexo Cuiú-Cuiú

2 1500 32 23810 0,20649 0,00226 0,12402 0,00037 0,12345 0,00033 2007 5 2007 5

4 1500 32 15625 0,14150 0,00061 0,12463 0,00013 0,12375 0,00016 2011 2 2011 2

5

1450 36 4425 0,16713 0,00031 0,12692 0,00036 0,12390 0,00033 2014 5

2012 3

1500 16 14085 0,13978 0,00647 0,12434 0,00073 0,12365 0,00050 2010 7

1500 36 20000 0,13663 0,00073 0,12427 0,00030 0,12376 0,00039 2012 6

6

1450 30 12195 0,09146 0,00038 0,12504 0,00054 0,12396 0,00053 2014 8

2016 4

1500 8 8130 0,09223 0,00054 0,12573 0,00063 0,12409 0,00063 2016 9

1500 22 14493 0,09510 0,00099 0,12542 0,00024 0,12416 0,00034 2017 5

7 1500 30 10870 0,21659 0,00087 0,12458 0,00020 0,12324 0,00026 2004 4 2004 4

8
1450 28 6173 0,15170 0,00132 0,12569 0,00076 0,12340 0,00081 2006 12

2003 61500 8 12048 0,15833 0,00201 0,12424 0,00051 0,12313 0,00051 2002 7

Média (6 grãos - MSWD = 5,5) 2010 4

EY-R-105 / Ignimbrito dacítico – Formação Vila Riozinho – Membro Riozinho das Arraias

2 1450 38 3003 0,24980 0,00129 0,12772 0,00018 0,12331 0,00017 2005 2 2005 2

3 1500 22 24390 0,26819 0,00078 0,12316 0,00029 0,12268 0,00028 1996 4

1550 32 66667 0,29855 0,00073 0,12319 0,00021 0,12304 0,00018 2001 3 1999 2,4

4 1500 34 24390 0,25626 0,00074 0,12331 0,00026 0,12282 0,00025 1998 4 1998 4

5 1500 40 17241 0,30815 0,00137 0,12376 0,00021 0,12293 0,00021 1999 3 1999 3

6 1500 40 7042 0,27546 0,00045 0,12482 0,00019 0,12295 0,00018 2000 3

1550 30 5025 0,29062 0,00107 0,12585 0,00044 0,12324 0,00023 2004 3 2002 2,1

Média (5 grãos - MSWD = 5,7) 2002 4

JK-R-21 / Monzogranito porfirítico – Suíte Intrusiva Creporizão

2 1550 34 38462 0,30367 0,00183 0,12347 0,00028 0,12322 0,00060 2004 9 2004 9

3 1500 38 4902 0,27328 0,00112 0,12486 0,00072 0,12232 0,00052 1991 8 1991 8

4 1500 34 11628 0,27421 0,00079 0,12377 0,00021 0,12266 0,00034 1996 5 1996 5

Média (5 grãos - MSWD = 5,7) 2002 4

Tabela 3.3 - Dados isotópicos Pb-Pb em zircão, resultados tratados.
(continua)
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Zircão
№

Temp.
 (°C) Razões 206Pb/204Pb (208Pb/206Pb)c 2σ 207Pb/206Pb 2σ (207Pb/206Pb)c 2σ Idade 

etapa 2σ Idade 
grão 2σ

JK-R-21 / Monzogranito porfirítico – Suíte Intrusiva Creporizão

2 1550 34 38462 0,30367 0,00183 0,12347 0,00028 0,12322 0,00060 2004 9 2004 9

3 1500 38 4902 0,27328 0,00112 0,12486 0,00072 0,12232 0,00052 1991 8 1991 8

4 1500 34 11628 0,27421 0,00079 0,12377 0,00021 0,12266 0,00034 1996 5 1996 5

Média (3 grãos - MSWD = 2,3) 1996 13

CE-R-325 / Monzogranito porfiroclástico – Suíte Intrusiva Creporizão

2 1500 16 7813 0,17821 0,00072 0,12508 0,00023 0,12374 0,00124 2011 18 2011 18

3 1500 32 28571 0,16917 0,00039 0,12296 0,00041 0,12250 0,00039 1993 6 1993 6

4 1550 22 3817 0,13616 0,00063 0,12504 0,00022 0,12154 0,00040 1979 6 1979 6

5 1500 40 12821 0,08475 0,00028 0,12439 0,00053 0,12316 0,00030 2003 4 2003 4

6 1550 32 4926 0,32626 0,00048 0,12673 0,00014 0,12408 0,00009 2016 1 2016 1

7 1500 38 24390 0,16987 0,00029 0,12436 0,00009 0,12379 0,00010 2012 1 2012 1

8 1500 16 13699 0,19463 0,00060 0,12430 0,00036 0,12335 0,00041 2006 6 2006 6

9 1550 38 8403 0,17820 0,00080 0,12390 0,00030 0,12220 0,00030 1988 4 1988 4

10 1500 36 26316 0,17680 0,00030 0,12410 0,00010 0,12370 0,00010 2011 2 2011 2

11 1500 34 6211 0,18280 0,00050 0,12420 0,00020 0,12210 0,00030 1987 4 1987 4

12 1500 40 6061 0,16540 0,00280 0,12410 0,00030 0,12210 0,00050 1988 7 1988 7

Média (6 grãos - 2+5+6+7+8+10 MSWD = 15) xenocristais ? 2014 6

Média (5 grãos - 3+4+9+11+12 MSWD = 2,9) 1987 5

JK-R-51E / Quartzo Monzonito porfirítico – Suíte Intrusiva Paraurai – Unidade Granodioritica

2 1500 38 6667 0,18550 0,00050 0,11570 0,00030 0,11320 0,00030 1851 5 1851 5

12 1500 30 3390 0,18500 0,00370 0,11750 0,00030 0,11380 0,00040 1861 7 1861 7

Média (2grãos - MSWD = 5,4) 1854 60

Tabela 3.3 - Dados isotópicos Pb-Pb em zircão, resultados tratados.
(conclusão)

3.2.2 Formação Comandante Arara – Membro 
Lora (PP3aαcl)

3.2.2.1 Aspectos gerais

A Formação Comandante Arara é uma unidade 
litoestratigráfica definida neste projeto para reunir 
rochas vulcânicas ácidas a intermediárias, bem como 
as rochas piroclásticas, vulcanoclásticas e sedimenta-
res vulcanogênicas associadas, que são mais antigas 
que as relacionadas aos vulcanismos de cerca de 2000 
Ma e de 1880 Ma que ocorrem no Domínio Tapajós 
(Tabela 2.1). Possivelmente as rochas desta unidade 
são os correspondentes extrusivos dos granitoides 
do Complexo Cuiú-Cuiú. Assim em consonância com 
normas do código e do guia de nomenclatura estrati-
gráfica vigentes no Brasil (PETRI et al., 1986a, 1986b), 
propõem-se aqui a Formação Comandante Arara que 
tem suas ocorrências mais importantes nas cercanias 
do garimpo homônimo. Como foi possível distinguir 
dentro desta formação corpos com predomínio de 
rochas efusivas e corpos onde dominam sedimen-
tares vulcanogênicas propõem-se também a divisão 
desta formação no Membro Lora representado pe-
las rochas efusivas, subvulcânicas e piroclásticas e 
no Membro Manual composto de rochas piroclásti-
cas, vulcanoclásticas e sedimentares vulcanogênicas 
ressedimentadas. Estas unidades litoestratigraficas 
menores da Formação Comandante Arara tem suas 

principais ocorrências, consideradas como área tipo, 
na frente de lavra Lora do garimpo São João e na 
frente de lavra Manual no garimpo Água Preta.

As rochas da Formação Comandante Arara foram 
mapeadas pela primeira vez durante os projetos BT-37, 
BT-38 e BT-40 da CPRM (CPRM, 1985a, 1985d), que as 
classificaram como riolitos, dacitos, andesitos e tufos 
do Grupo Iriri sobre granitoides do Complexo Cuiú-
-Cuiú, e cortadas por granitos da Suíte Intrusiva Malo-
quinha. No PROMIN-Tapajós, Klein e Vasquez (2000) 
mantiveram a correlação com este grupo estendendo 
à Formação Salustiano definida por Pessoa et al. (1977).

Na área do presente projeto as ocorrências das 
rochas da Formação Comandante Arara se localizam 
na porção oeste da Folha São Domingos (Figura 3.1). 
Os corpos do Membro Manual, composto principal-
mente por rochas vulcanoclásticas e sedimentares 
vulcanogênicas, destaca-se pelas acentuadas cristas 
e cuestas orientadas segundo direções NW-SE e N-S, 
enquanto no Membro Lora, dominado por rochas 
efusivas, apresentam relevo aplainado na parte nor-
te do corpo e mais acidentado com cristas de direção 
NW-SE na parte sul (Figura 3.3).

Na aerogamaespectrometria os conteúdos de 
Th são medianos, sendo ligeiramente mais elevados 
na parte norte e sul do Membro Lora (Figura 3.4). 
A parte central deste membro apresenta concen-
trações relativamente mais elevadas de K (Figuras 
3.5). Isto pode refletir uma variação composicional 
com predomínio de rochas ácidas nos extremos e de 
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composição intermediária no centro do corpo, a dis-
tribuição dos litotipos pode sugerir isso. Estas assi-
naturas aerogamaespectrometricas contrastam com 
as de conteúdos mais elevados de Th e K das rochas 
do Membro Manual (Figuras 3.4 e 3.5). O mapa de 
composição ternária K-Th-U destaca este contraste 
composicional, com os corpos do Membro Manual 
mostrando cores amarela e vermelha que denotam 
média a elevadas concentrações de K, e cores ama-
rela e verde que indicam conteúdos elevados de Th 
e medianos de K (Figuras 3.6). Também são contras-
tantes as assinaturas aeromagnetométricas entre es-
sas unidades, no Membro Lora é mais variável e mos-
tra uma orientação WNW-ESE dos dipolos, enquanto 
o Membro Manual apresenta valores medianos e é 
mais estável (Figura 3.8).

Intrusões graníticas cortam as rochas da For-
mação Comandante Arara, na porção sudoeste da 
Folha São Domingos. Destaca-se um batólito da Suíte 
Intrusiva Maloquinha que hospeda um megaenclave 
de rochas do Membro Lora (Figura 3.1) mapeado pela 
composição ternária K-Th-U e o canal do Th (Figuras 
3.4 e 3.6) que sugerem um enclave de teto pendente. 
A relação de intrusão de granitoides da Suíte Intrusiva 
Creporizão é marcada pelo relevo ligeiramente mais 
elevado e acidentado dos maciços graníticos e pelos 
conteúdos mais elevados de Th (Figuras 3.4).

3.2.2.2 Aspectos de campo e petrografia

Os ignimbritos dacíticos e riolíticos do Mem-
bro Lora apresentam fluxo piroclástico marcado por 
foliação de fluxo, orientação de fiammes e fragmen-
tos líticos de rochas efusivas e explosivas, rotaciona-

dos e estirados (Figuras 3.20A e B). Nas ocorrências 
de derrames de lavas os andesitos, dacitos e riolitos 
mostram aspecto maciço, por vezes são afíricos, mas 
predominam termos porfiríticos. Os andesitos geral-
mente apresentam esparsos pórfiros de plagioclásio 
em matriz afanítica (Figura 3.20C), enquanto os rio-
litos tem uma maior quantidade de pórfiros de fel-
dspatos e quartzo em matriz microgranular (Figura 
3.20D). Localmente níveis de ignimbritos se interca-
lam nos derrames de lavas, indicando contempora-
neidade desses materiais vulcânicos efusivos e ex-
plosivos.

Predominam andesitos porfiríticos, com 3 a 
25% de fenocristais/microfenocristais (Figura 3.21A), 
de plagioclásio, anfibólio e clinopiroxênio imersos 
em uma matriz microlítica, geralmente alterada 
para epidoto, sericita, clorita e minerais opacos. Às 
vezes, é possível distinguir microlitos ripiformes de 
plagioclásio. Também ocorrem andesitos glomero-
porfiríticos com matriz microcristalina composta por 
plagioclásio e actinolita (ou tremolita). Localmente 
os fenocristais mostram orientação pelo fluxo mag-
mático. Os andesitos afíricos apresentam amigdalas 
ameboidais e esféricas preenchidas por epidoto e 
clorita que juntamente com carbonato preenchem 
também fraturas.

Os dacitos e riolitos porfiríticos tem 10 a 45% 
de fenocristais de plagioclásio, feldspato alcalino, 
quartzo, biotita e anfibólio imersos em matriz micro-
cristalina (Figura 3.21B) ou microgranular, quando 
classificados como microgranodioritos e micromon-
zogranitos. Alguns foram classificados como rio-
dacitos. Os fenocristais de feldspato e quartzo são 
subédricos e anédricos e frequentemente mostram 
embaiamentos e bordas arredondadas. Os fenocris-

Amostra Sm (ppm) Nd (ppm) 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd 2σ f (Sm/Nd) ƐNd(0) ƐNd(t) TDM (Ga) t zr (Ma)

Complexo Cuiú-Cuiú

CE-R-201 7,57 49,04 0,09339 0,510989 0,000014 -32,17 -5,45 2,62 2016

CE-R-189 12,30 66,37 0,11206 0,511442 0,000010 -23,33 -1,49 2,41 2010

CE-R-05 3,68 22,20 0,10030 0,511134 0,000010 -29,34 -4,43 2,58 2010

Formação Comandante Arara

CE-R-172 8,46 50,11 0,10209 0,511319 0,000012 -25,73 -1,19 2,36 2020

EY-R-132A 4,83 31,37 0,09312 0,511234 0,000013 -27,39 -0,59 2,29 2015 

Suíte Intrusiva Creporizão

CE-R-325A 7,78 46,64 0,10077 0,511267 0,000014 -26,74 -2,28 2,41 1987

Suíte Intrusiva Parauari

JK-R-51E 6,48 34,21 0,11460 0,511393 0,000025 -24,29 -4,71 2,55 1854

EY-R-23* 8,28 47,05 0,10639 0,511482 0,000005 -0,4591 -22,55 -0,76 2,22 1880

Suíte Intrusiva Maloquinha

FH-R-10* 3,84 19,56 0,118696 0,511574 0,000010 -0,3966 -20,76 -1,94 2,37 1880

JK-R-39* 6,98 36,68 0,115106 0,511373 0,000010 -0,4148 -24,68 -5,01 2,60 1880

JK-R-40* 5,99 38,28 0,094646 0,511330 0,000006 -0,5188 -25,52 -0,89 2,20 1880

CE-R-250* 13,56 75,98 0,107935 0,511346 0,000009 -0,4513 -25,20 -3,80 2,46 1880

CE-R-252* 28,20 158,25 0,107748 0,511341 0,000005 -0,4522 -25,30 -3,85 2,46 1880

* - Amostras analisadas no projeto de mestrado de Flávio Robson Dias Semblano pelo PPGG-UFPA.

Tabela 3.4 - Dados de isótopos Sm-Nd em rocha total.
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tais de quartzo são euédricos, localmente tem bordas 
ameboidais e serrilhadas como as de porfiroclastos. 
O feldspato alcalino é o ortoclásio, mas o microclí-
nio está presente principalmente nos microgranitos, 
costuma apresentar micropertitas. Os fenocristais de 
plagioclásio são de oligoclásio, raramente estão zo-
nados e comumente estão alterados para albita, seri-
cita e epidoto e carbonato. O anfibólio é hornblenda 
que ocorre como raros fenocristais (< 1%) e poucos 
microlitos na matriz, frequentemente substituídos 
por biotita, clorita, epidoto, quartzo e minerais opa-

cos. A biotita ocorre como esparsos (1 a 2%) fenocris-
tais nos microgranitos e como microlitos na matriz, 
geralmente substituída por clorita.

Ao microscópio, os ignimbritos dacíticos e rio-
líticos do Membro Lora mostram cristaloclastos, es-
córias e púmices rotacionados, fiammes estirados e 
estilólitos que indicam forte fluxo piroclástico e sol-
damento (Figura 3.21C). Subordinadamente estes 
ignimbritos mostram feições de moderado a baixo 
soldamento de fragmentos e tênue fluxo piroclásti-
co, ocorrendo inclusive ignimbritos não soldados.

Figura 3.19 - Diagrama de evolução dos isótopos de Nd para os granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú e rochas 
vulcânicas da Formação Comandante Arara comparadas com: A) campos das rochas de 2000-1865 Ma 

dos domínios Tapajós e Iriri-Xingu e B) campos das rochas neoarqueanas e siderianas do Domínio Bacajá 
e arqueanas dos domínios Carajás e Rio Maria. Os dados Sm-Nd para os campos foram compilados de 

referências em (VASQUEZ et al., 2008a; FERNANDES et al., 2011; SEMBLANO; MACAMBIRA; VASQUEZ, 2014).
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Figura 3.20 - Composição, estruturas e texturas das rochas vulcânicas e piroclásticas da Formação Comandante 
Arara. (A) Fluxo piroclástico marcado por foliação (em planta e perfil) e alinhamentos de enclaves arredondados e 

subangulosos de andesito em ignimbrito dacítico; (B) Enclaves subangulosos, arredondados amendoados de dacito 
(d) e arredondados de riolito (r) estirados e rotacionados pelo fluxo piroclástico de ignimbrito riolítico; (C) Andesitos 
afírico (aa) e porfirítico (ap) maciços de derrames de lavas coerentes; (D) Riolito porfirítico maciço de derrames de 

lavas coerentes; (E) Acamadamento de arenito vulcanogênico intercalado com brecha sedimentar vulcanogênica; (F) 
Foliação de fluxo piroclástico em ignimbrito riolítico. As setas duplas indicam a direção de fluxo e o símbolo com S0 

marca o acamadamento.
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Figura 3.21 - Composição e microtexturas das rochas vulcânicas, subvulcânicas e piroclásticas da Formação 
Comandante Arara.  (A) Microfenocristais de clinopiroxênio (cpx) e plagioclásio (pl) em andesito porfirítico; (B) 

Fenocristais de quartzo (qz), feldspato alcalino (fa), biotita (bt) e plagioclásio em dacito porfírítico; (C) Escórias (sc), 
fiammes (fm) e estilólito (st) em ignimbrito riolítico soldado; (D) Fragmentos de tufos (ft) e ignimbritos (fi) em brecha 

sedimentar vulcanogênica; (E) Acamadamento marcado pela concentração de minerais pesados em estrato de arenito 
vulcanogênico; (F) Fragmentos de púmice (pm) desvitrificado e de quartzo em matriz rica em shards (sh) de formas 

originais preservadas em ignimbrito riolítico não-soldado. As fotomicrografias de A e B foram obtidas em luz polarizada 
cruzada e as de C a F em luz polarizada não cruzada, luz natural. A seta dupla com S0 marca o acamadamento .
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De acordo com a classificação de McPhie, Doy-
le, Allen (1993) o conjunto de litotipos do Membro 
Lora são de derrames de lavas coerentes de compo-
sição dacíticas e riolíticas com andesitos associados. 
Os microgranitoides associados podem corresponder 
a porções mais interiores do derrame de lava, domos 
ou diques alimentadores. Os ignimbritos ricos em 
blocos de clastos líticos correspondem autobrechas 
associadas aos derrames de lavas e intrusões sinvul-
cânicas. Enquanto os ignimbritos com predomínio de 
cristaloclastos e de litoclastos menores (< 64 mm), 
soldados a não-soldados, representam depósitos pi-
roclásticos associados a depósitos autoclásticos aci-
ma referidos.

3.2.2.3 Litoquímica e petrogênese

As rochas efusivas e piroclásticas do Membro 
Lora da Formação Comandante Arara foram distin-
guidas duas populações MLO1 e MLO2 (Tabelas 3.2 
e 3.5) que plotam nos campos dos dacitos a riolitos 
do diagrama R1-R2, e se distribuem ao longo da cur-
va evolutiva da série cálcio-alcalina (Figura 3.22). 
Observa-se que a População MLO1 é composta por 
dacitos e riodacitos e a MLO2 por riolitos. Associados 
a estas populações ocorre uma amostra com carac-
terísticas geoquímicas distintas que plota no campo 
dos riolitos alcalinos (EY-116C).

Conforme a classificação de Frost et al. (2001), 
os dacitos e riodacitos da MLO1 são magnesianos e 
mais ricos em cálcio em relação aos álcalis, enquan-
to os riolitos da MLO2 são ferrosos e mais ricos em 
álcalis em relação ao cálcio (Figura 3.23). Ambas as 
populações mostram um enriquecimento em ferro e 
álcalis, em especial em potássio com a diferenciação 
em sílica. O enriquecimento em álcalis em relação 
ao ferro e o magnésio é evidente no diagrama AFM, 
onde ambas populações plotam no campo da série 
cálcio- alcalina. Com respeito à saturação em alumina 
em relação ao cálcio e álcalis, os riolitos da MLO2 são 
exclusivamente metaluminosos, enquanto a Popula-
ção MLO1 tem termo peraluminosos. O aumento da 
saturação em alumina é evidente na MLO2, mas não 
é bem marcado na MLO1. A amostra EY-116C tende 
acompanhar os riolitos da MLO2 para os parâmetros 
composicionais de ferro, magnésio, álcalis e cálcio, 
mas difere no que se refere à saturação em alumina, 
pois é peraluminosa.

A distribuição dos elementos traços dos daci-
tos e riodacitos da MLO1 é semelhante a dos grani-
toides do CC1 do Complexo Cuiú-Cuiú (Figura 3.24A) 
e a dos riolitos da MLO2 se aproximam mais dos gra-
nitoides da CC3 deste complexo (Figura 3.24 B). A 
amostra EY-116C difere até dos granitoides da CC3, 
pois tem concentraçãoes menores de La, Ce, Sr, P, 
Nd, Hf, Zr e Ti, e uma pronunciada anomalia negativa 
de Ba.

O padrão de LILE e HFSE da MLO1 se assemelha 
com de granitoides de arcos cálcio- alcalinos de arcos 
magmáticos continetais normais de Brown, Thorpe 
e Webb (1984), mas o padrão dos riolitos da MLO2 

apresenta maiores concentrações de Zr, Hf, Sm, Tb 
e Y e anomalias negativas de Sr, P e Ti semelhantes 
a de arcos continentais maduros (Figura 3.25A). Esta 
semelhança é mais evidente para amostra EY-116C 
que apresenta pronunciadas anomalias negativas de 
Ba, Sr, P e Ti, contrastando apenas pelas concentra-
ções de Ta e Nb ligeiramente menores que a dos gra-
nitos de arcos maduros (Figura 3.25B).

Os padrões de ETR distinguem bem as duas 
populações do Membro Lora (Figura 3.26.), o fracio-
namento de ETR é maior nos dacitos e riodacitos da 
MLO1 (Tabela 3.2) que apresenta pequenas anoma-
lias de Eu. Os riolitos da MLO2 tem concentrações 
mais elevadas de ETR e pronunciadas anomalias ne-
gativas de Eu. Ambas as populações tem padrões de 
rochas cálcio-alcalinas, sendo o dos riolitos da MLO2 
de rochas cálcio-alcalinas mais evoluídas, que possi-
velmente marcam uma transição para as de afinida-
des cálcio-alcalina de alto K. A amostra EY-116C, por 
sua vez, apesar de ter baixas concentrações de ETR 
apresenta um ligeiro enriquecimento de ETR pesa-
das e anomalias negativas de Eu mais pronunciadas 
se aproximando mais do padrão de rochas saturadas 
em sílica da série alcalina (tipo A).

O diagrama Rb x Y+Nb (PEARCE; HARRIS; TIN-
DLE, 1984) além de discriminar o ambiente tectônico 
de formação das rochas, reflete as fontes e os proces-
sos que afetaram os magmas precursores (PEARCE, 
1996a; FÖRSTER; TISCHENDORF; TRUMBULL, 1997).  
A maior parte das rochas da Formação Comandante 
Arara e dos granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú plo-
tam neste diagrama no campo dos granitoides de ar-
cos vulcânicos - VAG (Figura 3.27), indicando que se 
formaram em ambientes relacionados à subducção, 
como arcos de ilha ou margens continentais. Isto é 
admissível, porque além das associações cálcio-alca-
linas de arco magmático ocorrem segmentos de ba-
cia oceânica (Grupo Jacareacanga) associados a este 
arco. Além disso, as rochas deste arco foram afetadas 
por uma tectônica compressiva tangencial e meta-
morfismo de baixo a alto grau que indicam a colisão 
deste arco magmático de 2033-2005 Ma contra um 
continente. A transição dos granitoides do Complexo 
Cuiú-Cuiú dos campos dos VAG para dos granitos de 
intraplaca (WPG) e sincolisionais (syn-COLG) reflete 
uma participação crustal na geração dos magmas 
destes granitoides. Esta contaminação do magma 
por crosta mais antiga é reforçada pela ocorrência de 
xenocristais de zircão de rochas mais antigas (2040 
a 2380 Ma – SANTOS et al., 2004) nos granitoides 
do Complexo Cuiú-Cuiú.  Contudo, a ocorrência das 
rochas da Formação Comandante Arara restrita ao 
campo dos VAG sugere que as fontes crustais tiveram 
pouca participação na sua formação.

3.2.2.4 Geocronologia e geoquímica isotópica 
Sm-Nd

No Membro Lora foram datadas duas amos-
tras por evaporação de Pb em zircão, um dacito (ou 
microgranodiorito) porfirítico forneceu uma idade 
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Amostra JK-28 JK-29 EY-132A EY-20 CE-172 CE-174 CE-169 EY-112A EY-116C

População MLO1 MLO1 MLO1 MLO2 MLO2 MLO2 MLO2 MLO2 FMA?

Litotipo AND AND AND MMGR MSGR MSGR MSGR IGNR IGNR

SiO2 61,64 65,11 62,91 70,04 71,26 71,56 73,09 74,12 72,79

Al2O3 14,17 16,14 15,81 13,63 13,9 13,95 13,82 12,73 11,74

Fe2O3 T 4,68 5,18 4,91 2,68 2,83 3,35 3,03 3,09 2,32

MgO 1,83 1,85 2,54 0,36 0,45 0,5 0,42 0,12 0,11

CaO 3,55 3,94 4,89 1,63 2,11 2,2 1,83 1,06 0,46

Na2O 2,84 2,31 2,83 3,59 3,56 3,57 3,71 2,8 3,53

K2O 2,68 3,26 2,89 5,52 4,49 4,49 4,54 5,83 3,71

TiO2 0,53 0,6 0,51 0,26 0,33 0,35 0,31 0,27 0,09

P2O5 0,19 0,19 0,16 0,07 0,07 0,08 0,07 0,04 0,02

MnO 0,08 0,09 0,09 0,05 0,04 0,05 0,05 0,07 0,04

P.F. 4,12 4,63 0,93 0,63 0,83 0,55 0,74 0,17 0,26

Total 96,31 103,3 98,47 98,46 99,87 100,65 101,6 100,3 95,07

Ba 920 1025 933 1207 1518 1395 1430 1595 160

Co 11 10,6 nd 1,7 4,3 4,2 3,6 1,1 1,3

Be 2,5 1,2 1,1 1,4 0,8 1,3 1,8 2,1 1,6

Cs 3,09 3,26 2,18 2,43 1,71 2,52 1,26 4,00 4,26

Ga 14,8 14,7 15,1 14,7 17,8 16,6 16 15,3 11,8

Hf 5,02 4,77 4,39 5,15 5,1 6,02 4,63 10,88 3,55

Nb 12,26 11,66 9,08 10,06 8,52 7,79 8,64 14,5 13,29

Rb 84,3 91,4 81,6 146,9 152,2 149,5 144,9 144,5 177,7

Sn 1,3 0,8 1,7 5,7 4,4 3,9 4,4 2,4 2,0

Sr 350,6 402,8 375 260,1 307,4 318,8 299,5 113,1 42,8

Ta 0,99 0,97 0,78 0,74 2,52 2,31 2,74 0,87 1,22

Th 14,2 15,3 13,3 15,1 11,1 11,7 10,1 16,4 21,7

U 2,96 3,26 2,81 3,13 3,53 3,26 3,7 3,67 5,86

W 0,2 2,0 ad ad 59,9 8,3 8,3 ad ad

Zr 187,1 211,9 167,2 185,9 212,5 227,7 211,4 472,5 101

Y 12,14 12,52 11,91 23,4 28,7 21,48 52,53 30,98 15,17

La 35,4 37,4 33,8 66,2 75 67 129,9 55,8 20,4

Ce 75,2 78,1 70,4 133,7 133,7 124,4 230,2 119,3 49,9

Pr 8,99 9,12 8,02 15,9 16,54 14,96 28,76 14,56 6,18

Nd 31,7 31,9 28,2 58,1 61,9 54,6 107,3 53,2 22,1

Sm 5,0 5,4 4,3 8,9 10,2 9 17,7 8,8 4,3

Eu 0,71 0,84 0,71 0,95 1,03 0,76 2,38 0,95 0,18

Gd 3,36 3,33 3,15 7,3 7,38 5,86 12,88 6,55 3,33

Tb 0,42 0,41 0,42 0,93 0,92 0,92 1,83 0,91 0,47

Dy 2,42 2,4 2,39 5,77 5,95 4,73 10,84 5,56 2,68

Ho 0,46 0,41 0,46 1,09 1,11 0,99 2,14 1,12 0,57

Er 1,18 1,32 1,2 3,26 3,29 2,77 5,98 3,29 1,58

Tm 0,17 0,19 0,42 0,45 0,43 0,42 0,79 0,49 0,26

Yb 1,1 1,2 1,2 2,7 2,8 2,5 4,5 3,2 1,7

Lu 0,19 0,19 0,25 0,45 0,51 0,36 0,69 0,46 0,24

Eu/Eu* 0,53 0,61 0,59 0,36 0,36 0,32 0,48 0,38 0,15

CeN/YbN 17,68 16,83 15,17 12,81 12,35 12,87 13,23 9,64 7,59

CeN/SmN 3,63 3,49 3,95 3,63 3,16 3,34 3,14 3,27 2,8

GdN/YbN 2,24 2,46 2,12 2,18 2,13 1,89 2,31 1,65 1,58

Σ ETR 166 172 155 306 321 289 556 274 114

Tabela 3.5 - Composição química das rochas efusivas e piroclásticas do Membro Lora da Formação Comandante Arara. 
Elementos maiores em % peso de óxido, elementos traços e terras raras em ppm.

AND – andesito;  MMGR – micromonzogranito; MSGR – microsienogranito; IGNR - ignimbrito riolítico. PF – perda ao fogo; ad – abaixo do limite de 
detecção; nd – não detectado
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de 2020 ± 2 Ma e um riolito (microsienogranito) por-
firítico com 2012 ± 2 Ma (Figuras 3.18C e D, e Tabela 
3.3). Estes dados geocronológicos indicam uma con-
temporaneidade das rochas da Formação Coman-
dante Arara com os granitoides do Complexo Cuiú-
-Cuiú (Tabela 2.1).

Os dados de Sm-Nd obtidos para dacitos e 
andesitos do Membro Lora com valores de εNd fra-
camente negativos (-0,59 e -1,19) e TDM de 2,29 e 
2,36 Ga (Figura 3.19A, Tabela 3.4) indicam fontes 
ligeiramente mais juvenil que a dos granitoides do 
Complexo Cuiú-Cuiú analisados neste projeto. Isto 
pode refletir uma menor interação do magma pa-
rental das rochas da Formação Comandante Arara 
com crosta mais antiga, possivelmente arqueana 
(Figura 3.19B).

3.2.3 Formação Comandante Arara – Membro 
Manual (PP3αcm)

3.2.3.1 Aspectos gerais

As cristas e cuestas de direções N-S e NW-SE 
(Figura 3.3) e a assinatura aerogama-espectrométri-
ca com alto K e Th (Figuras 3.4 e 3.5) são feições tí-
picas dos depósitos de rochas vulcanoclásticas, sedi-
mentares vulcanogênicas e piroclásticas do Membro 
Manual. Esta assinatura aerogamaespectrométrica 
sugere a ocorrência de “ilhas” (não cartografadas) de 
rochas correlatas ao Membro Manual no interior da 
parte central do Membro Lora (Figura 3.6). A correla-
ção estratigráfica entre os membros Lora e Manual é 

Figura 3.22 - Diagrama R1-R2 de classificação química de rochas vulcânicas (DE LA ROCHE et al., 
1980) para as rochas vulcânicas e piroclásticas da Formação Comandante Arara, com as curvas 

das séries magmáticas (PAGEL; LETERRIER, 1980).
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Figura 3.23 - Diagramas de variação dos parâmetros composicionais de elementos maiores para as rochas efusivas 
e piroclásticas do Membros Lora da Formação Comandante Arara e diagrama AFM com a curva de Irvine e Baragar 

(1971) discriminando os campos das rochas das séries toleítica e cálcio-alcalina. Os parâmetros de Fe# (FeOT/
FeOT+MgO) e MALI (Na2O+K2O-CaO) são os adotados por Frost et al. (2001) e os de saturação em alumina (A/CNK e 

A/NK) são os adotados por Maniar e Piccoli (1989).
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Figura 3.24 - Diagrama multielementar das rochas vulcânicas e piroclásticas do Membro Lora da Formação 
Comandante Arara padronizado pelo manto primitivo (WOOD et al., 1979). Padrões das populações MLO1 e 
MLO2 e da amostra EY-116C comparados com os campos das populações CC1 e CC2 (A) e da população CC3 

(B) de granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú.
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Figura 3.25 - Diagrama multielementar das rochas vulcânicas e piroclásticas do Membro Lora da Formação 
Comandante Arara padronizado pelo manto primitivo (WOOD et al., 1979). Padrões das populações MLO1 

e MLO2 (A) e da amostra EY-116C (B), comparados com os campos das rochas ígneas cálcio-alcalinas 
relacionadas a arcos magmáticos (BROWN; THORPE; WEBB, 1984): A - arcos de ilha e continentais 

primitivos; B - arcos continentais normais; C - arcos continentais maturos (média).
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Figura 3.26 - Diagrama de elementos terras raras para as rochas efusivas e piroclásticas do Membro Lora da 
Formação Comandante Arara padronizado pelo condrito (BOYNTON, 1984). Padrões das populações MLO1 e MLO2 e 

da amostra EY-116C.

reforçada pela estreita relação espacial entre as duas 
unidades. Além disso, ocorrem níveis centimétricos 
a métricos de rochas efusivas de composição ácida e 
intermediária entre as rochas vulcanoclásticas e se-
dimentares vulcanogênicas do Membro Manual.

3.2.3.2 Aspectos de campo e petrografia

Poucas direções de acamadamento foram me-
didas para as rochas vulcanoclásticas e sedimentares 
vulcanogênicas do Membro Manual, no corpo menos 
afetado pelas falhas transcorrentes o acamadamento 
tem orientação aproximadamente E-W (260°/45°SE) 
e mergulha medianamente para sudeste (Figura 3.1).

O acamadamento pode ser marcado pela in-
tercalação de arenitos vulcanogênicos com brechas 
sedimentares vulcanogênicas (Figura 3.20E). Fre-
quentemente, também ocorrem ignimbritos riolí-
ticos foliados (Figura 3.20F) e maciços intercalados 
com as rochas sedimentares vulcanogênicas desta 
unidade.

Ao microscópio, observa-se que as brechas são 
compostas de fragmentos angulosos a subangulosos 
de púmices, tufos e ignimbritos (Figura 3.21 D). Pre-
dominam fragmentos de tufos ácidos e ignimbritos 
riolíticos e dacíticos, mas localmente ocorrem frag-

mentos de tufos intermediários e ignimbritos ande-
síticos. Os fragmentos geralmente são de ignimbritos 
pouco soldados e não-soldados.

Nos arenitos vulcanogênicos predominam 
clastos de quartzo, feldspatos e fragmentos líticos 
menores ligeiramente mais arredondados e com 
concentrações de minerais pesados em estratos mili-
métricos (Figura 3.21E).

Os ignimbritos riolíticos não-soldados são 
compostos de fragmentos de púmice desvitrificados 
de formas irregulares e de cristais de quartzo imersos 
em uma matriz vitrofírica rica em shards (cacos) em 
forma de Y, aciculares e semicirculares preservados 
da deformação causada pelo fluxo piroclástico (Figu-
ra 3.21F). Contudo, localmente ocorrem ignimbritos 
riolíticos com rotação dos cristaloclastos de quartzo 
e feldspatos, e com estiramento de fiammes e shards 
que denotam soldamento e deformação pelo fluxo 
piroclástico.

3.2.3.3 Idade e ambiente de sedimentação

A ocorrência de brechas sedimentares vulca-
nogênicas e arenitos vulcanogênicos estratificados 
associados a ignimbritos não-soldados e soldados 
e tufos indicam depósitos piroclásticos de fluxo de 
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Figura 3.27 - Diagrama Rb x Y+Nb discriminante de ambientes tectônicos de granitos (PEARCE; HARRIS; TINDLE, 
1984) para as rochas do evento vulcano-plutônico de 2033-2005 Ma. Comparação com o campo de amostras 

deste evento (cinza) analisadas por SANTOS et al.  (2004).

massa e de queda formados por  vulcanismo ex-
plosivo freatomagmático que foram erodidos e res-
sedimentados como depósitos vulcanoclásticos e 
sedimentares vulcanogênicos contemporâneos a 
erupção (MCPHIE; DOYLE; ALLEN, 1993). A amostra-
gem do Membro Manual não permitiu uma análise 
faciológica deposicional, mas são depósitos suba-
quosos rasos com subaéreos associados que são típi-
cos de sistemas aluviais, fluviais, lagunares ou costei-
ros associados a vulcanismo explosivo.

A estreita associação espacial das rochas dos 
membros da Formação Comandante Arara permite 
posicionar o retrabalhamento das rochas efusivas e 
piroclásticas (Membro Lora) e a sedimentação dos 
sedimentos vulcanogênicos e intercalação de fluxos 
piroclásticos (Membro Manual) há cerca de 2012 Ma.

3.3 EVENTOS VULCANO-PLUTÔNICOS DE 2002-
1956 Ma

3.3.1 Formação Vila Riozinho – Membro Riozi-
nho das Arraias (PP3αvra)

3.3.1.1 Aspectos gerais

A Formação Vila Riozinho foi inicialmente refe-
rida como “sequência vulcânica Vila Riozinho” (LAMA-
RÃO, 2001; LAMARÃO et al., 2002) e posteriormente 
Lamarão et al. (2008) empregaram a hierarquia uni-
dade litoestratigráfica formação. Esta unidade reune 
rochas traquíticas com andesitos e riolitos associados 
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que ocorrem nas cercanias da comunidade homô-
nima, e ao longo dos rios Jamanxim e Riozinho das 
Arraias (Figura 3.1). No PROMIN-Tapajós (KLEIN; VAS-
QUEZ, 2000) as rochas vulcânicas dessa região foram 
mapeadas como pertencentes à Formação Salustiano 
do Grupo Iriri, mas se distinguem dessas pelas idades 
de cristalização mais antigas (ca. 2000 Ma) e a filiação 
cálcio-alcalina de alto K a shoshonítica (LAMARÃO, 
2001; LAMARÃO et al., 2002).

No presente projeto, verificou-se que as ocor-
rências das rochas da Formação Vila Riozinho se es-
tendem a oeste da área original, alcançando os rios 
Rio Novo e Tocantinzinho (Figura 3.1). Também foi 
distinguido corpos onde dominam rocha efusivas, 
subvulcânicas e piroclásticas que foram agrupadas 
no Membro Riozinho das Arraias, e corpos em que 
predominam rochas sedimentares vulcanogênicas e 
piroclásticas reunidas no Membro Tocantinzinho. Os 
membros aqui propostos para a divisão da Forma-
ção Vila Riozinho têm suas principais ocorrências, ou 
área tipo, ao longo das drenagens homônimas.

As ocorrências do Membro Riozinho das Ar-
raias nos vales dos rios Jamanxim, Rio Novo e Riozi-
nho das Arraias são marcadas por relevo aplainado, 
mas nos interflúvios onde vários batólitos de gra-
nitoides cortam as rochas desta unidade o relevo é 
mais elevado com cristas e cuestas orientadas segun-
do a direção regional NW-SE, com algumas infletidas 
segundo E-W (Figura 3.3).

As ocorrências do Membro Riozinho das 
Arraias se caracterizam por conteúdos médios a 
elevados de Th (Figura 3.4), baixo K (Figura 3.5) e 
localizadas anomalias de alto U (Figura 3.6).   Na ae-
romagnetometria ambos os membros da Formação 
Vila Riozinho apresentam valores medianos e poucas 
variações, os dipolos nos corpos desta formação es-
tão relacionados a zonas de contatos com intrusões 
de granitos e gabros e a falhas, ou a corpos magnéti-
cos em subsuperfície (Figuras 3.7 e 3.8).

3.3.1.2 Aspectos de campo e petrografia

No campo observou-se no Membro Riozi-
nho das Arraias um predomínio de ignimbritos em 
relação aos derrames de lavas e intrusões sinvulcâ-
nicas. Frequentemente, os ignimbritos mostram fei-
ções mesoscópicas e macroscópicas que denotam 
um forte fluxo piroclástico, tanto para composições 
ácidas como intermediárias (Figuras 3.28A e B). Os 
derrames de dacitos e andesitos porfiríticos mos-
tram aspecto maciço com fenocristais imersos em 
matriz geralmente afanítica (Figura 3.28C). Também 
ocorrem ignimbritos moderadamente soldados ricos 
em fragmentos de fenocristais de feldspato e quart-
zo (Figuras 3.28D) ou com menos fragmentos líticos 
e de cristais imersos em uma matriz com incipien-
te foliação de fluxo piroclástico (Figuras 3.28E). São 
pouco frequentes, mas ocorrem fragmentos de tufos 
andesíticos nos ignimbritos riolíticos (Figuras 3.28F).

Na petrografia, a maioria dos ignimbritos são 
dacíticos e riolíticos (alguns classificados como rioda-

cíticos), enquanto ignimbritos de composição modal 
traquítica, quartzo latítica e andesítica são subordi-
nados. Nos derrames de lava predominam os daci-
tos, latitos, andesitos, traquitos e riolitos são subor-
dinados.

Tanto nos ignimbritos quanto nos derrames 
de lava predomina a textura porfirítica fina, por 
vezes glomeroporfirítica; não foram identificados 
termos afíricos. Em ambos os conteúdos modais de 
matriz variam de 70 a 95% que são criptocristalinas 
e microcristalinas, mas há um predomínio de matriz 
criptocristalina nos ignimbritos (Figuras 3.29A a F). 
Nos microdioritos, microgranodioritos e micromon-
zogranitos associados, o conteúdo de matriz é de 
50 a 70% e é microgranular ou granofírica com in-
tercrescimento micrográfico de quartzo e feldspato 
alcalino.

Nos andesitos ocorrem fenocristais de clinopi-
roxênio e plagioclásio (Figura 3.29A). O anfibólio e a 
biotita geralmente ocorrem como coroas de substi-
tuição do clinopiroxênio (uralitização) com alteração 
para clorita, minerais opacos (óxidos de Fe e Ti), tita-
nita e epidoto.  O plagioclásio é pouco zonado, quan-
do preservado é labradorita, mas geralmente está 
saussuritizado. Na matriz ocorrem como microlitos 
ripiformes de plagioclásio, localmente orientados 
pelo fluxo ígneo (textura traquítica).

Os dacitos têm fenocristais de plagioclásio 
(oligoclásio e albita) e ortoclásio (Figura 3.29B) e ra-
ramente de quartzo, anfibólio e biotita. O quartzo é 
comum na matriz e como produto da substituição do 
anfibólio por biotita. A redução dos conteúdos mo-
dais de quartzo resulta em quartzo latitos e latitos, 
assim como o aumento de feldspato alcalino em re-
lação ao plagioclásio resulta nos quartzo traquitos e 
traquitos, que ocorrem associados aos dacitos. Nos 
riolitos predomina uma matriz felsítica, localmen-
te granofírica, e tem conteúdos de fenocristais de 
quartzo e ortoclásio, por vezes microclínio, mais ele-
vados. A biotita, o principal mineral máfico, é escasso 
(< 2%), ocorre com clorita em substituição pseudo-
márfica de anfibólio.

Nos ignimbritos pouco soldados e não solda-
dos predominam crsitaloclastos de plagioclásio (oli-
goclásio e albita), anfibólio (hornblenda), quartzo e 
feldspato alcalino (ortoclásio) e são frequentes frag-
mentos de tufo (Figuras 3.28C e D). Fragmentos de 
púmices e tufos andesíticos estirados ocorrem como 
fiammes e escórias que com os fragmentos de cris-
tais rotacionados marcam o fluxo piroclásticos nos 
ignimbritos soldados e fortemente soldados (Figuras 
3.28E e F).

3.3.1.3 Litoquímica e petrogênese

No Membro Riozinho das Arraias foram indivi-
dualizadas as populações MRA1 e MRA2 (Tabela 3.6), 
e no Membro Tocantinzinho as populações MTCZ1 e 
MTCZ2 (Tabela 3.7). Estas populações são aqui ana-
lisadas em conjunto, pois apresentam correlações 
geoquímicas entre si.
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Figura 3.28 - Composição, estruturas e texturas das rochas vulcânicas e piroclásticas do Membro Riozinho das Arraias 
da Formação Vila Riozinho. (A) Fluxo piroclástico em ignimbrito dacítico; (B) Fiammes em ignimbrito andesítico 

fortemente soldado; (C) Andesito porfíritico fino de aspecto maciço; (D) Ignimbrito latítico moderadamente soldado 
rico em fragmentos de cristais; (E) Incipiente foliação de fluxo piroclástico em ignimbrito dacítico; (F) Fragmento de 

tufo andesítico em ignimbrito riolítico. As setas duplas vermelhas indicam a direção de fluxo e as elipses destacam os 
fragmentos vulcânicos. 
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Figura 3.29 - Composição e microtexturas das rochas vulcânicas e piroclásticas do Membro Riozinho das Arraias 
da Formação Vila Riozinho. (A) Fenocristais de plagioclásio (pl) e clinopiroxênio (cpx) em andesito porfirítico; (B) 

Fenocristais de feldspato alcalino (fa), plagioclásio e biotita (bt) em dacito porfirítico; (C) Fenocristal de anfibólio (anf), 
fragmentos de cristais de quartzo (qz), plagioclásio, feldspato alcalino e púmice (pm) em ignimbrito dacítico não-

soldado; (D) Fragmento lítico de tufo a cristal (tf) e de cristais de plagioclásio e fiammes (fm) silicosos microcristalinos 
em ignimbrito dacítico moderadamente soldado; (E) Fiammes de escória (sc) andesítica e de púmice e fragmentos de 
cristais de plagioclásio, feldspato alcalino e biotita estirados pelo fluxo piroclástico em ignimbrito latítico soldado; (F) 
Fragmentos de cristais de quartzo, plagioclásio e feldspato alcalino envoltos por fiammes de púmices em ignimbrito 

riolítico fortemente soldado . As fotomicrografias A e B foram obtidas em luz polarizada cruzada, e as de C a F em luz 
polarizada não cruzada, luz natural.
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Amostra CE-320A CE-129 CE-132 CE-21 EY-67 CE-80A EY-41 CE-127 MV-45 EY-66 CE-166

População MRA1 MRA1 MRA1 MRA1 MRA1 MRA1 MRA1 MRA1 MRA1 MRA1 MRA1

Litotipo MD MQMZN AND AND IGNA IGNQLT MMZD MQMZN MQMZN QLT IGND

SiO2 55,37 55,80 59,84 61,84 61,95 62,93 65,22 66,75 67,47 67,78 67,85

Al2O3 16,44 15,45 17,82 17,52 17,84 15,76 15,88 15,79 17,26 15,96 16,37

Fe2O3 T 7,61 12,25 7,1 4,32 5,46 3,96 3,46 3,72 3,57 3,33 4,11

MgO 4,42 2,89 2,59 1,29 1,70 0,95 0,61 0,74 0,64 0,79 0,07

CaO 5,72 4,49 5,08 3,21 4,05 2,66 1,38 1,58 1,85 2,39 3,10

Na2O 3,84 3,74 4,83 5,37 4,21 4,14 3,96 4,61 4,43 4,47 3,46

K2O 3,90 3,21 3,37 4,18 3,57 3,94 6,12 5,34 6,79 4,36 4,99

TiO2 0,89 0,76 0,78 0,7 0,68 0,48 0,63 0,49 0,68 0,46 0,53

P2O5 0,35 0,25 0,33 0,23 0,17 0,12 0,16 0,11 0,18 0,08 0,13

MnO 0,16 0,11 0,11 0,09 0,10 0,07 0,09 0,10 0,12 0,08 0,07

P.F. 1,35 0,93 0,34 1,54 0,93 1,00 0,78 0,70 0,07 0,48 0,66

Total 100,05 99,88 102,19 100,29 100,66 96,01 98,29 99,93 103,06 100,18 101,34

Ba 1317 1634 1909 1317 1170 2005 2738 1305 2516 1498 1605

Co 13 16,1 8,6 6,6 14,6 6,0 3,5 3,8 nd 5,2 6,9

Cs 2,83 1,23 0,9 1,7 4,39 3,65 2,05 2,84 1,61 4,67 2,75

Ga 22,9 23,3 27,3 21,0 17,4 22,0 15,4 21,7 17,6 13,2 22

Hf 5,65 3,56 4,45 8,03 0,33 5,72 1,86 7,13 1,77 0,4 5,1

Nb 11,54 5,95 7,15 58,18 0,28 4,17 2,37 15,95 2,67 0,44 8,83

Rb 127 75 71 110 137 127 161 174 107 175 130

Sn ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad 2,8

Sr 665 1181 1499 490 558 776 197 272 132 361 601

Ta nd nd nd 35,52 0,18 2,07 0,36 0,69 nd 0,14 1,85

Th 6,9 6,9 6,5 13,2 15,5 9,7 15,6 9,9 12,9 16,3 12,4

U 2,05 1,29 1,47 3,46 4,07 2,95 2,95 3,37 1,86 5,01 3,56

W ad ad ad ad ad ad ad ad ad ad 1,4

Zr 233 187 201 450 208 257 702 377 788 275 236

Y 21,2 14,6 16,0 14,8 28,4 19,5 33,3 25,4 22,9 23,3 17,1

La 51,6 42,1 46,3 23,4 52,8 64,1 57,3

Ce 97 69,2 79,3 49,1 102,4 106,3 102,9

Pr 11,9 8,05 9,14 7,77 9,92 11,17 12,41

Nd 46,5 31,4 36,3 30,4 35,9 40 43,6

Sm 7,8 5,0 6,0 4,6 5,1 6,8 6,8

Eu 2,18 1,63 1,67 1,02 1,34 1,43 1,76

Gd 6,57 4,21 4,47 3,9 4,01 5,1 4,26

Tb 0,90 0,53 0,57 0,72 0,6 0,72 0,68

Dy 4,79 2,66 2,79 3,14 3,35 3,92 3,57

Ho 0,94 0,51 0,53 0,79 0,73 0,74 0,68

Er 2,81 1,37 1,45 1,74 2,05 2,06 2,02

Tm 0,39 0,24 0,24 0,38 0,29 0,3 0,27

Yb 2,00 1,2 1,3 1,7 1,9 2,4 2,0

Lu 0,35 0,14 0,2 0,34 0,31 0,4 0,24

Eu/Eu* 0,93 1,09 0,99 0,74 0,91 0,74 1,00

CeN/YbN 12,55 14,92 15,78 7,47 13,94 11,46 13,31

CeN/SmN 3,00 3,34 3,19 2,58 4,85 3,77 3,65

GdN/YbN 2,65 2,83 2,77 1,85 1,70 1,71 1,72

Σ ETR 236 168 190 129 220 245 238

Tabela 3.6 - Composição química das rochas efusivas e piroclásticas do Membro Riozinho das Arraias da Formação Vila 
Riozinho. Elementos maiores em % peso de óxido, elementos traços e terras raras em ppm.

(continua)

MDR – microdiorito; MQMZN – microquartzomonzonito; AND – andesito;  IGNA – ignimbrito andesítico;  QLT – quartzo latito; MMZD – micromonzodiorito;
IGNQLT – ignimbrito quartzolatítico; IGND - ignimbrito dacítico; IGNR - ignimbrito riolítico; MQSN – microquartzosienito.
PF – perda ao fogo; ad – abaixo do limite de detecção; nd – não detectado.
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Amostra EY-38 CE-135 CE-157 CE-149 CE-74 MV-71 EY-111A MV-30A MV-27 FH-26 EY-105

População MRA1 MRA1 MRA1 MRA1 MRA1 MRA2 MRA2 MRA2 MRA2 MRA2 MRA2

Litotipo MQZN IGNA IGNQLT MQMZN IGND AND AND IGNR IGNR IGND IGND

SiO2 68,06 68,27 68,67 69,83 70,44 60,52 61,81 64,34 72,89 69,08 65,96

Al2O3 16,36 16,38 14,87 14,12 15,66 15,07 14,51 17,23 14,01 13,83 15,05

Fe2O3 T 4,09 3,17 3,14 3,52 3,03 9,98 9,15 4,18 1,85 4,46 4,50

MgO 0,80 0,5 0,06 0,09 0,40 1,61 1,07 1,21 0,18 1,10 0,87

CaO 1,81 1,57 2,40 2,32 1,51 4,14 3,49 1,85 0,29 2,59 1,70

Na2O 4,22 4,64 4,38 3,89 4,80 4,04 3,62 3,71 3,61 3,55 3,77

K2O 6,14 5,67 4,15 4,38 5,12 3,92 4,78 6,33 5,92 2,69 4,16

TiO2 0,67 0,44 0,42 0,35 0,46 1,30 1,13 0,71 0,23 0,55 0,46

P2O5 0,2 0,07 0,07 0,13 0,08 0,37 0,35 0,14 0,03 0,17 0,11

MnO 0,11 0,09 0,06 0,09 0,10 0,16 0,16 0,07 0,05 0,10 0,08

P.F. 0,51 0,27 0,76 0,48 0,91 0,24 0,47 0,61 0,28 0,90 1,45

Total 102,97 101,07 98,98 99,2 102,51 101,35 100,54 100,38 99,34 99,02 98,11

Ba 2834 1506 1419 987 1994 1186 1381 2169 310 1268 1225

Co 4,1 3,6 4,1 6,0 2,8 nd 8,3 6,2 0,6 7,7 7,2

Cs 2,7 4,16 3,54 3,14 1,56 2,10 7,50 3,89 3,79 0,98 2,03

Ga 15,2 22,3 21,4 19,6 19,8 20,7 23,5 20,0 14 13,0 12,3

Hf 1,88 7,34 5,31 4,13 7,08 0,72 9,83 4,41 6,48 5,16 4,79

Nb 2,86 16,83 8,97 10,8 12,53 2,15 19,24 7,6 18,24 7,31 10,73

Rb 151 170 152 156 132,2 152 183 141 226 92 107

Sn ad 0,9 2,6 2,6 3,7 ad 3,6 1,2 3,9 ad 1,3

Sr 206 536 348 385 404 205 240 394 34 500 117

Ta 0,32 nd 2,2 3,42 2,66 nd 0,74 nd 0,07 0,74 0,87

Th 16,2 12,1 15,4 12,3 10,6 16 17,2 7,5 29,2 12,6 15,3

U 1,95 4,24 5,64 5,82 3,42 3,1 4,54 3,08 4,66 3,28 3,85

W ad ad 1,7 3,1 ad ad 0,9 ad ad 1,0 10

Zr 711 357 225 177 314 319 413 298 172 255 237

Y 30,7 22,1 23,2 21,4 21 45,0 56,3 22,9 34,4 21 18

La 57,8 58,5 50,4 55,5 65,6 71,8 36 58,7 51,3 36

Ce 103,3 103,1 103,9 111,3 123,9 127,2 75,9 110,4 97,8 72,8

Pr 10,91 12,25 11,33 10,89 15,03 15,96 7,9 13,1 9,61 9,14

Nd 39,6 42,7 40,1 38,9 59,1 61 29,3 46,2 38,9 31,6

Sm 6,8 7,2 6,4 5,6 10,4 10,6 5,4 8,4 6 5,2

Eu 1,43 1,61 1,26 1,43 2,08 1,98 1,09 0,65 0,8 0,67

Gd 4,69 5,62 4,38 4,37 10,27 10,71 4,54 6,16 5,72 4,57

Tb 0,65 0,92 0,69 0,67 1,42 1,70 0,59 0,94 0,66 0,65

Dy 3,58 4,86 4,2 3,25 9,25 9,94 3,98 6,18 4,6 3,93

Ho 0,74 1,0 0,79 0,71 1,74 2,00 0,73 1,15 0,96 0,81

Er 1,97 2,95 2,43 2,01 5,59 5,66 2,53 3,42 2,69 2,07

Tm 0,27 0,43 0,36 0,37 0,53 0,79 0,29 0,44 0,42 0,32

Yb 2,1 3,2 2,8 2,3 5,2 5,8 2,2 3,6 3,1 2,4

Lu 0,35 0,44 0,33 0,32 0,96 0,83 0,39 0,52 0,42 0,43

Eu/Eu* 0,77 0,77 0,73 0,88 0,62 0,57 0,67 0,28 0,42 0,42

CeN/YbN 12,72 8,33 9,6 12,52 6,16 5,67 8,92 7,93 8,16 7,85

CeN/SmN 3,67 3,46 3,92 4,8 2,88 2,9 3,39 3,17 3,93 3,38

GdN/YbN 1,80 1,42 1,26 1,53 1,59 1,49 1,67 1,38 1,49 1,54

Σ ETR 234 245 229 238 311 326 171 260 223 171

Tabela 3.6 - Composição química das rochas efusivas e piroclásticas do Membro Riozinho das Arraias da Formação Vila 
Riozinho. Elementos maiores em % peso de óxido, elementos traços e terras raras em ppm.

(continuação)

MDR – microdiorito; MQMZN – microquartzomonzonito; AND – andesito;  IGNA – ignimbrito andesítico;  QLT – quartzo latito; MMZD – micromonzodiorito;
IGNQLT – ignimbrito quartzolatítico; IGND - ignimbrito dacítico; IGNR - ignimbrito riolítico; MQSN – microquartzosienito.
PF – perda ao fogo; ad – abaixo do limite de detecção; nd – não detectado.
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Amostra EY-109 CE-283 CE-111 CE-130 CE-117 CE-106 CE-162A CE-104 CE-109 CE-107 CE-59

População MRA2 MRA2 MRA2 MRA2 MRA2 MRA2 MRA2 MRA2 MRA2 MRA2 MRA2

Litotipo IGND MQMZN IGND MQSN IGNR IGND IGNR IGNR IGND IGND IGNR

SiO2 67,25 68,07 68,10 68,22 68,75 70,19 70,37 71,28 72,71 73,4 74,19

Al2O3 15,43 15,61 15,48 17,02 15,33 14,04 14,84 13,65 13,84 14,69 13,51

Fe2O3 T 3,28 3,90 3,79 3,85 3,71 3,19 2,03 3,21 3,02 2,75 2,17

MgO 1,04 1,55 1,18 0,81 1,08 0,87 0,04 0,8 0,67 0,75 0,15

CaO 1,45 1,91 2,44 1,80 2,51 1,87 0,35 1,63 1,72 1,55 0,14

Na2O 4,37 3,92 4,21 5,20 4,04 3,79 4,50 3,58 3,84 4,04 3,72

K2O 4,64 3,83 4,63 5,66 4,65 4,75 6,11 4,81 4,95 5,19 5,65

TiO2 0,45 0,52 0,47 0,52 0,47 0,4 0,46 0,36 0,36 0,37 0,20

P2O5 0,07 0,19 0,11 0,12 0,10 0,08 0,05 0,1 0,08 0,06 0,01

MnO 0,08 0,05 0,10 0,11 0,10 0,12 0,04 0,08 0,07 0,08 0,06

P.F. 1,15 1,48 1,10 0,27 0,79 0,59 0,42 0,76 0,4 0,45 0,21

Total 99,21 101,03 101,61 103,58 101,53 99,89 99,21 100,26 101,66 103,33 100,01

Ba 1087 1054 1019 1444 1011 853 421 853 811 757 381

Co 5,8 nd 8,5 4,0 5,4 4,6 0,7 4,7 4,2 4,0 0,8

Cs 3,16 1,64 2,45 2,65 2,56 3,08 1,99 2,1 3,11 2,42 3,11

Ga 19,6 16,5 16,9 22,0 17,0 17,0 23,0 12,8 14,5 13,3 16,5

Hf 6,39 6,15 5,5 8,60 5,19 4,95 9,40 4,63 4,05 3,9 4,76

Nb 12,18 10,61 10,48 15,87 11,1 12,12 18,01 13,45 8,54 9,99 16,55

Rb 170 209 138 186 152 170 208 141 180 143 203

Sn 2,7 ad 0,9 ad 0,3 1,1 5,2 1,7 4,8 0,5 1,2

Sr 330 423 377 336 343 265 70 261 298 258 65

Ta 1,00 0,06 0,95 0,17 1,04 1,05 2,52 1,65 2,07 0,98 4,92

Th 17,5 16,1 18,2 12,0 18,8 19,7 20,7 19,1 14,1 17,5 11,2

U 4,57 3,65 4,64 3,37 4,82 5,24 6,49 5,18 5,28 4,91 5,89

W 1,9 0,1 1,3 ad 0,5 0,4 1,3 0,6 1,1 ad ad

Zr 227 181 223 400 200 185,3 456 180,6 179 189,2 173

Y 27 21 25 25 24 24 36 17 23,36 19,11 27,3

La 57,5 64,1 90,1 36,3 37,5 46,2

Ce 92,1 115,5 171,9 75,9 66,5 89,4

Pr 12,45 12,17 19,95 9,02 11,23 8,66

Nd 44,7 43,4 70,8 31,4 40,4 31,1

Sm 6,7 7,3 10,9 5,3 6,2 5,6

Eu 1,38 1,27 1,52 0,63 0,95 0,67

Gd 6,1 5,23 7,13 4,17 5,2 4,92

Tb 0,67 0,73 1,15 0,61 0,71 0,75

Dy 4,67 4,13 6,62 3,86 4,17 5,13

Ho 0,87 0,81 1,32 0,81 0,91 0,99

Er 2,29 1,9 3,84 2,43 2,77 2,93

Tm 0,43 0,33 0,62 0,33 0,42 0,52

Yb 2,8 2,2 4,3 2,5 3,0 3,1

Lu 0,57 0,33 0,59 0,42 0,58 0,44

Eu/Eu* 0,66 0,63 0,53 0,41 0,51 0,39

CeN/YbN 8,51 13,58 10,34 7,85 5,73 7,46

CeN/SmN 3,32 3,82 3,81 3,46 2,59 3,85

GdN/YbN 1,76 1,92 1,34 1,35 1,40 1,28

Σ ETR 233 259 391 174 180 200

Tabela 3.6 - Composição química das rochas efusivas e piroclásticas do Membro Riozinho das Arraias da Formação Vila 
Riozinho. Elementos maiores em % peso de óxido, elementos traços e terras raras em ppm.

(conclusão)

MDR – microdiorito; MQMZN – microquartzomonzonito; AND – andesito;  IGNA – ignimbrito andesítico;  QLT – quartzo latito; MMZD – micromonzodiorito;
IGNQLT – ignimbrito quartzolatítico; IGND - ignimbrito dacítico; IGNR - ignimbrito riolítico; MQSN – microquartzosienito.
PF – perda ao fogo; ad – abaixo do limite de detecção; nd – não detectado.
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Amostra CE-42 CE-41 CE-38 CE-44 CE-25 CE-34 CE-32
População MTCZ1 MTCZ1 MTCZ1 MTCZ2 MTCZ2 MTCZ2 MTCZ2

Litotipo IGNA IGNA TCV IGNR IGNR TCV TCV

SiO2 61,16 63,79 65,26 70,51 70,77 71,42 74,6

Al2O3 17,01 16,14 15,99 14,17 12,76 12,59 12,13

Fe2O3 T 5,76 5,30 4,49 1,55 1,99 2,29 2,00

MgO 2,38 1,99 1,18 0,16 0,25 0,19 0,23

CaO 4,09 2,48 0,08 0,03 0,61 0,3 0,89

Na2O 4,24 4,65 0,05 0,10 3,39 6,1 4,80

K2O 4,5 5,14 8,46 4,79 5,07 1,62 1,76

TiO2 0,84 0,74 0,56 0,20 0,27 0,23 0,24

P2O5 0,33 0,24 0,07 nd 0,02 nd 0,16

MnO 0,09 0,09 0,12 0,09 0,05 0,06 0,06

P.F. 1,52 1,38 2,84 3,48 0,88 0,69 0,67

Total 101,92 101,94 99,10 95,08 96,06 95,49 97,54

Ba 1322 1384 697 247 416 404 401

Co 11,6 8,5 7,6 1,4 1,2 2,0 1,6

Cs 2,46 2,63 4,23 4,34 3,26 2,05 1,03

Ga 16,1 21,5 20,6 23,4 20 14,3 15,1

Hf 5,78 6,7 5,39 7,08 5,32 6,37 6,16

Nb 8,65 9,96 4,25 8,06 17,64 13,99 21,11

Rb 115 107 146 165 156 49 60

Sn 2,9 ad ad 2,2 ad ad ad

Sr 742 531 47 21 108 240 188

Ta 2,84 4,97 2,25 3,69 9,9 9,24 14,25

Th 15,8 17,3 13,7 27,6 19,4 17 15,7

U 4,00 3,61 1,07 3,47 5,02 1,89 4,49

W 4 ad ad 7 ad ad ad

Zr 261 312 225 169 172 226 279

Y 14 16 19 31 25 37 34

La 44,8 20,2 14,1 30 16,6 29 15

Ce 89,6 42,6 28,1 89,1 39,4 48,3 36,9

Pr 10,67 6,79 5,65 7,69 6,43 13,39 5,62

Nd 39,2 27,7 23,7 28,1 25,1 55,5 23,4

Sm 6,1 4,8 4,7 5,5 4,3 10,4 4,2

Eu 0,94 0,85 1,18 0,28 0,56 1,42 0,46

Gd 4,77 3,28 4,1 5,62 4,31 8,39 4,25

Tb 0,56 0,5 0,88 0,92 0,83 1,7 0,91

Dy 3,3 3,14 3,93 6,05 4,83 9,91 5,85

Ho 0,66 0,57 0,8 1,4 1,06 2,08 1,43

Er 1,77 1,71 1,81 3,91 2,82 5,44 4,56

Tm 0,24 0,21 0,32 0,66 0,54 0,97 0,78

Yb 1,5 1,6 1,9 4,5 3,1 6,3 5,5

Lu 0,26 0,17 0,31 0,72 0,45 0,85 0,78

Eu/Eu* 0,53 0,65 0,82 0,15 0,4 0,46 0,33

CeN/YbN 15,45 6,89 3,83 5,12 3,29 1,98 1,74

CeN/SmN 3,54 2,14 1,44 3,91 2,21 1,12 2,12

GdN/YbN 2,57 1,65 1,74 1,01 1,12 1,07 0,62

Σ ETR 204,37 114,12 91,48 184,45 110,33 193,65 109,64

Tabela 3.7 - Composição química das rochas piroclásticas do Membro Tocantinzinho da Formação Vila Riozinho. 
Elementos maiores em % peso de óxido e elementos traços e terras raras em ppm.

IGNA – ignimbrito andesítico; IGNR – ignimbrito riolítico; TCV – tufo cristal-vítreo.
PF – perda ao fogo; ad – abaixo do limite de detecção; nd – não detectado.
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No diagrama R1-R2, ambos os membros plo-
tam principalmente ao longo dos campos dos latitos 
a riolitos, com alguns termos quartzo traquíticos, 
traquíticos, dacíticos, riodacíticos e até riolíticos al-
calinos (Figura 3.30). Estas amostras se distribuem 
ao longo da curva evolutiva das séries subalcalinas 
potássicas de Pagel e Leterrier (1980), que equivalem 
às séries cálcio-alcalinas de alto K e shoshoníticas. Na 
classificação TAS (LE BAS et al., 1986) os latitos e tra-
quitos, e suas variações com quartzo, bem como os 
dacitos plotam no campo dos traquiandesitos e tra-
quitos/traquidacitos, trasicionando entre aos termos 
subalcalinos e alcalinos.

Ambas as populações do Membro Riozinho 
das Arraias são em parte magnesianas e em parte 
mais ricas em ferro, mas os ignimbritos latíticos a 
riolíticos da MTCZ1 são magnesianos, enquanto os 
tufos e ignimbritos riolíticos da MTCZ2 são ferrosos 
(Figura 3.31). As populações de ambos os membros 
da Formação Vila Riozinho mostram um aumento 
das concentrações de álcalis em relação ao cálcio 
com o aumento da diferenciação em sílica.  A gran-
de maioria transiciona de alcali-cálcico para alcalino 
no diagrama MALI (FROST et al., 2001). Também se 
tornam mais potássicos com a diferenciação, exceto 
alguns tufos que são mais sódicos, talvez devido a 
albitização. O enriquecimento em álcalis em relação 
ao ferro e o magnésio é verificado no diagrama AFM, 
que também mostra que algumas amostras do Mem-
bro Riozinho das Arraias não tão ricas em álcalis, são 
relativamente mais ricas em ferro do que magnésio, 
não plotando no campo das rochas cálcio-alcalinas 
(Figura 3.31). Com respeito à saturação em alumina, 
as rochas da População MRA1 são dominantemen-
te metaluminosas e na MRA2 predominam peralu-
minosas. Os tufos e ignimbriticos da MTCZ2 são ex-
clusivamente peraluminosos, mas os da MTCZ1 são 
metaluminosos, exceto um tufo que apresentou um 
fortíssimo caráter peraluminoso acompanhado de 
elevados teores de K2O (Tabela 3.7), que possivel-
mente resultam de uma alteração fílica. Este enri-
quecimento em alumina em relação aos álcalis e o 
cálcio aumenta com a diferenciação em sílica.

Os elementos traços mostram contrastes entre 
as duas populações do Membro Riozinho das Arraias, 
apesar de elevadas concentrações de Ba (em geral > 
1000 ppm – Tabela 3.6) para ambas as populações 
nas rochas da MRA1 elas são mais levadas, inclusive 
com anomalias positivas (Figura 3.32). As concentra-
ções de Sr são médias (em geral < 600 ppm – Tabela 
3.7) e é observada a mesma relação, as rochas que 
tem concentrações mais altas (700-1500 ppm) tem 
anomalias positivas. As rochas da MRA2 além de 
anomalias negativas de Ba e Sr mostram também 
este tipo de anomalia para P e Ti e localmente para o 
Hf, Nb e Ta. Esta População apresenta concentrações 
mais elevadas de Cs, Th, U, K, Tb e Y.

No geral as populações do Membro Tocantin-
zinho apresentam semelhanças com as do Membro 
Riozinho das Arraias na distribuição de LILE e HFSE 
(Figuras 3.32A e B). Contudo, apresentam algumas 
particularidades entre suas duas populações, os tu-

fos e ignimbritos da MTCZ1 tem concentrações mais 
elevadas de Ba e Sr que os da MTCZ2 (Figura 3.32B).

Ao comparar a distribuição e concentrações 
de LILE e HFSE das rochas dos membros da Formação 
Vila Riozinho com as populações de granitoides da 
Suíte Intrusiva Creporizão que são quase contempo-
râneos, excetuando algumas flutuações nas concen-
trações de Rb, U, Ta, Nb, Hf e Sr nas rochas extrusivas 
(Figuras 3.32A e B), observa-se uma boa correlação 
com as populações SIC1 a SIC3 desta suíte. Esta simi-
laridade sugere uma possível cogeneticidade entre 
estas unidades.

As rochas de ambos os membros da Formação 
Vila Riozinho apresentam concentrações de Rb, Ba, 
Nb, Ta, Hf, Zr, Sm, Tb e Y ligeiramente mais elevadas 
que dos granitoides cálcio-alcalinos de arcos mar-
gens continentais apresentados por  Brown; Thorpe; 
Webb (1984), e suas anomalias negativas de Sr, P, Ti 
e em parte as de Ba e Sr se aproximam da assinatura 
dos arcos magmáticos maturos (Figuras 3.33A e B).

As mais baixas concentrações e o maior fra-
cionamento de ETR e as ausentes ou menos pro-
nunciadas anomalias negativas de Eu distinguem 
as rochas da MRA1 das da População MRA2 (Figura 
3.34A). A predominância de termos latíticos, traquí-
ticos e dacíticos, termos mais ricos em plagioclásio 
e hornblenda, podem explicar as pouco expressivas 
ou ausentes anomalias de Eu na MRA1, pois estes 
minerais concentram este elemento nestes tipos de 
rochas (CULLERS; GRAFF, 1984). A diferenciação para 
composições mais riodacíticas e riolíticas, com me-
nos desses minerais, explica o aparecimento de ano-
malias mais pronunciadas de Eu na População MRA2.  
De modo análogo, pode se explicar à semelhança do 
padrão ETR dos ignimbritos e tufos da MTCZ1 com 
os da MRA1 e da MTCZ2 com o da MRA2, sendo que 
além da diferenciação magmática os fluidos hidro-
termais podem ter acentuado o enriquecimento de 
ETR pesados, pois estes fluidos podem enriquecer 
nestes elementos nos magmas mais ácidos (HILDRE-
TH, 1981).

Devido à dificuldade de diferenciar rochas 
cálcio-alcalinas de alto K das shoshoníticas, por não 
ter amostragem dos termos não saturados em síli-
ca e por em parte as rochas da Formação Vila Riozi-
nho apresentarem características de ambas as séries 
magmáticas, Lamarão et al. (2002) sugeriram que 
estas rochas vulcânicas representam uma transição 
entre as duas séries.  O aumento do caráter potássi-
co nas amostras menos saturadas em sílica (55-65% 
SiO2), o enriquecimento em ETR leves com aumento 
da diferenciação e as elevadas concentrações de Ba 
e Sr e médias de Rb e Nb em algumas das amostras 
desta unidade reforçam a componente shoshonítica, 
mas não são características comuns a todo conjunto 
das amostras. Isto confirma o caráter shoshonítico 
transicional proposto por Lamarão et al. (2002).

Associações shoshoníticas ocorrem associadas 
ao magmatismo cálcio-alcalino de alto K e cálcio-
-alcalino em margens continentais e alguns arcos 
de ilha, são estratigraficamente mais jovens e se si-
tuam acima e mais distantes da fossa de subducção 
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(MORRISON, 1980). Contudo, associações shosho-
níticas também tem sido descritas em ambientes 
pós-colisionais transcorrentes e extensionais (HAR-
RIS; PEARCE; TINDLE, 1986; MÜLLER; ROCK; GRO-
VES, 1992; LIÉGEOIS et al., 1998). Lamarão et al. 
(2002) relacionaram o evento vulcano-plutônico de 
2000 - 1980 Ma da região da Vila Riozinho à evolu-
ção de um arco magmático de margem continental 
de 2010 - 1970 Ma. Assim este evento que marca 
a transição do magmatismo cálcio-alcalino de alto 
K para shoshonítico representaria a manifestação 
mais distal da região de subdução da placa oceâni-
ca que mergulhava para leste.

A cristalização fracionada a partir de um 
magma basáltico potássico derivado da fusão de 
um manto litosférico enriquecido tem sido propos-
to como fonte e evolução de rochas de associações 

shoshoníticas (MEEN, 1987; LIMA; NARDI, 1998). 
Por outro lado, a fusão parcial hidratada de rochas 
metamáficas da crosta também foi aventado como 
mecanismo de geração de magma cálcio-alcalino 
potássico (ROBERT; CLEMENS, 1993). Alternativa-
mente, a assimilação de crosta por magmas diferen-
ciados de fusão de manto litosférico enriquecido 
ou astenosférico pode gerar magmas shoshoníticos 
(LIZ; LIMA; NARDI, 2009). A participação de crosta 
na geração dos magmas das rochas da Formação 
Vila Riozinho foi identificada com base na ocorrên-
cia de xenocristais de zircão arqueano e a assina-
tura de isótopos de Nd, que pode também ter tido 
uma componente de manto litosférico enriquecido 
(LAMARÃO; DALL’AGNOL; PIMENTEL, 2005).

No diagrama Rb x Y+Nb (PEARCE; HARRIS; 
TINDLE, 1984) as rochas da Formação Vila Riozinho 

Figura 3.30 - Diagrama R1-R2 de classificação química de rochas vulcânicas (DE LA ROCHE et al., 
1980) para as rochas vulcânicas e piroclásticas da Formação Vila Riozinho, com as curvas das 

séries magmáticas (PAGEL; LETERRIER, 1980).
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Figura 3.31 - Diagramas de variação dos parâmetros composicionais de elementos maiores para as rochas efusivas 
e piroclásticas dos membros Riozinho das Arraias e Tocantinzinho da Formação Vila Riozinho e diagrama AFM 

com a curva de Irvine e Baragar (1971) discriminando os campos das rochas das séries toleítica e cálcio-alcalina. 
Os parâmetros de Fe# (FeOT/FeOT+MgO) e MALI (Na2O+K2O-CaO) são os adotados por Frost et al. (2001) e os de 

saturação em alumina (A/CNK e A/NK) são os adotados por Maniar e Piccoli (1989).
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Figura 3.32 - Diagrama multielementar das rochas vulcânicas e piroclásticas da Formação Vila Riozinho 
padronizado pelo manto primitivo (WOOD et al., 1979). Padrões das populações do Membro Riozinho das 
Arraias (A) e do Membro Tocantinzinho (B) comparados com os campos dos granitoides da Suíte Intrusiva 

Creporizão - SIC.
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Figura 3.33 - Diagrama multielementar das rochas vulcânicas e piroclásticas da Formação Vila Riozinho 
padronizado pelo manto primitivo (WOOD et al., 1979). Padrões das populações do Membro Riozinho 

das Arraias (A) e do Membro Tocantinzinho (B) comparados os campos das rochas ígneas cálcio-alcalinas 
relacionadas a arcos magmáticos (BROWN; THORPE; WEBB, 1984): A - arcos de ilha e continentais 

primitivos; B - arcos continentais normais; C - arcos continentais maturos (média).
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Figura 3.34 - Diagrama de elementos terras-raras para as rochas efusivas, piroclásticas e vulcanoclásticas da 
Formação Vila Riozinho padronizados pelo condrito (BOYTON, 1984). Padrões das populações do Membro 

Riozinho das Arraias (A) e do Membro Tocantinzinho (B).
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ocorrem quase restritamente no campo dos VAG, 
com poucas amostras no campo dos WPG (Figura 
3.35). Isto sugere uma fraca componente crustal 
na geração e evolução do seu magma parental e 
reforça uma fonte para o magma dessas rochas a 
partir de um manto enriquecido. A assinatura re-
lacionada à subducção em rochas cálcio-alcalinas 
de alto K (tipo I) e shoshoníticas de ambiente pós-
-colisional tem sido atribuída ao metassomatismo 
do manto litosférico com enriquecimento em LILE, 
HFSE e ETR causado pelos fluidos da placa oceâ-
nica subductada antes da colisão (MÜLLER; ROCK; 
GROVES, 1992; TURNER et al., 1996; LIMA; NARDI, 
1998; SARJOUGHIAN et al., 2012). Desta forma, é 
coerente que a maioria das amostras das rochas 

da Formação Vila Riozinho plotar no campo das 
rochas pós-colisionais (Figura 3.35) proposto por 
Pearce (1996a).

3.3.1.4 Geocronologia e geoquímica isotópica 
Sm-Nd

As rochas efusivas e piroclásticas do Membro 
Riozinho das Arraias contam com datações prévias 
que forneceram idades por evaporação de Pb em 
zircão, entre 2000 e 1998 Ma, na sua área tipo e no 
rio Jamanxim (Tabela 2.1). Neste projeto foi datado 
pelo mesmo método um ignimbrito dacítico a oeste 
do rio Novo que forneceu uma idade de 2002 ± 4 Ma 

Figura 3.35 - Diagrama Rb x Y+Nb discriminante de ambientes tectônicos de granitos (PEARCE; 
HARRIS; TINDLE, 1984; PEARCE, 1996a), para as rochas do evento vulcano-plutônico de 2002 -1956 

Ma. Comparação com o campo (cinza) de amostras deste evento analisadas por outros autores 
(VASQUEZ; RICCI; KLEIN, 2002; LAMARÃO et al., 2002; SANTOS et al., 2004).
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(Figura 3.36A e Tabela 3.3), indicando que as ocor-
rências desta unidade se estendem para oeste de sua 
ocorrência original. A idade U-Pb em zircão de 1993 
Ma para um andesito associado aos granitoides hos-
pedeiros das mineralizações auríferas do depósito 
Tocantinzinho (Tabela 2.1) é o registro mais a oeste 
na área do projeto. A cerca de 100 km a sul da Vila 
Riozinho foram datados, pelo mesmo método, rioli-
tos de 1990 e 1966 Ma (Tabela 2.1) e no sudoeste do 
Domínio Tapajós, no garimpo Ouro Roxo, foi datado 
um andesito de 1974 Ma. Estes últimos dados, suge-
rem que as ocorrências deste vulcanismo de cerca de 
2000 Ma se estendem a outros segmentos do Domí-
nio Tapajós.

Lamarão, Dall’Agnol e Pimentel (2005) com 
base nos valores fracamente negativos (-1,03 e 
-3,17) de εNd e TDM de 2,29 e 2,49 Ga discutiram so-
bre possíveis fontes e processos dos magmas paren-
tais das rochas vulcânicas cálcio-alcalinas de alto K a 
shoshoníticas de 2000 Ma e granitos associados de 
1980 Ma.  Aventaram a interação de uma fonte pa-
leoproterozoica de origem mantélica variavelmente 
contaminada por assimilação de rochas arqueanas 
ou mistura com magmas derivados de fontes crustais 
arqueanas. Tal hipótese é suportada pela ocorrência 
de xenocristais de zircão arqueanos nas rochas vul-
cânicas da Formação Vila Riozinho. Também ponde-
raram a fusão de crosta siálica paleoproterozoica li-
geiramente mais antiga ocasionada por underplating 
de magmas máficos de origem mantélica. Alternati-
vamente, sugeriram que a assinatura isotópica de Nd 
pode derivar de uma fonte de fusão de um manto 
enriquecido (tipo EM1).

3.3.2 Formação Vila Riozinho – Membro To-
cantinzinho (PP3αvt)

3.3.2.1 Aspectos gerais

As ocorrências do Membro Tocantinzinho 
mostram um relevo mais acidentado que as do 
Membro Riozinho das Arraias, com cristas e cuestas 
concordantes com a orientação regional de orienta-
ção NW-SE, e que localmente mostram-se orientadas 
para E-W, e até NNW-SSE (Figura 3.3).

Na aerogamaespectrometria as ocorrências 
do Membro Tocantinzinho se destacam pelos ele-
vados teores de K (Figura 3.5), uma assinatura que 
parece ser típica dos depósitos de rochas sedimen-
tares vulcanogênicas.  Na composição ternária o 
principal corpo no rio homônimo, área tipo da uni-
dade, exibe uma alternância de estratos de alto K 
e médio Th e K (Figura 3.6). Na continuação deste 
corpo para sudeste, ele recobre os granitoides do 
Complexo Cuiú-Cuiú e as rochas efusivas e piroclás-
ticas do Membro Riozinho das Arraias (Figura 3.1). 
Além do empilhamento destas duas unidades ocor-
rem níveis métricos a dezena de metros de rochas 
efusivas do Membro Riozinho das Arraias, interca-
lados entre as rochas vulcanoclásticas, sedimenta-
res vulcanogênicas e piroclásticas do Membro To-

cantinzinho, que reforçam a correlação entre estes 
membros da Formação Vila Riozinho.

3.3.2.2 Aspectos de campo e petrografia

O acamadamento nas rochas sedimentares 
vulcanogênicas (Figuras 3.37A e F) e piroclásticas 
do Membro Tocantinzinho apresenta-se orientando 
para NW (320-292°) e NNW-SSE (355° e 175°), local-
mente estão segundo direção NE (055°) e E-W (270°). 
Os mergulhos são baixos a médios (22° a 45°) para 
NE, SE e SW. Apesar desta variação, a maioria dos 
corpos está orientada segundo a direção regional 
NW-SE (Figura 3.1).  Esta variação pode resultar de 
rotação dos estratos causados pelas falhas transcor-
rentes, mas pode refletir um controle destas falhas 
na formação da bacia e na deposição dessas sequên-
cias vulcanoclásticas e sedimentares vulcanogênicas, 
e as variações de mergulho representarem paredes 
de cones vulcânicos. Contudo, não foram mapeadas 
nestas unidades, estruturas circulares e sequências 
típicas de complexos de caldeiras vulcânicas, como 
as identificadas por Juliani et al. (2005) em outras 
partes do Tapajós, e por Dreher et al. (2011a) no nor-
te de Roraima.

No campo afloram arenitos vulcanogênicos 
(Figura 3.37A) e tufos (Figuras 3.37B e D) com acama-
damento plano-paralelo, e por vezes lapilli acrescio-
nários (Figura 3.37C). As brechas vulcanogênicas são 
maciças e compostas por fragmentos líticos, e de ma-
terial piroclástico, variando de blocos a lapilli, angu-
losos a subangulos (Figura 3.37E). A maioria dessas 
rochas apresentam cores avermelhadas e rosadas, 
resultantes da impregnação de óxidos e hidróxidos 
de ferro, e os tufos hidrotermalizados (sericitização) 
tem cores esbranquiçadas (Figura 3.37F). Ocorrem 
associados ignimbritos dacíticos, andesíticos, riolíti-
cos e subordinados derrames de andesitos e riolitos.

Os arenitos líticos vulcanogênicos são com-
postos de grãos arredondados a subangulosos de 
minerais (25-40%) e fragmentos líticos (30-72%). A 
matriz (3-20%) geralmente é composta por sericita, 
quartzo e argilominerais intersticiais, frequentemen-
te encontra-se impregnada por hidróxido de ferro, 
que confere a coloração avermelhada e, por vezes, 
apresenta-se cimentada por sílica micro a criptocris-
talina. Os grãos são principalmente de quartzo, felds-
pato alcalino e plagioclásio, minerais opacos, zircão 
e muscovita são menos frequentes. Predominam 
fragmentos de tufos ácidos (cinerítico, soldados, não 
soldados) e de púmice, fragmentos de rocha gra-
nofíricas, escórias, andesitos e arenitos são subor-
dinados (Figura 3.38A). A intercalação de níveis de 
diferente granulometria marca a estratificação, e por 
vezes ocorrem fraturas estilolíticas paralelas a este 
acamadamento. Alguns termos mais ricos em matriz 
(55%) foram classificados como grauvacas líticas vul-
canogênicas. Trata-se de uma sedimentação pouco 
matura e pouco selecionada, com retrabalhamento 
de material piroclástico juvenil e com ressedimenta-
ção de matérial vulcanoclástico, pois alguns termos 
têm fragmentos de arenito vulcanogênico mais fino. 
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Figura 3.36 - Diagramas de espectro de idades 207Pb/206Pb dos cristais de zircão das rochas piroclásticas da Formação 
Vila Riozinho (A) dos granitos da Suíte Intrusiva Creporizão (B e C), e xenocristais de zircão de granitoide do 

Complexo Cuiú-Cuiú (D).

Localmente alguns arenitos apresentam grãos e frag-
mentos líticos mais arredondados que também de-
notam o retrabalhamento.

Os tufos cineríticos em geral são laminados, a 
matriz de partículas de tamanho cinza fina a grossa é 
composta por cacos vítreos (shards), de formas cur-
vilíneas, aciculares, cúspides e achatadas e por mi-
crolitos de feldspatos e quartzo (Figura 3.38B). Por 
vezes tem lapilli acrescionários ovais de tamanhos 
milimétricos (Figura 3.38C), que são típicos de depó-
sitos piroclásticos de queda relacionados a erupções 
freatomagmáticas (MCPHIE; DOYLE; ALLEN, 1993).

As brechas vulcanogênicas são compostas por 
fragmentos em lapilli (60-80%), angulosos a subar-
redondados de ignimbritos, escórias, púmices, tufos 
e perlitos (Figura 3.38D), com matriz composta de 
grãos em grânulos a areia fina, subarredondados a 
angulosos de materiais vulcânicos vítreos, quartzo 
e raro feldspatos, geralmente cimentados por sílica 
microcristalina e argilominerais impregnados por hi-
dróxido de ferro.

Localmente ocorrem ignimbritos andesíticos 
moderadamente e pouco (Figuras 3.38E e F) e não-

-soldados intercalados nas as rochas sedimentares 
vulcanogênicas desta unidade.

3.3.2.3 Idade e ambiente de sedimentação

A correlação estratigráfica entre as rochas se-
dimentares vulcanogênicas e piroclásticas do Mem-
bro Tocantinzinho e as rochas efusivas do Membro 
Riozinho das Arraias, que conta com idades absolu-
tas de cristalização de cerca de 2000 Ma (Tabela 2.1) 
é baseada na estreita relação espacial anteriomente 
descrita.

A ocorrência de tufos de queda portadores 
de lapilli acrescionários, brechas com clastos an-
gulosos de púmice pouco vesiculares e ignimbritos 
não-soldados nos depósitos vulcanoclásticos do 
rio Tocantinzinho evidencia um rápido resfriamen-
to, fragmentação explosiva e interação do magma 
com água que indica uma erupção freatomagmá-
tica (DREHER et al., 2011b). A água pode ter sido 
de lagos, rios ou solo saturado em água. Os areni-
tos vulcanôgênicos associados tiveram como fon-
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Figura 3.37 - Estruturas e texturas das rochas vulcanoclásticas e piroclásticas do MembroTocantinzinho da Formação 
Vila Riozinho. (A) Acamadamento plano-paralelo em arenito lítico vulcanogênico; (B) Acamadamento vulcanoclástico 

em tufo; (C) Lapilli acrescionário em tufo; (D) Tufo cinerítico laminado; (E) Tufo hidrotermalizado por sericitização; 
(F) Brecha vulcanogênica com fragmentos líticos e de material piroclástico em blocos até lapilli, angulosos a 

subarredondados. O simbolo com S0 marca o acamadamento e  o círculo destaca as litofisas. 
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Figura 3.38 - Composição e microtexturas das rochas vulcanoclásticas e piroclásticas do Membro Tocantinzinho da 
Formação Vila Riozinho. (A) Grãos de quartzo (qz), feldspatos (fd) e fragmentos líticos (fl) em arenito vulcanogênico; 
(B) Shards (sh) achatados e curvilíneos de um tufo cinerítico; (C) Lapilli acrescionário (la) e acamadamento em tufo 

cinerítico;  (D) Fragmentos de  perlitos (pt) e de tufos (tf) em  brecha púmice; (E) Fragmentos de andesito (a) e púmice 
(pm) em um ignimbrito andesítico moderadamente soldado; (F) Fragmentos de andesito, cristais de plagioclásio (pl), 
clinopiroxênio (cpx) e anfibólio (anf) e fiammes (fm) na matriz de um ignimbrito andesítico pouco soldado. Todas as 

fotomicrografias desta prancha foram obtidas em luz polarizada não cruzada, luz natural.
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te o material piroclástico, em parte derivados das 
rochas formadas pela erupção freatomagmatica. 
Abundância desses depósitos vulcanoclásticos pró-
ximo e junto às falhas de direção NW-SE que cortam 
e delimitam estes corpos (Figura 3.1), sugerem que 
os centros vulcânicos se instalaram ao longo destas 
estruturas que podem ser remanescentes de um 
antigo graben, ou um hemi-graben, no qual se de-
positaram os sedimentos vulcanoclásticos (DREHER 
et al., 2011b).  Este quadro sugere um vulcanismo 
explosivo em um rifte continental com um sistema 
fluvial, provavelmente tipo entrelaçado, e lagos as-
sociados aos centros vulcânicos.

3.3.3 Suíte Intrusiva Creporizão (PP3γcz) e 
Granito São Jorge Antigo (PP3γsja)

3.3.3.1 Aspectos gerais

A Suíte Intrusiva Creporizão, definida por Ricci 
et al. (1999), reune granitoides, geralmente protomi-
loníticos, das porções centro-leste e sudeste do Do-
mínio Tapajós, cuja as intrusões  foram fortemente 
controladas pelas zonas de cisalhamento transcor-
rentes de direção NW-SE. Uma suíte de granitoides 
cálcio-alcalinos mais evoluídos e mais jovens (ca. 
1980 Ma) que os do Complexo Cuiú-Cuiú, que pode 
representar um magmatismo pós-colisional trans-
corrente (VASQUEZ; RICCI; KLEIN, 2002), ou um arco 
magmático mais maduro (SANTOS et al., 2004).

Lamarão et al. (2002) distinguiram o Granito São 
Jorge Antigo, um batólito granítico de cerca de 1980 
Ma de afinidade cálcio-alcalina de alto K localizado na 
porção leste do Domínio Tapajós, que apesar de isen-
to de deformação milonítica se enquadra na definição 
da  Suíte Intrusiva Creporizão. Além disso, nesta suíte 
ocorrem desde granitoides com texturas ígneas pre-
servadas a granitoides com microtexturas de deforma-
ção dúctil em condições equivalente à fácies anfibolito 
(RICCI et al., 1999; VASQUEZ; RICCI; KLEIN, 2002).

Na parte sudeste da Folha Jardim do Ouro 
ocorrem dois plutons de granitoides da Suíte Intru-
siva Creporizão, próximos ao batólito do Granito São 
Jorge Antigo (Figura 3.1). No sudoeste desta folha, 
nas cercanias da comunidade São Chico, ocorre um 
corpo de correlato a esta suíte. Na Folha São Domin-
gos os granitoides da Suíte Intrusiva Creporizão ocor-
rem como batólitos nas porções sudeste (São Domin-
gos), centro-sul (Água Branca), oeste (Roda de Fogo) 
e centro-norte (Tocantinzinho).

O relevo dessas ocorrências e arrasado a pou-
co colinoso e a orientação dos maciços batolíticos 
varia de direções N-S a NW-SE (Figura 3.3).

Na aerogamaespectrometria as ocorrências da 
Suíte Intrusiva Creporizão apresentam teores médios 
de K, Th e U com variações marcadas por anomalias 
positivas e negativas dos três elementos (Figura 3.6). 
Não mostram uma assinatura aeromagnetométrica 
peculiar, os dipolos parecem refletir apenas as falhas 
que cortam os batólitos (Figura 3.8).

3.3.3.2 Aspectos de campo e petrografia

A maioria dos granitoides da Suíte Intrusiva 
Creporizão, na área mapeada, mostra um aspecto 
maciço, isto é, sem orientação preferencial da tra-
ma ígnea (Figura 3.39A).  Estes granitoides apre-
sentam a textura ígnea, e estruturas como encla-
ves microgranulares máficos de mistura de magma 
(mingling), agregados de feldspatos e de minerais 
máficos preservados de deformação dúctil (Figura 
3.39B). Contudo, nesta suíte também ocorrem gra-
nitoides com orientação preferencial de fenocristais 
de feldspatos e de agregados estirados de minerais 
máficos que pode resultar de fluxo magmático (Fi-
gura 3.39C) ou de deformação milonítica. Os grani-
toides deformados apresentam estiramento (Figura 
3.39D) e rotação (Figura 3.39E) dos porfiroclastos 
de feldspatos, que geralmente são contornados por 
trilhas de minerais máficos. De modo geral, tanto 
a foliação magmática quanto a milonítica são inci-
pientes, a deformação gera granitoides cataclásti-
cos e protomiloníticos, mas que podem se tornar 
milonitos nas falhas transcorrentes das zonas de 
cisalhamento (Figura 3.39F). Ambas as foliações 
costumam estar orientadas segundo direções NW-
-SE, mas localmente a foliação magmática ocorre 
orientada para NE (023-030°), seguindo orientação 
do próprio corpo.

A Suíte Intrusiva Creporizão tem uma ampla 
variação composicional, mas tem um predomínio 
de monzogranitos. Termos mais pobres em quartzo, 
mais ricos em plagioclásio e feldspato alcalino são 
subordinados. A composição modal QAP desses gra-
nitoides se distribui ao longo das curvas evolutivas 
das séries monzonítica subalcalina e cálcio-alcalina 
granodiorítica (Figura 3.40). Predominam granitos 
leucocráticos com menos de 10% modal de minerais 
máficos, somente os quartzo monzodioritos e alguns 
quartzo monzonito, monzodiorito, tonalito e quartzo 
diorito tem entre 15 e 37% de minerais máficos.

Os monzogranitos tem biotita (1-6%) e anfibó-
lio (1-3%), nos leucogranitos não tem anfibólio so-
mente biotita (< 2%), e nos quartzo monzodioritos 
e quartzo monzonitos geralmente os conteúdos de 
anfibólio (7-25%) são maiores que os de biotita (3-
6%). Nos quartzo sienitos associados os conteúdos 
de anfibólio e biotita (1-3%) são próximos. Os mi-
nerais opacos e a titanita podem ter conteúdos um 
pouco mais elevados (1-2%) em termos mais ricos 
em minerais máficos.

Predominam termos porfiríticos e porfiroclás-
ticos, com fenocristais de feldspato alcalino, e o pla-
gioclásio e o anfibólio podem ocorrer como cristais 
maiores nos quartzo monzonitos e nos monzogra-
nitos mais ricos máficos. O quartzo também pode 
ocorrer como cristais maiores nos leucomonzograni-
tos e sienogranitos. A granulação é mais grossa nos 
monzogranitos, quartzo monzonitos e sienogranitos 
(Figuras 3.39A, C-E), e média a fina nos quartzo mon-
zodioritos, granodioritos (Figura 3.39B), tonalitos e 
quartzo dioritos.
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Figura 3.39 - Estruturas, texturas e composição dos granitoides da Suíte Intrusiva Creporizão.  (A) Aspecto maciço e não 
deformado de monzogranito porfirítico médio; (B) Enclave microgranular máfico (em), agregados de fenocristais de 

feldspatos (af) e de minerais máficos (am) em granodiorito porfirítico fino;  (C) Incipiente foliação de fluxo magmático 
em mozongranito porfirítico médio; (D) Incipiente foliação milonítica em sienogranito porfirítico;  (E) Porfiroclasto 

sigmoidal de feldspato alcalino e trilhas de minerais máficos em monzogranito protomilonítico; (F) Faixa de milonito 
em sienogranito porfiroclástico. As setas duplas marcam a direção de foliações e as elipses destacam as feições de 

alinhamentos dos cristais e agregados.
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Ao microscópio os granitoides preservados da 
deformação milonítica geralmente são porfiríticos, 
idiomórficos a subidiomórficos, e com alinhamento e 
entelhamento dos cristais de plagioclásio marcando 
a direção de fluxo magmático (Figura 3.41A). Nos gra-
nitos de granulação mais grossa esta orientação dos 
minerais por fluxo é sútil ou ausente (Figura 3.41B).

Os granitoides deformados são protomiloni-
tos porfiroclásticos com variada quantidade e inten-
sidade de cominuição, deformação intracristalina e 
recristalização de dos porfiroclastos e dos grãos da 
matriz. Tem granodioritos com fenocristais de pla-
gioclásio zonados e tabulares alinhados, imersos em 
uma matriz granoblástica com porfiroclastos de fel-
dspato alcalino e quartzo com contatos serrilhados, 
cominuição nas bordas, forte extinção ondulante e 
até formação de subgrãos (Figura 3.41C). Tais feições 
marcam a preservação de texturas ígneas e de fluxo 
magmático remanescente, mas também denotam 
início da deformação dúctil nestes granitoides. Nos 
monzogranitos e quartzo monzonitos de granulação 

mais grossa, os porfiroclastos de feldspato alcalino 
mostram bordas arredondadas que marcam dissolu-
ção, e na matriz granoblástica o quartzo, feldspatos 
e biotita mostram contatos serrilhados e lobados 
(Figura 3.41D).  Com aumento da deformação dúc-
til nestes granitoides, os porfiroclastos tornam-se 
mais arredondados e com recristalização de borda, 
na matriz granoblástica a biotita recristaliza contor-
nando os porfiroclastos, e os contatos lobados são 
mais frequentes no quartzo, mas a tabularidade dos 
plagioclásios é mantida (Figura 3.41E). Apesar da 
recristalização do feldspato alcalino e do quartzo 
nestes granitoides, o anfibólio e o plagioclásio cos-
tumam manter sua euedria. Ocorre titanita euédrica 
alinhada segundo a foliação destes granitoides por-
firoclásticos (Figura 3.41F). Esta titanita pode ser um 
remanescente ígneo, ou formada a partir da substi-
tuição do anfibólio durante a deformação dúctil de 
granitoides (NARDI; BITENCOURT, 1986).

O plagioclásio é andesina nos granitoides mais 
cálcicos, oligoclásio e andesina nos monzogranitos e 

Figura 3.40 - Diagramas de composição petrográfica modal dos granitoides da Suíte Intrusiva Creporizão. Diagrama 
QAP (STRECKEISEN, 1976) com as curvas das séries magmáticas e campo dos granitos de fusão crustal (LAMEYERE; 

BOWEN, 1982; BOWEN et al., 1984)  e diagrama QFM com os teores modais de minerais máficos (M), em relação aos 
feldspatos (F) e quartzo (Q).
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Figura 3.41- Composição e microtexturas dos granitoides da Suíte Intrusiva Creporizão. (A) Entelhamento de cristais de 
plagioclásio (pl),  cristais de anfibólio (anf), biotita (bt), quartzo (qz) e feldspato alcalino (fa) da matriz em granodiorito 
porfirítico fino; (B) Cristais euédricos de plagioclásio e anfibólio, subédricos de feldspato alcalino envoltos por quartzo 

intersticial anédrico com suave extinção ondulante em monzogranito porfirítico médio; (C) Alinhamento de fenocristais 
de plagioclásio tabulares, zonados e com patchy zonning (pz), cominuição de borda de feldspato alcalino subédrico, 
forte extinção ondulante e formação de subgrãos em quartzo intersticial em leucogranodiorito; (D) Arredondamento 
das bordas de porfiroclasto de feldspato alcalino, matriz granoblástica com contatos serrilhados e localmente com 
quartzo lobado em monzogranito porfroclástico médio;  (E) Arredondamento e recristalização de borda dos cristais 

de  feldspato alcalino, recristalização da biotita, tabularidade dos plagioclásios, grãos de quartzo granoblástico 
lobado em monzogranito porfiroclástico médio; (F) Recristalização na borda de porfiroclasto de feldspato alcalino 

com intercrescimento mirmequítico (mq), cristal de plagioclásio e anfibólio tabulares e titanita (tit) alinhada segundo 
a foliação em monzogranito porfiroclástico grosso. Todas as fotomicrografias desta prancha foram obtidas em luz 

polarizada cruzada. As setas duplas marcam direção de fluxo e as simples feições descritas.
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quartzo monzonitos, e oligoclásio e albita nos sieno-
granitos, quartzo sienitos e leucogranitos. Lamarão 
(2001) identificou composição An43-39 nos plagioclá-
sios dos quartzo monzodioritos e monzodioritos, 
An29-19 nos dos monzogranitos e quartzo monzonitos, 
e An14-02 nos dos sienogranitos e leucogranitos do 
Granito São Jorge Antigo. Podem ocorrer em agre-
gados que sugerem synneusis. Apresentam zonação 
composicional, e por vezes manchas sódicas (patchy 
zonning) (Figura 3.41C). Nos sienogranitos e leuco-
granitos a zonação é menos frequente e até ausen-
te. Localmente, ocorrem como mantos (rapakivi) nas 
bordas dos fenocristais de feldspato alcalino, e rara-
mente os seus cristais tem manto de feldspato alca-
lino potássico (antirapakivi). Comumente altera para 
albita, sericita e epidoto, raramente para carbonato.

O feldspato potássico é o microclínio que nos 
granitos não deformados ductilmente, os fenocris-
tais apresentam micropertitas e localmente macla 
albita-periclina (Figura 3.41B). À medida que a de-
formação se intensifica, aumenta a intensidade e a 
frequência do maclamento típico do microclínio e as 
arestas se tornam arredondadas devido à dissolução 
(Figuras 3.41D e E). Na matriz o microclínio apresen-
ta formas anédricas a subédricas. A alteração para 
argilominerais é a mais comum.

O quartzo ocorre como cristais na matriz dos 
granitoides, geralmente como grãos anédricos in-
tersticiais (Figura 3.41A), e subordinadamente como 
cristais subédricos maiores nos termos graníticos (Fi-
gura 3.41B). Marcam o aumento da deformação dúc-
til quando a sua extinção ondulante passa para ban-
das de deformação e formação de subgrãos (Figura 
3.41B). Também quando os contatos de seus grãos 
passam de serrilhados para lobados (Figura 3.41E), in-
dicando uma recuperação dos grãos com aumento da 
temperatura de recristalização (PASSCHIER; TROUW, 
2005). O quartzo também ocorre como pequenas in-
clusões arredondadas, derivadas da substituição do 
anfibólio por biotita, e como inclusões em gotas nos 
intercrescimentos mirmequíticos (Figura 3.41F).

A biotita nos granitoides não deformados ocor-
re como cristais subédricos e anédricos, por vezes, 
com bordas corroídas e com pleocroísmos em tons 
de marrom e verde, que refletem variações compo-
sicionais. Lamarão e Dall’Agnol (2004) identificaram 
biotitas magnesianas com razão Mg/Mg+Fe de 0,53 
a 0,59 nos monzogranitos, quartzo monzonitos e 
quartzo sienitos portadores de anfibólio, e biotitas 
com Mg/Mg+Fe de 0,60 a 0,63 nos leucomonzogra-
nitos e sienogranitos. Nos granitos pórfiros associa-
dos encontraram biotitas ferrosas (Mg/Mg+Fe 0,45). 
Ponderando também os teores de titânio, confirma-
ram que são biotitas primárias que foram reequili-
bradas e que seus conteúdos e coordenação de alu-
mínio são de afinidade subalcalina a cálcio-alcalina.  
Também ocorrem biotitas com pleocroísmo de cores 
mais claras, associadas à substituição dos anfibó-
lios. As biotitas dos granitoides protomilonitizados 
apresentam bordas corroídas mais frequentemen-
te, nas porções mais internas dos cristais maiores 
(Figura 3.41E) é possível distinguir os padrões de 

pleocroísmo semelhantes aos acimas descritos, mas 
as biotitas recristalizadas mostram um pleocroísmo 
de cores esverdeadas e mais claras. Alteração para 
clorita, titanita e minerais opacos (óxidos de Fe e Ti) 
são frequentes, e se intensificam com a cataclase e 
a alteração hidrotermal associada às mineralizações.

O anfibólio nos granitoides mais cálcicos ocor-
re como cristais alongados euédricos a subédricos 
(Figura 3.41A), eventualmente maclados e com ple-
ocroísmo em tons de marrom claro e verde escuro, e 
geralmente verde claro nas bordas. Nos monzograni-
tos, quartzo monzonitos e quartzo sienitos ocorrem 
como prismas subédricos e anédricos, com pleocro-
ísmo em tons marrom, verde claro a verde amarela-
do, e maclamento é raro. Apresentam corrosões nas 
bordas e núcleos com substituição para biotita (Figu-
ra 3.41B), com quartzo, titanita e minerais opacos as-
sociados. Em estágios mais avançados de alteração, 
também alteram para epidoto e clorita. Lamarão e 
Dall’Agnol (2004) identificaram zonações composi-
cionais nos anfibólios dos quartzo monzodioritos e 
monzodioritos, com núcleos e zonas intermediárias 
de hastingsitas magnesianas e tschermakitas, e bor-
das de hornblendas magnesianas. Nos anfibólios 
dos monzogranitos, quartzo monzonitos e quartzo 
sienitos, identificaram hornblendas magnesianas e 
localmente actinolitas, mas nenhuma zonação com-
posicional. Baseados nos conteúdos de Al total e nas 
razões de Fe/Fe+Mg, estimaram condições de crista-
lização com pressões de 5 a 7 kbar para os anfibólios 
mais precoces, as hastigsitas magnesianas, e  de 1 a 
3 kbar para as hornblendas magnesianas, sugerindo 
um reequilíbrio dos monzodioritos para as condições 
finais de colocação e cristalização dos monzograni-
tos. Também estimaram temperaturas com base no 
geotermômetro hornblenda-plagioclásio, que forne-
ceu temperaturas de 901 a 843 °C para os monzodio-
ritos, e de 685-553 °C para os monzogranitos e quart-
zo monzonitos. A comparação com as temperaturas 
do geotermômetro de saturação de Zr (845-800 °C) 
nos monzogranitos e quartzo monzonitos, reforça-
ram o reequilíbrio sofrido pelos anfibólios.

A titanita ocorre como prismas losangulares 
euédricos e subédricos, às vezes maclados, e com 
pleocroísmo castanho avermelhado. São mais abun-
dantes nos monzogranitos e quartzo monzonitos, 
onde podem atingir 1,0 a 1,5% modal. Também ocor-
rem cristais de titanita envolvendo minerais opacos 
como a ilmenita, e uma titanita anédrica como alte-
ração do anfibólio e associada à biotita, que também 
pode ter titanita ao longo de seus planos de cliva-
gem. As titanitas losangulares mostram relações de 
contemporaneidade com o anfibólio e o plagioclásio 
(Figura 3.41F).

O zircão e a apatita ocorrem como pequenos 
prismas, os primeiros bipiramidais e tetragonais, e 
os segundos alongados hexagonais. Os minerais opa-
cos são principalmente magnetita e ilmenita, mas 
também ocorre subordinamente pirita e calcopirita. 
Estes minerais acessórios ocorrem como inclusões 
principalmente nos anfibólios, biotitas e titanitas, 
mas também ocorrem dispersos nos feldspatos.
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3.3.3.3 Litoquímica e petrogênese

Na Suíte Intrusiva Creporizão foram distingui-
das três populações de granitoides, referidas como 
SIC1, SIC2 e SIC3 (Tabelas 3.2 e 3.8). No diagrama 
R1-R2, esta suíte mostra uma ampla variação com-
posicional, variando desde rochas grabroicas a gra-
níticas alcalinas (Figura 3.42). Na População SIC1 
dominam tonalitos, monzogranitos e quartzo mon-
zonitos, com subordinados gabros, monzonitos, 
granodioritos e quartzo sienitos. A População SIC2 é 
composta principalmente de granodioritos, alguns 
tonalitos, quartzo sienitos, monzogranitos e sie-
nogranitos. Os granitos da População SIC3 corres-
pondem principalmente a sienogranitos e granitos 
alcalinos, localmente ocorre um quartzo monzonito 
associado. Os granitoides desta suíte se distribuem 
ao longo da curva evolutiva das séries subalcalinas 
potássicas (Figura 3.42).

Na População SIC1 de composição mais ex-
pandida (53-70% SiO2 – Tabela 3.8) predominam ter-
mos magnesianos (Figura 3.43), a População SIC2 de 
composição ligeiramente mais diferenciada (64-72% 
SiO2 – Tabela 3.8) transiciona para termos mais ricos 
em ferro, e na População SIC3, a mais diferenciada 
(64-79% SiO2 – Tabela 3.8), predominam termos fer-
rosos. Há um enriquecimento de álcalis em relação 
ao cálcio com o aumento da diferenciação em sílica. 
A maioria dos granitoides das três populações transi-
ciona do campo álcali-cálcico para o alcalino no dia-
grama MALI (FROST e al., 2001), mas ocorrem gra-
nitoides cálcio-alcalinos (Figura 3.43). Grande parte 
destes granitoides são potássicos e metaluminosos 
e a saturação em alumina aumenta com a diferen-
ciação. No diagrama AFM plotam no campo cálcio-
-alcalino, e tem um gap entre o exemplar mais ferro-
-magnesiano (gabro/diorito) e as demais amostras 
de granitoides (Figura 3.43).

A distribuição de elementos traços da Popula-
ção SIC2 apresenta uma maior variação nas concen-
trações de Nb, Ta, Hf, P, Zr, Tb e Y do que a Popu-
lação SIC1 (Figura 3.44 A), possivelmente refletindo 
uma maior quantidade modal de minerais acessórios 
como zircão e apatita que concentram estes HFSE e 
ETR (ROLLINSON, 1993; NARDI et al., 2013).  As con-
centrações de Ba e Sr são um pouco mais elevadas 
na População SIC1 que tem litotipos mais ricos em 
plagioclásio mais cálcico.

A amostra CE-325 de granitoide da Suíte In-
trusiva Creporizão, que foi datada neste projeto e foi 
classificada como da População SIC2, apresenta uma 
anomalia negativa de Ba que se assemelha mais com 
o padrão da População SIC3 (Figura 3.44B), poden-
do significar uma transição entre as duas populações 
desta suíte.

A População SIC3 tem concentrações mais ele-
vadas de La, Ce, Nd, Sm, Tb e Y que as populações 
SIC1 e SIC2 (Figura 3.44B), que sugerem maiores con-
centrações modais de monazita, e outros minerais 
acessórios que concentram ETR como alanita nos 
granitos desta População.

Os padrões de distribuição de LILE e HFSE das 
populações SIC1 e SIC2 transicionam entre os dos 
granitoides cálcio-alcalinos de arcos normais e ma-
turos de margens continentais, com concentrações 
mais elevadas de Hf, Zr, Sm, Tb e Y (Figura 3.45A). Os 
granitoides da SIC3 apresentam um padrão de gra-
nitoides de arcos maturos de margens continentais, 
porém com concentrações mais elevadas de La, Ce, 
Zr e Sm (Figura 3.45B). O enriquecimento de HFSE e 
ETR com aumento da diferenciação magmática de-
nota um padrão mais evoluído do que dos granitoi-
des cálcio-alcalinos normais, se aproximando mais 
dos cálcio-alcalinos de alto K que ocorrem em arcos 
mais maturos ou em ambientes pós-colisionais.

A comparação dos padrões de LILE e HFSE de 
granitoides da Suíte Intrusiva Creporizão, com os das 
rochas efusivas e piroclásticas da Formação Vila Rio-
zinho apresenta similaridade, embora a População 
SIC3 mostre anomalias negativas mais pronunciadas 
de Ba e Ti (Figura 3.46). As semelhanças nos padrões 
e quase contemporaneidade entre estas unidades 
reforçam uma possível correlação petrogenética.

Os padrões de ETR das populações de grani-
toides da Suíte Intrusiva Creporizão mostram um 
progressivo enriquecimento de ETR e aumento das 
anomalias negativas de Eu com o aumento da dife-
renciação magmática (Figuras 3.47A e B). O padrão 
dos granitoides da SIC1, a população menos diferen-
ciada, se aproxima dos apresentados por Cullers e 
Graf (1984) para rochas quartzo dioríticas a grano-
dioriticas com anomalias de Eu incipientes e ausen-
tes (Figura 3.47A), localmente ocorre até anomalia 
positiva (Tabela 3.2) explicada pela abundância de 
resíduos ricos em feldspatos ou texturas cumuláticas 
nas rochas mais máficas. A População SIC2 mostra 
um aumento das concentrações de ETR médias e 
pesadas, e as anomalias negativas de Eu se tornam 
mais pronunciadas. Na População SIC3 se verifica um 
aumento das ETR leves, e anomalias negativas de Eu 
maiores ainda (Figura 3.47B), sendo estas feições co-
muns nas rochas graníticas (CULLERS; GRAF, 1984). 
Este comportamento dos ETR também marca uma 
transição de granitoides cálcio-alcalinos para cálcio-
-alcalinos de alto K nesta suíte.

No diagrama Rb x Y+Nb (PEARCE; HARRIS; TIN-
DLE, 1984) as populações SIC1 e SIC2 acompanham 
as rochas da Formação Vila Riozinho, com a maioria 
plotando no campo dos VAG, com poucas amos-
tras no campo dos WPG (Figura 3.35), se situando 
no campo dos granitoides pós-colisionais de Pearce 
(1996a). A maior parte dos granitoides da SIC3 plo-
ta no campo dos WPG, indicando uma maior contri-
buição crustal. Assim, de modo análogo às rochas da 
Formação Vila Riozinho, a componente relacionada 
à suducção, indicada pelo fato da maioria das amos-
tras plotarem no campo dos VAG, pode refletir uma 
herança da fonte mantélica de uma subducção pré-
via relacionada ao evento de 2033-2005 Ma.

A filiação cálcio-alcalina de alto K para os gra-
nitoides da Suíte Intrusiva Creporizão, dentre estes o 
Granito São Jorge Antigo, foi previamente reconhe-
cida por alguns autores que a vinculam a um arco 
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Amostra EY-64A CE-140 EY-42 MV-22C EY-22B CE-143 MV-91 MV-81A CE-151 JK-53A

População SIC1 SIC1 SIC1 SIC1 SIC1 SIC1 SIC1 SIC1 SIC1 SIC1

Litotipo MZD MZD MGR MGR GRD QMZN MGR MGR QMZN GRD

SiO2 52,82 60,68 63,40 64,69 68,68 65,79 67,27 67,47 68,01 69,81

Al2O3 17,19 20,65 15,65 16,39 15,59 17,61 15,57 15,97 15,57 15,61

Fe2O3 T 7,64 5,75 4,61 5,25 3,43 4,24 3,43 4,66 3,40 4,01

MgO 3,47 1,62 1,57 1,24 0,88 0,97 0,99 1,50 0,09 1,42

CaO 6,90 4,66 3,08 3,61 2,22 2,53 2,42 2,93 1,71 3,26

Na2O 3,63 5,21 3,91 3,93 4,05 4,92 4,23 4,16 4,80 3,34

K2O 2,18 3,61 4,29 4,07 4,91 4,97 4,54 4,59 5,63 4,07

TiO2 0,82 0,69 0,51 0,52 0,37 0,48 0,4 0,52 0,44 0,46

P2O5 0,33 0,33 0,13 0,11 0,13 0,15 0,12 0,20 0,08 0,11

MnO 0,11 0,09 0,09 0,11 0,07 0,09 0,08 0,08 0,09 0,06

P.F. 1,03 0,42 0,78 0,48 0,39 0,38 0,32 0,34 0,36 0,54

Total 96,12 103,71 98,02 100,4 100,72 102,13 99,37 102,42 100,18 102,69

Ba 1116 3860 1221 880 1635 2112 1482 1303 1337 689

Co 18,9 8,4 7,9 7,1 4,9 6,6 73,36 7,4 3,8 6,5

Cs 1,62 1,94 1,79 5,95 3,77 2,38 2,64 4,02 5,35 4,66

Ga 17,1 27,9 17,8 20,3 16,6 24,5 17,2 16,8 21,3 17,1

Hf 0,37 4,59 5,24 5,65 6,48 7,07 nd 4,55 6,74 4,38

Nb 0,47 8,82 8,13 12,17 12,51 12,67 1,08 11,19 13,1 8,23

Rb 73 92 135 165 150 147 151 155 191 179

Sn ad ad 0,6 2,9 1,9 ad ad 5,1 2,7 3,5

Sr 1087 1569 500 205 445 684 443 530 282 354

Ta 0,17 nd nd 2,04 nd nd nd nd 2,94 nd

Th 11,4 7,9 11,4 10,7 15,4 11,7 13,2 10,7 13,2 14,2

U 1,00 1,62 3,89 4,75 2,41 3,22 2,93 4,12 6,27 6,55

W ad ad ad 1,4 ad ad ad ad 3 0,4

Zr 162 246 245 216 188 375 208 256 327 130

Y 18 13 25 30 18 20 21 13 22 24

La 47,5 54 32,6 83,6 64,8 57,9 84,1

Ce 80,9 85,4 65,1 131,7 114,0 84,3 139,2

Pr 8,15 10,09 9,01 13,93 11,36 9,48 18,85

Nd 31,3 35,6 34,3 45 41,9 28,5 64,1

Sm 4,3 6,4 7,4 7,0 6,1 4,6 9,9

Eu 2,16 1,42 1,60 1,31 1,64 1,06 2,00

Gd 3,45 5,48 6,51 4,24 4,97 3,74 5,31

Tb 0,49 0,76 0,97 0,54 0,67 0,53 0,85

Dy 1,9 4,11 6,39 2,96 3,16 2,8 4,68

Ho 0,47 0,80 1,33 0,56 0,63 0,45 0,85

Er 1,27 2,41 3,77 1,65 1,77 1,52 2,41

Tm 0,15 0,32 0,65 0,13 0,25 0,18 0,4

Yb 1,2 2,8 3,6 1,5 1,8 1,4 2,9

Lu 0,13 0,46 0,76 0,19 0,29 0,06 0,35

Eu/Eu* 1,71 0,73 0,7 0,74 0,91 0,78 0,84

CeN/YbN 17,44 7,89 2,38 22,71 16,38 15,58 12,42

CeN/SmN 4,54 3,22 1,08 4,54 4,51 4,42 3,39

GdN/YbN 2,32 1,58 1,46 2,28 2,23 2,16 1,48

Σ ETR 183 210 124 294 253 196 336

Tabela 3.8 - Composição química dos granitoides da Suíte Intrusiva Creporizão. Elementos maiores em % peso de óxido, 
elementos traços e terras raras em ppm.

MZD – monzodiorito;  GRD – granodiorito; MGR – monzogranito; QMZN – quartzo monzonito; MZN - monzonito; SGR – sienogranito; QSN – quartzo sienito.
PF – perda ao fogo; ad – abaixo do limite de detecção; nd – não detectado.

(continua)
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Amostra CE-265 CE-236 EY-101 EY-82A MV-01 MV-42 MV-84 MV-03 CE-180 EY-18

População SIC2 SIC2 SIC2 SIC2 SIC2 SIC2 SIC2 SIC2 SIC2 SIC2

Litotipo MGR QMZN MGR MZN MGR QMZN MGR SGR QMZN MGR

SiO2 63,87 63,97 65,02 65,12 65,25 67,09 67,35 67,78 71,57 73,9

Al2O3 14,69 17,75 15,05 14,55 15,87 16,51 15,28 15,63 14,13 14,68

Fe2O3 T 4,37 4,64 5,19 4,43 5,35 3,41 3,25 4,47 3,82 2,37

MgO 1,22 1,33 1,08 0,98 1,01 0,82 0,90 0,16 0,73 0,19

CaO 3,12 4,14 3,19 3,02 3,14 1,93 2,28 1,05 2,58 0,96

Na2O 4,01 5,01 3,42 3,32 3,81 4,81 4,08 4,12 3,61 4,09

K2O 3,50 3,19 3,75 3,74 4,44 5,44 4,56 5,91 4,39 5,68

TiO2 0,53 0,51 0,46 0,42 0,52 0,52 0,36 0,46 0,43 0,22

P2O5 0,13 0,16 0,13 0,12 0,11 0,13 0,10 0,05 0,11 0,03

MnO 0,11 0,09 0,09 0,08 0,11 0,1 0,08 0,08 0,06 0,05

P.F. 0,49 0,61 0,75 0,29 0,57 0,41 0,35 0,51 0,40 0,14

Total 96,04 101,4 98,13 96,07 100,18 101,17 98,59 100,22 101,83 102,31

Ba 877 1446 885 866 948 1244 1423 1582 1025 932

Co nd nd nd nd 6,2 92,8 114,8 1,4 5,7 1,2

Cs 3,01 1,14 5,37 4,31 5,87 4,41 1,92 2,73 3,54 1,62

Ga 17,4 17 21,5 19,5 20,3 18,1 17 22,7 17,2 21,5

Hf 7,75 5,06 6,02 5,03 5,75 1,12 nd 10,48 5,78 5,47

Nb 9,61 6,2 9,76 11,13 21,49 4,04 1,27 27,25 9,18 34,11

Rb 207 130 184 157 184 180 136 220 159 259

Sn ad ad 3,7 ad 3 ad ad 4,1 3,0 3,1

Sr 297 877 198 194 185 239 434 142 268 108

Ta 0,12 nd 1,6 1,2 2,38 nd nd 2,78 2,32 2,66

Th 25,4 9,0 14 11,6 13,3 17,9 12,8 17,8 15,9 14,8

U 5,24 1,9 3,43 2,93 5,37 2,99 2,7 6,39 4,7 5,71

W 0,6 ad 6,4 5,9 1,9 ad ad 3,5 6,3 1,4

Zr 211 158 230 211 266 364 161 411 235 192

Y 25 15 32 26 36 31 30 55 31 28

La 47,3 42,6 63,0 107,5 88,3 77,3 69,1

Ce 90,1 86,1 110,4 145,1 168,3 142 116,6

Pr 11,24 9,82 13,11 20,26 20,73 17,40 14,12

Nd 39,1 33,9 48,2 73,3 76,7 64,9 52,2

Sm 7,0 6,5 8,9 10,1 14,7 10,4 9,4

Eu 0,99 0,80 1,39 1,70 2,39 0,99 0,90

Gd 5,92 5,65 7,62 8,39 13,44 7,61 5,87

Tb 0,93 0,73 1,24 1,01 1,99 1,11 1,08

Dy 6,42 5,49 7,7 5,62 12,5 6,7 5,69

Ho 1,13 1,01 1,63 0,94 2,37 1,3 1,04

Er 3,96 2,91 4,25 3,5 6,99 3,95 2,73

Tm 0,47 0,34 0,62 0,26 1,12 0,61 0,50

Yb 3,5 2,6 4,5 3,1 6,7 3,5 2,5

Lu 0,56 0,53 0,69 0,74 1,16 0,61 0,54

Eu/Eu* 0,47 0,40 0,52 0,56 0,52 0,34 0,37

CeN/YbN 6,66 8,57 6,35 12,11 6,5 10,49 12,06

CeN/SmN 3,11 3,2 2,99 3,47 2,76 3,3 2,99

GdN/YbN 1,36 1,75 1,37 2,18 1,62 1,75 1,89

Σ ETR 219 199 273 381 417 338 282

Tabela 3.8 - Composição química dos granitoides da Suíte Intrusiva Creporizão. Elementos maiores em % peso de óxido, 
elementos traços e terras raras em ppm.

(continuação)

MZD – monzodiorito;  GRD – granodiorito; MGR – monzogranito; QMZN – quartzo monzonito; MZN - monzonito; SGR – sienogranito; QSN – quartzo sienito.
PF – perda ao fogo; ad – abaixo do limite de detecção; nd – não detectado.
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Amostra EY-65 MV-89 CE-325 CE-234 CE-153 CE-260 CE-255 MV-128B CE-184

População SIC2 SIC2 SIC2 SIC3 SIC3 SIC3 SIC3 SIC3 SIC3

Litotipo MZN MGR QSN QSN SGR MGR MGR MGR SGR

SiO2 74,19 73,43 72,35 64,54 72,73 73,43 73,94 74,36 79,41

Al2O3 14,99 13,74 12,40 16,45 13,92 12,24 14,18 13,27 11,43

Fe2O3 T 2,51 1,82 2,74 4,66 2,53 1,52 2,5 1,62 1,82

MgO 0,39 0,21 0,48 0,96 0,21 0,13 0,42 0,17 0,04

CaO 1,10 0,57 1,89 2,33 0,65 0,38 1,31 0,64 0,24

Na2O 4,43 4,35 3,25 5,05 4,29 3,2 3,95 3,5 3,51

K2O 5,21 4,89 3,12 3,85 5,09 4,63 4,68 4,96 4,61

TiO2 0,26 0,21 0,30 0,54 0,26 0,2 0,29 0,2 0,06

P2O5 0,04 0,01 0,10 0,18 0,05 nd 0,07 0,02 nd

MnO 0,08 0,10 0,06 0,13 0,05 0,04 0,05 0,05 0,01

P.F. 0,25 0,16 0,40 0,47 0,32 0,57 0,68 0,14 0,43

Total 103,45 99,49 97,09 99,16 100,1 96,34 102,07 98,93 101,56

Ba 986 476 80 875 564 204 635 366 126

Co 2,6 120,2 4,8 nd 1,8 nd nd nd 0,6

Cs 2,67 1,36 1,53 2,17 1,84 1,03 2,19 3,86 2,19

Ga 14,1 16,8 12,9 18,2 24,9 12,3 14,5 16,4 15,3

Hf 0,38 1,34 3,86 10,91 6,27 4,96 6,45 4,23 5,51

Nb 1,02 3,22 8,5 12,89 23,69 16,71 14,64 6,98 10,89

Rb 221 172 87 223 217 242 256 286 223

Sn ad ad 5,3 ad ad ad ad ad 2,0

Sr 232 83 288 226 156 44 160 77 44

Ta 0,18 0,6 1,92 0,44 0,8 0,79 0,96 ad 3,25

Th 19,6 15,2 8,1 17,2 14,8 20,2 23,7 12,1 22,5

U 4,73 3,62 1,11 4,4 4,69 2,36 5,98 3,62 7,88

W ad ad 25,2 13,4 ad 1,6 3,5 ad 4,7

Zr 225 154 160 291 231 130 195 126 125

Y 33 24 18 41 191 25 68 92 55

La 82,5 61,0 61,2 155,7 121,6 182,6 85,1

Ce 143,6 100,0 152,5 165,6 182,5 304,4 90,4

Pr 16,25 12,34 19,15 33,80 23,23 41,22 25,68

Nd 56,9 44,1 74 128,4 84,9 158,8 96,2

Sm 8,3 6,8 13,0 25,9 14,1 31,1 20,5

Eu 0,89 1,00 1,31 2,29 0,88 2,74 1,26

Gd 6,93 5,64 10,53 27,94 14,06 26,32 13,54

Tb 0,75 0,73 1,42 4,57 1,82 3,38 2,08

Dy 4,47 4,69 10,28 25,51 14,04 19,32 11,81

Ho 0,63 0,86 1,79 5,37 2,70 3,52 2,26

Er 2,39 2,82 5,69 13,86 8,52 8,5 6,33

Tm 0,06 0,25 0,61 1,96 0,96 1,00 0,95

Yb 2,0 2,2 5,2 12,9 8,2 6,8 6,1

Lu 0,5 0,37 0,31 1,65 0,86 0,38 0,89

Eu/Eu* 0,36 0,49 0,34 0,26 0,19 0,29 0,23

CeN/YbN 18,57 11,76 7,59 3,32 5,76 11,58 3,83

CeN/SmN 4,18 3,55 2,83 1,54 3,12 2,36 1,06

GdN/YbN 2,80 2,07 1,63 1,75 1,38 3,12 1,79

Σ ETR 326 243 357 605 478 790 363

Tabela 3.8 - Composição química dos granitoides da Suíte Intrusiva Creporizão. Elementos maiores em % peso 
de óxido, elementos traços e terras raras em ppm.

(conclusão)

MZD – monzodiorito;  GRD – granodiorito; MGR – monzogranito; QMZN – quartzo monzonito; MZN - monzonito; SGR – sienogranito; QSN – quartzo sienito.
PF – perda ao fogo; ad – abaixo do limite de detecção; nd – não detectado.
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magmático de 1980-1957 Ma de margem conti-
nental (SANTOS et al., 2004), ou a evolução do arco 
magmático que se instalou na margem continental a 
partir de 2010 Ma (LAMARÃO et al., 2002). Alterna-
tivamente, Vasquez, Ricci e Klein (2002) propuseram 
que os granitoides desta suíte estariam relacionados 
a uma tectônica transcorrente, posterior a colisão do 
arco magmático de 2033-2005 Ma, o Arco Magmati-
co Cuiú-Cuiú. A ausência de registros de uma bacia 
oceânica relacionada às rochas do evento vulcano-
-plutônico de 2002-1957 Ma, e o predomínio da 
tectônica transcorrente neste período favorecem 
uma orogenia intracontinental. Além disso, as únicas 
evidências de colisão identificadas até o momen-
to (falhas de cavalgamento, leucogranitos de fusão 
crustal) estão relacionadas à colisão do Arco Magma-
tico Cuiú-Cuiú, assim pode se aventar um ambiente 

pós-colisional para o evento vulcano-plutônico sub-
sequente. Contudo, como a idade desta colisão é de-
conhecida a possibilidade deste evento, ou pelo me-
nos as manifestações mais precoces (2002-1996 Ma) 
estarem relacionadas à evolução do Arco Magmatico 
Cuiú-Cuiú, como sugerido por Lamarão et al. (2002), 
não pode ser descartada.

3.3.3.4 Geocronologia e geoquímica isotópica 
Sm-Nd

Os corpos de monzogranitos da Suíte Intru-
siva Creporizão no sul da Folha São Domingos, da-
tados por evaporação de Pb em zircão forneceram 
idades de 1996 ± 13 Ma e 1987 ± 5 Ma e (Figuras 
3.36B e C, Tabela 3.3). Este último corpo apresen-

Figura 3.42 - Diagrama R1-R2 de classificação química de rochas plutônicas (DE LA ROCHE 
et al., 1980) para os granitóides da Suíte Intrusiva Creporizão, com as curvas das séries 

magmáticas (PAGEL; LETERRIER, 1980).
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Figura 3.43 - Diagramas de variação dos parâmetros composicionais de elementos maiores para os granitoides da Suíte 
Intrusiva Creporizão e diagrama AFM com a curva de Irvine e Baragar (1971) discriminando os campos das rochas das 
séries toleítica e cálcio-alcalina. Os parâmetros de Fe# (FeOT/FeOT+MgO) e MALI (Na2O+K2O-CaO) são os adotados por 

Frost et al.(2001) e os de saturação em alumina (A/CNK e A/NK) são os adotados por Maniar e Piccoli (1989).
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Figura 3.44 - Diagrama multielementar dos granitoides da Suíte Intrusiva Creporizão padronizado pelo manto primitivo 
(WOOD et al., 1979). Padrões das populações SIC1 e SIC2 (A) e padrão da população SIC3 comparado com o campo 

(cinza) da população SIC2, e com a amostra CE-325 (verde) datada neste projeto (B).
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Figura 3.45 - Diagrama multielementar dos granitoides da Suíte Intrusiva Creporizão padronizado 
pelo manto primitivo (WOOD et al., 1979). Padrões das populações SIC1 e SIC2 (A) e população SIC3 
(B) comparados com os campos das rochas ígneas cálcio-alcalinas relacionadas a arcos magmáticos 

(BROWN; THORPE; WEBB, 1984): A - arcos de ilha e continentais primitivos; B - arcos continentais 
normais; C - arcos continentais maturos (média).
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tou uma população de zircão herdado da rocha en-
caixante, com uma média de 2014 ± 5 Ma (Figura 
3.36D). No norte desta folha, Villas et al. (2013) 
obtiveram idades de 1999 e 1982 Ma (Tabela 2.1), 
pelo mesmo método, para os granitoides hospe-
deiros das mineralizações auríferas do depósito 
Tocantinzinho. Recentemente, Borgo et al. (2014) 
obtiveram idades U-Pb em zircão de 1997 a 1992 
Ma para os granitoides encaixantes, e idades entre 
1987 e 1979 Ma para os granitoides mineralizados 
deste depósito (Tabela 2.1). No leste da Folha Jar-
dim do Ouro, Lamarão et al. (2002) obtiveram por 
evaporação de Pb em zircão idades de 1981 e 1983 
Ma para os monzogranitos do corpo Granito São 
Jorge Antigo, e idades de 1982 e 1987 Ma (LAMA-
RÃO et al., 2008) para os granitos pórfiros associa-
dos (Tabela 2.1).

Vasquez, Ricci e Klein (2002) consideraram 
os granitoides de 1997 a 1957 Ma como pertencen-
tes a Suíte Intrusiva Creporizão. Contudo, Santos et 
al. (2004) restrigiram os granitoides desta suíte a 
aqueles com idades por volta de 1970 Ma, e con-
sideraram os granitoides com cerca de 1997 Ma 
relacionados a um evento magmático (Jamanxim), 
subsequente ao magmatismo do do Arco Magma-
tico Cuiú-Cuiú. Como a idade da colisão do Arco 

Magmatico Cuiú-Cuiú ainda não é conhecida, e a 
geoquímica por si só não distingue com clareza a 
associação de um arco maturo de margem contine-
tal de uma associação da pós-coliosional, pode-se 
aventar que os eventos entre 2002 e 1996 Ma es-
tejam relacionadas a evolução tardia do Arco Mag-
matico Cuiú-Cuiú. Devido a este impasse optou, por 
manter provisoriamente os granitoides de 1997 e 
1992 Ma identificados na área como correlatos a 
Suíte Intrusiva Creporizão.

O granito de 1987 Ma da Suíte Intrusiva Cre-
porizão apresentou valores medianamente negati-
vos (-2,28) de εNd e uma idade TDM de 2,41 Ga (Ta-
bela 3.4), que indicam uma modesta contribuição 
ou interação do magma parental destes granitoides 
com fontes crustais mais antigas. Possivelmente a 
mesma fonte dos magmas de rochas cálcio-alcali-
nas a shoshoníticas de 2000-1981 Ma (LAMARÃO; 
DALL’AGNOL; PIMENTEL, 2005) do leste do Domínio 
Tapajós (Figura 3.48A). Esta fonte de crosta paleo-
proterozoica ligeiramente mais antiga se assemelha 
com as encontradas para os magmas parentais das 
rochas ígneas contemporâneas do Domínio Iriri-Xin-
gu (Figura 3.48A), cuja componente de crosta arque-
ana aumenta em direção aos domínios arqueanos a 
leste (Figura 3.48B).

Figura 3.46 - Diagrama multielementar padronizado pelo manto primitivo de (BROWN; THORPE; WEBB, 1984) dos 
granitoides da Suíte Intrusiva Creporizão. Padrões das populações SIC, SIC2 e SIC3 desta suíte comparados com os 
campos das populações MRA1 (sem amostra com alto Ta e Nb) e MRA2 das rochas vulcânicas e piroclásticas do 

Membro Riozinho das Arraias da Formação Vila Riozinho.
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Figura 3.47 - Diagrama de elementos terras raras para os granitoides da Suíte Intrusiva Creporizão 
padronizados pelo condrito (BOYNTON, 1984). Padrões das populações SIC1 e SIC2 (A) e da população SIC3 

comparado com o campo (cinza) da população SIC2 (B).
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Figura 3.48 - Diagrama de evolução dos isótopos de Nd para os granitoides da Suíte intrusiva Creporizão 
comparadas com: (A) Campos das rochas orosirianas dos domínios Tapajós e Iriri-Xingu; (B) Campos das 
rochas neoarqueanas e siderianas do Domínio Bacajá e arqueanas dos domínios Carajás e Rio Maria. Os 
dados Sm-Nd para os campos foram compilados de referências em (VASQUEZ et al., 2008a; FERNANDES 

et al., 2011; SEMBLANO; MACAMBIRA; VASQUEZ, 2014).

3.4 Eventos Vulcano-Plutônicos de 1907-1864 
Ma

3.4.1 Granito São Jorge Jovem (PP3γsjj)

3.4.1.1 Aspectos gerais

Na área do depósito aurífero São Jorge no su-
deste da Folha Jardim do Ouro ocorre um pluton gra-
nítico de aproximadamente 2 km2 que corta o bató-

lito do Granito São Jorge Antigo (Figura 3.1). Trata-se 
de uma intrusão de monzogranitos, frequentemente 
alterados hidrotermalmente que afloram numa fren-
te lavra garimpeira no nível saprólitico. Desta forma, 
Lamarão (2001) estudou este corpo com base em 
amostras de testemunhos de sondagem, e de duas 
pequenas intrusões correlatas aflorantes ao sul da 
Folha Jardim do Ouro. Este autor denominou este 
conjunto de granitos cálcio-alcalina de alto K com 
idade de 1891 Ma de Granito São Jorge Jovem. De-
vido sua idade e filiação cálcio-alcalina, Santos et al. 
(2004) correlacionaram ao magmatismo da Suíte In-
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trusiva Tropas. No presente trabalho esta correlação 
não foi adotada, pois apesar da contemporaneidade 
com os granitoides desta suíte o Granito São Jorge 
Jovem mostra diferenças geoquímicas.

Em consequência da escassez de afloramen-
tos do Granito São Jorge Jovem na área do projeto 
adotou-se as descrições de relações de contato, pe-
trografia, litoquímica e geocronológicas da literatura 
(LAMARÃO, 2001; LAMARÃO et al., 2002; BORGES, 
2010).

Nas imagens SRTM o granito encaixante (Gra-
nito São Jorge Antigo) apresenta um relevo mais alto 
e acidentado na parte central, onde o corpo do Gra-
nito São Jorge Jovem o intrude (Figura 3.3). Na ae-
rogmaespectrometria esta porção onde ocorre o cor-
po do Granito São Jorge Jovem mostra alto K (Figuras 
3.4 e 3.6) que deve refletir o halo de alteração hidro-
termal relacionadas à mineralização de ouro. Na ae-
romagnetometria a porção onde ocorre o corpo do 
Granito São Jorge Jovem apresenta dipolos (Figura 
3.8) possivelmente relacionados à magnetita ou ou-
tros minerais com alta susceptibilidade magnética.

3.4.1.2 Aspectos de campo e petrografia

O Granito São Jorge Jovem aflora somente na 
cava do alvo Wilton do depósito São Jorge. Apre-
senta um intenso fraturamento, alteração hidroter-
mal e oxidação supergênica, e ocorre preservado 
nos testemunhos de sondagem (LAMARÃO, 2001). 
Na borda sudoeste do pluton o contato intrusivo 
com sua rocha encaixante, o Granito São Jorge Anti-
go, foi afetado por uma falha transcorrente levógira 
de direção NW-SE (280-320°), que juntamente com 
suas componentes de direção NE-SW (030-060°) 
formam uma zona de cisalhamento mineralizada 
a sulfetos e ouro (BORGES, 2010). Neste contato 
também ocorrem diques de quartzo latito pórfiro e 
microgranitos, subparalelos ao contato, que cortam 
ambos os granitos, o intrusivo e o hospedeiro (BOR-
GES, 2010). 

Este granito apresenta cores cinza e rosa quan-
do preservados da alteração hidrotermal que lhe 
confere cores avermelhadas que se intensificam com 
o aumento da alteração (Figura 3.49A). Predomina 
uma textura inequigranular de granulação média 
com uma sutil orientação dos cristais de anfibólio e 
biotita (Figura 3.49B).

No corpo do depósito São Jorge foram iden-
tificados anfibólio-biotita monzogranitos e anfibólio-
-biotita quartzo monzonitos que podem ter até cerca 
de 10 % de minerais máficos (Figura 3.50). Lamarão 
(2001) descreveu leucomonzogranitos com biotita (< 
1%) nos corpos ao sul da folha. A composição modal 
QAP destes granitoides se distribuem ao longo das 
curvas evolutivas das séries cálcio-alcalinas grano-
diorítica, tonalítica e monzonítica subalcalina (Figura 
3.50).

Ao microscópio mostram uma textura granular 
hipidiomórfica a subidiomórfica de granulação mé-
dia (Figura 3.49C), mas localmente apresentam uma 

textura porfirítica subidiomórfica a alotriomórfica de 
granulação fina (Figura 3.49D). A biotita (3,3-6,0%) 
e o anfibólio (1,8-4,0%) são os principais minerais 
máficos. A titanita (0,3-0,5%) e os minerais opacos 
(0,4-0,8%) são os principais minerais acessórios (LA-
MARÃO, 2001).

O plagioclásio geralmente tem zonação e a 
composição varia de andesina cálcica a oligoclásio só-
dico, ocorrem em relação de synneusis e tem patchy 
zonning (LAMARÃO, 2001). Os cristais subédricos a 
euédricos podem ter o núcleo alterado (sericitização) 
e bordas límpidas que sugerem uma descalcificação 
dos núcleos e albitização das bordas (Figuras 3.49C 
e D). Também altera para epidoto (saussutitização) 
e carbonato.

O feldspato alcalino ocorre como cristais su-
bédricos a anédricos na matriz (Figura 3.49C) dos 
granitoides granulares e como fenocristais subeué-
dricos nos porfiríticos (Figura 3.49D). É microclínio 
como indica a macla albita-periclina e dominan-
temente pertíticos. Frequentemente tem inclu-
sões de plagioclásio, biotita e quartzo dispostas de 
modo concêntrico na borda dos fenocristais (Figura 
3.49D).

O quartzo ocorre como cristais subédricos a 
anédricos intergranulares com fraca extinção on-
dulante (Figura 3.49C). Também ocorre como in-
clusões em plagioclásio, intercrescimento em mir-
mequitos e como pequenos cristais derivados da 
substituição de anfibólios. Além disso, o quartzo 
preenche interstícios e vênulas nos granitos hidro-
termalizados.

A biotita se apresenta como cristais subédri-
cos intergranulares (Figura 3.49C) com pleocroísmo 
castanho claro com tons esverdeados a amarelados. 
Também ocorre como cristais intersticiais e como 
produto da substituição do anfibólio (Figura 3.49D).  
Lamarão e Dall’Agnol (2004) identificaram biotitas 
magnesianas (Mg/Mg+Fe = 0,59-0,62) de filiação 
cálcio-alcalina e reequilibradas.

O anfibólio ocorre como cristais subédricos e 
euédricos, localmente anédricos, com pleocroísmo 
verde claro a verde amarelado, bordas corroídas e in-
clusões de apatita e minerais opacos (Figura 3.49C). 
Altera para biotita, titanita, carbonato, epidoto e flu-
orita (incolor e violeta).  Lamarão e Dall’Agnol (2004) 
identificaram hornblenda magnesiana e actinolita 
que marcam uma gradação composicional, por ve-
zes inversa com núcleos de actinolita. Esta inversão 
e abundância de actinolita reforçaram o reequilíbrio 
subsolidus, previamente identificado nos anfibólios 
do granito encaixante.

A titanita primária se apresenta como cristais 
euédricos a subédricos de até 2 mm, geralmente as-
sociados a magnetita, biotita e hornblenda. A titani-
ta secundária é derivada da alteração de anfibólio e 
biotita, ela ocorre como diminutos cristais em agre-
gados irregulares localizados principalmente nos pla-
nos de clivagem da biotita.

Os minerais opacos identificados por Bor-
ges (2010) por microscopia eletrônica de varredura 
(MEV) foram magnetita que ocorre como cristais eu-
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Figura 3.49 - Texturas e microtexturas do Granito São Jorge Jovem. (A) Testemunhos de sondagem de segmentos do 
granito alterado hidrotermalmente (cores avermelhadas) e segmento mais preservado (cor cinza); (B) Cristais de 

anfibólio e biotita sutilmente alinhados em granito inequigranular médio; (C) Plagioclásio (pl), feldspato alcalino (fa), 
quartzo (qz), biotita (bt) e anfibólio (anf) em arranjo granular hipidiomórfico a subidiomórfico; (D) Quartzo monzonito 

porfirítico subidiomórfico a alotriomórfico com plagioclásio com núcleo descalcificado (nd) marcado por sericitização. A 
seta dupla marca a direção de orientação mineral.

édricos e subédricos associados a titanita e a biotita. 
A magnetita apresentou picos de Au, Ag, Bi, Pb, Cu, 
Ti e Te e contém inclusões de ouro. A pirita ocorre 
disseminada e em vênulas poliminerálicas (clorita, 
epidoto, sericita carbonato ou quartzo) no granito 
alterado hidrotermalmente. Também ocorre calco-
pirita, esfalerita, galena e ouro nos veios de quartzo 
hospedados neste granito.

O zircão ocorre como cristais euédricos a su-
bédricos, bipiramidais, zonados e fraturados. Além 
de zircão e apatita, Borges (2010) identificou como 
minerais acessórios a thorita e a monazita por MEV e 
a allanita por microscopia ótica.

3.4.1.3 Litoquímica e petrogênese

O presente projeto não conta com analises 
litoquímicas do Granito São Jorge Jovem, os resul-
tados analíticos disponíveis para este corpo e para 
as rochas da Suíte Intrusiva Tropas são da literatura 
(LAMARÃO, 2001; SANTOS et al., 2004). Para testar a 
correlação geoquímica deste corpo granítico com as 
rochas desta suíte foram utilizados resultados dispo-
níveis na literatura (Tabelas 3.9A e B).

Na classificação R1-R2 os granitoides da Suíte 
Intrusiva Tropas plotam principalmente nos campos 
dos tonalitos e dioritos, enquanto os do Granito São 
Jorge Jovem predominam monzogranitos. A distri-
buição destes granitoides transiciona entre as cur-
vas evolutivas das séries cálcio-alcalina e subalcalina 
potássica, sendo que o Granito São Jorge Jovem se 
aproxima mais desta última (Figura 3.51).

Os granitoides da Suíte Intrusiva Tropas mos-
tram enrquecimento em ferro com a diferenciação 
em sílica, enquanto o Granito São Jorge Jovem é 
magnesiano e mostra empobrecimento em ferro 
com a diferenciação (Figura 3.52). Este granito é 
também mais rico em álcalis, mais potássico e mais 
saturado em alumina, mas ao contrário dos granitoi-
des da Suíte Intrusiva Tropas o enriquecimento em 
álcalis e alumina não aumenta com a diferenciação 
magmática. No diagrama AFM os tonalitos e monzo-
granitos se ajustam com a curva de evolução da série 
cálcio-alcalina, mas os termos quartzo dioríticos não 
(Figura 3.52).

As concentrações de Ba e Sr são menores e as 
de Zr, Y e ETR são maiores nos granitoides da Suíte 
Intrusiva Tropas, especialmente nos tonalitos (Ta-
bela 3.9). Os padrões de ETR dos granitoides desta 
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suíte também contrastam com o padrão do Granito 
São Jorge Jovem, que além de concentrações me-
nores não tem anomalias de Eu e apresenta um ele-
vado fracionamento de ETR (Figura 3.53). Os quart-
zo dioritos da Suíte Intrusiva Tropas diferem por 
apresentarem baixo fracionamento de ETR pesadas 
e anomalias negativas de Eu. Os tonalitos além de 
concentrações mais elevadas de ETR leves e pesa-
das apresentam flutuações de ETR médias que re-
sultam em anomalias positivas de Eu (Figura 3.53). 
Além disso, o padrão de ETR do Granito São Jorge 
Jovem contrasta com os padrões dos granitoides da 
Unidade Granodiorítica da Suíte Intrusiva Parauari 
e do Granodiorito Fofoquinha impossibilitando uma 
correlação.

O padrão de ETR e as concentrações de Ba e 
Sr  do Granito São Jorge Jovem se assemelham aos 
identificados por Nardi (1987) para granitoides das 
série shoshonítica. Contudo, as concentrações de ál-
calis, especialmente de potássio, destes granitos são 
menores que as esperadas para os granitoides desta 
série.

Lamarão et al. (2002) identificaram uma as-
sinatura cálcio-alcalina de alto K para o Granito São 
Jorge Jovem que poderia estar relacionado a uma 
suducção entre 1900-1870 Ma ou resultar de uma 
tectônica extensional posterior a colisão do arco 
magmático de 2010-1970 Ma. Contudo, Santos et 
al. (2004) identificaram uma assinatura cálcio- alca-
lina menos evoluída para os granitoides da Suíte In-

trusiva Tropas, que interpretaram como de um arco 
de ilha relacionado a subducção por volta de 1900 
Ma (Arco Tropas) na porção sudoeste do Domínio 
Tapajós. Apesar das rochas metassedimentares das 
formações Abacaxis e Sequeiro não indicarem uma 
sedimentação marinha e nem conter vestígios de 
crosta oceânica, sua idade de deposição por volta 
de 1900 Ma (Tabela 2.1) sugere uma correlação com 
este possível arco magmático.

3.4.1.4 Geocronologia e geoquímica isotópica 
Sm-Nd

Lamarão et al. (2002) obtiveram uma idade de 
1891 ± 3 Ma por evaporação de Pb em zircão para 
um monzogranito não alterado hidrotermalmente 
do Granito São Jorge Jovem (Tabela 2.1). Santos et 
al. (2004) obtiveram uma idade U-Pb em zircão por 
SHRIMP de 1907 ± 9 Ma para um granodiorito da Su-
íte Intrusiva Tropas que correlacionaram ao Granito 
São Jorge Jovem.

Os valores de εNd medianamente negativos 
(-3,42 e -5,21) e TDM de 2,32 e 2,43 Ga do Granito 
São Jorge Jovem (Tabela 2.1) indicam uma significa-
tiva participação de crosta siálica antiga na formação 
do magma parental deste corpo. Por se tratar de um 
corpo local, talvez esta assinatura isotópica de Nd 
não seja válida para todos os magmas cálcio-alcali-
nos de cerca de 1900 Ma.

Figura 3.50 - Diagramas de composição petrográfica modal do Granito São Jorge Jovem. Diagrama QAP (STRECKEISEN, 
1976) com as curvas das séries magmáticas e campo dos granitos de fusão crustal (LAMEYRE; BOWEN, 1982; BOWDEN et 

al., 1984), e diagrama QFM com os teores modais de minerais máficos (M), em relação aos feldspatos (F) e quartzo (Q).
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Amostra JO-118 JO-101A JO-99 JO-104 JO-103 JO-102

População SIT SIT SIT SIT SIT SIT

Litotipo QDR MQDR TNL TNL TNL TNL

SiO2 58,20 58,50 58,90 61,65 63,92 64,39

Al2O3 16,10 16,10 16,18 15,68 14,9 14,68

Fe2O3 T 6,85 6,83 6,72 6,59 5,95 5,74

MgO 3,69 3,60 3,71 1,41 1,41 1,3

CaO 5,68 6,10 6,02 4,05 3,88 3,52

Na2O 3,50 3,60 3,79 3,76 4,25 4,09

K2O 2,20 1,76 1,21 3,05 3,05 3,21

TiO2 0,78 0,79 1,21 1,31 0,79 0,75

P2O5 0,35 0,37 0,32 0,17 0,51 0,47

MnO 0,10 0,09 0,08 0,12 0,14 0,13

P.F. 2,80 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 100,25 100,24 99,74 98,89 99,20 98,98

Ba 1300 1200 47 126 146 167

Co 26 28 17 8 6 8

Cs 1,2 1 ad ad ad ad

Ga 21 22 7 8 5 6

Hf 6,9 7,3 ad ad ad ad

Nb 9,0 8,6 5,0 16,0 5,0 5,0

Rb 62 50 ad ad ad ad

Sn 5 2,2 ad ad ad ad

Sr 780 820 793 369 258 259

Ta 0,4 0,4 ad ad ad ad

Th 5 4,8 4 12 15 19

U 1,5 2,1 2 2 2 2

W nd nd 0,1 1,4 0,9 0,8

Zr 300 340 243 1144 1063 980

Y 18 18 12 63 68 56

La 36,00 41,00 40,10 102,30 103,70 119,00

Ce 73,00 81,00 69,40 170,30 169,10 175,00

Pr 9,00 9,70 8,60 21,50 19,90 19,70

Nd 34,00 37,00 24,00 71,50 63,80 59,30

Sm 5,90 5,80 ad 7,10 5,60 3,80

Eu 0,76 0,86 1,50 4,80 2,80 2,40

Gd 3,70 3,50 2,70 11,70 10,30 8,00

Tb 0,49 0,46 ad 1,30 0,90 0,50

Dy 3,10 2,90 ad 7,00 6,20 4,40

Ho 0,58 0,55 0,70 2,70 2,60 1,90

Er 1,50 1,30 0,80 5,10 6,10 5,50

Tm 0,25 0,23 ad 1,10 1,20 0,80

Yb 1,70 1,40 1,10 7,30 7,40 6,10

Lu 0,26 0,24 ad 1,20 1,30 1,10

Eu/Eu* 0,50 0,58 1,61 1,13 1,33

CeN/YbN 11,11 14,97 16,32 6,03 5,91 7,42

CeN/SmN 2,99 3,37 5,79 7,29 11,11

GdN/YbN 1,76 2,02 1,98 1,29 1,12 1,06

Σ ETR 170 185 149 415 401 407

Tabela 3.9A - Composição química dos granitoides da Suíte Intrusiva Tropas (SIT) e Granito 
São Jorge Jovem (GSJJ). Elementos maiores em % peso de óxido, elementos traços e terras 

raras em ppm.

QDR – quartzo diorito; MQDR –  microquartzodiorito; TNL – tonalito
PF – perda ao fogo; ad – abaixo do limite de detecção; nd – não detectado; na – não analisado.
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Amostra 04/29 09/10 07/03 72
População GSJJ GSJJ GSJJ GSJJ

Litotipo MGR MGR MGR MGR

SiO2 67,20 67,50 68,20 72,10

Al2O3 15,60 15,80 16,10 14,30

FeO 1,11 0,99 1,20 0,63

Fe2O3 2,70 2,70 2,50 1,10

MgO 1,30 1,20 1,30 0,75

CaO 2,20 2,40 2,40 1,50

Na2O 4,10 4,40 4,20 4,10

K2O 4,50 4,00 4,50 4,40

TiO2 0,42 0,4 0,39 0,26

P2O5 0,13 0,14 0,13 0,06

MnO 0,04 0,04 0,04 0,03

P.F. 0,72 0,57 0,62 0,43

Total 100,02 100,14 101,58 99,66

Ba 1906 1730 1958 1174

Co na na na na

Cs ad ad ad ad

Ga 29 27 27 28

Hf nd nd nd ad

Nb 4 6 4 6

Rb 101 100 101 145

Sn na na na na

Sr 1264 1215 1350 817

Ta nd nd nd ad

Th ad ad ad ad

U ad ad ad ad

W na na na na

Zr 209 199 196 139

Y 13 11 11 14

La 23,38 26,78 29,5 16,69

Ce 55,10 53,7 53,25 31,27

Pr na na na na

Nd 21,36 18,34 15,93 10,45

Sm 3,82 3,22 2,77 1,77

Eu 0,92 0,77 0,7 0,40

Gd 2,05 1,64 1,5 1,08

Tb nd nd nd nd

Dy 1,01 0,82 0,62 0,53

Ho 0,13 0,1 0,1 0,09

Er 0,34 0,2 0,16 0,23

Tm na na na na

Yb 0,31 0,2 0,16 0,20

Lu 0,05 0,03 0,03 0,06

Eu/Eu* 1,01 1,02 1,05 0,88

CeN/YbN 45,98 64,95 86,09 40,44

CeN/SmN 3,48 4,02 4,64 4,26

GdN/YbN 5,32 6,75 7,43 4,36

Σ ETR 108 106 105 63

Tabela 3.9B - Composição química dos granitoides da Suíte Intrusiva 
Tropas (SIT) e Granito São Jorge Jovem (GSJJ). Elementos maiores em % 

peso de óxido, elementos traços e terras raras em ppm.

MGR – monzogranito 
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3.4.2 Suíte Intrusiva Parauari – Unidade Gra-
nodiorítica (PP3γpgd) e Granodiorito Fofoqui-
nha (PP3γfq)

3.4.2.1 Aspectos gerais

A primeira individualização dos corpos desta 
unidade foi no Projeto RADAM (SANTOS et al., 1975). 
Posteriormente, os projetos da CPRM (PESSOA et 
al., 1977; MELO et al., 1980) mapearam mais corpos 
e elevaram a Suíte Intrusiva Parauari. No PROMIN-
-Tapajós (ALMEIDA et al., 2000; BAHIA;  QUADROS, 
2000; FERREIRA et al., 2000; KLEIN, VASQUEZ, 2000; 
VASQUEZ; KLEIN, 2000, KLEIN et al., 2001a) foram 
distinguidos corpos que predominavam granodiorio-
ritos (fácies granodiorítica) e corpos mais ricos em 

feldspato alcalino (fácies graníticas). Esta distinção é 
valida, mas a designação “fácies” não é correta para 
divisão de uma suíte de granitoides, pois hierarqui-
camente é uma subdivisão da unidade “corpo” na 
litoestratigrafia (PETRI et al., 1986a). Desta forma, 
aqui foram substituídas por uma designação litoes-
tratigráfica informal, a Unidade Granodiorítica e a 
Unidade Granítica.

Alguns corpos da Unidade Granodiorítica fo-
ram previamente estudados e  receberam denomina-
ções. A mineração Serabi denominou de Granodiorito 
Fofoquinha um corpo deste litotipo que ocorre nas 
proximidades da mina Palito (COSTA, 2008; ECHEVER-
RI-MISAS, 2010). Esta denominação foi mantida para 
este corpo, mas não foram propostas novas denomi-
nações para os demais corpos da Unidade Granodio-
rítica que ocorrem na área do projeto.

Figura 3.51 - Diagrama R1-R2 de classificação química de rochas plutônicas (DE LA ROCHE et al., 1980) 
para os granitoides da Suíte Intrusiva Tropas e do Granito São Jorge Jovem, com as curvas das séries 

magmáticas (PAGEL; LETERRIER, 1980).
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Figura 3.52 - Diagramas de variação dos parâmetros composicionais de elementos maiores para os granitoides da Suíte 
Intrusiva Tropas e do Granito São Jorge Jovem, diagrama AFM com a curva de Irvine e Baragar (1971) discriminando os 

campos das rochas das séries toleítica e cálcio-alcalina. Os parâmetros de Fe# (FeOT/FeOT+MgO) e MALI (Na2O+K2O-
CaO) são os adotados por Frost et al. (2001) e os de saturação em alumina (A/CNK e A/NK) são os adotados por Maniar 

e Piccoli (1989).
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O relevo dos corpos da Unidade Granodiorítica 
é arrasado com poucas cristas de direção NW-SE e 
morros de topo suavisado (Figura 3.3).

Na aerogamaespectrometria, os corpos da 
Unidade Granodiorítica apresentam baixos teores de 
Th que contrasta com as rochas encaixantes (Figu-
ra 3.4). Na composição ternária K-Th-U este corpos 
mostram baixas concentrações dos três elementos 
com localizadas concentrações médias de U e um 
pouco mais frequentes de alto K (Figura 3.6). A as-
sinatura aeromagnetométrica é variável, sendo per-
turbada por intrusões de rochas máficas e pelas fa-
lhas de direções NW-SE e E-W que cortam os corpos 
(Figura 3.8).

3.4.2.2 Aspectos de campo e petrografia

Os corpos da Unidade Granodiorítica da Suíte 
Intrusiva Parauari foram cortados por corpos máfi-
cos (Figura 3.1). O corpo no oeste da Folha Jardim 
do Ouro foi cortado por um corpo gabroico da Suíte 
Intrusiva Ingarana, a relação é marcada pelo relevo 
em platô e o dipolo da intrusão máfica. Também foi 
cortado por diques de lamprófiro e de diabásio este 
último marcado por um “rosário” de dipolos de dire-
ção NE-SW (Figura 3.7).

O Granodiorito Fofoquinha além de ter sido 
intrudido por corpos gabroicos da Suíte Intrusiva 
Ingarana também foi intrudido pelos granitos que 
hospedam as mineralizações de ouro da mina Pali-
to. Costa (2008) descreveu no leito do rio Novo uma 
ocorrência de enclaves de granodiorito, correlacio-
nados ao Granodiorito Fofoquinha, hospedados no 
corpo granítico que se estende para a área da mina. 
Echeverri-Misas (2010) reforçou esta relação de in-
trusão, baseado em testemunhos de sondagem e na 
alteração hidrotermal causada pelas intrusões graní-
ticas mineralizadas.

Nos corpos da Unidade Granodiorítica no leste 
da Folha São Domingos ocorrem apófises de quartzo 
sienito que podem estar marcando a intrusão de cor-
pos graníticos da Suíte Intrusiva Maloquinha (Figura 
3.1).

No campo, são granitoides inequigranulares 
e porfiríticos de granulação média, eventualmente 
grossa, que mostram uma incipiente foliação mag-
mática marcada pelo alinhamento de minerais má-
ficos e fenocristais de feldspatos (Figuras 3.54A a C). 
Esta foliação também é marcada pelo estiramento de 
agregados de minerais máficos (Figura 3.54D). Por 
vezes hospedam enclaves microgranulares de mis-
tura de magmas (mingling), mas que nem sempre 
são estiradas pelo fluxo magmático (Figura 3.54E). 

Figura 3.53 - Diagrama de elementos terras-raras para os granitoides da Suíte Intrusiva Tropas (SIT) e do Granito 
São Jorge Jovem (GSJJ) padronizados pelo condrito (BOYNTON, 1984). Padrões das populações desta suíte e do GSJJ 

comparados com os campos do Granodiorito Fofoquinha - GDFO (ECHEVERI-MISAS, 2010) e da unidade granodiorítica 
(UGD) da Suíte Intrusiva Parauari.
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Figura 3.54 - Estruturas e texturas dos granitoides da Unidade Granodiorítica da Suíte Intrusiva Parauari. (A) Incipiente 
foliação de fluxo magmático em granodiorito inequigranular médio e (B) em quartzo monzonito porfirítico; (C) 

Destacada foliação de fluxo magmático em granodiorito porfirítico médio e (D) monzogranito inequigranular médio; 
(E) Enclave microgranular máfico (em) de mistura de magmas em granodiorito inequigranular médio hidrotermalizado; 

(F) Testemunho de sondagem do Granodiorito Fofoquinha, granodiorito equigranular fino. As setas duplas marcam a 
direção de fluxo ígneo.
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Também ocorrem granitoides equigranulares, médio 
a fino, representados pelo Granodiorito Fofoquinha 
(Figura 3.54F).

Na composição modal petrográfica QAP cor-
respondem a granodioritos, quartzo monzonitos e 
monzogranitos, com subordinados quartzo monzo-
dioritos, quartzo dioritos e dioritos associados (Fi-
gura 3.55). Estes granitoides se distribuem no QAP 
principalmente ao longo da curva evolutivas da série 
cálcio alcalina granodiorítica, com alguns alinhados 
segundo a curva da série monzonítica subalcalina.

Nos granodioritos, quartzo monzonitos e mon-
zogranitos predominam termos mais leucocráticos 
com menos de 15% de minerais máficos, enquanto 
nos granitoides mais cálcicos e com menos quartzo 
apresentam teores maiores de minerais máficos (Fi-
gura 3.55). No primeiro grupo os conteúdos modais 
de anfibólio são de 2 a 6%, podendo chegar a 10 a 
12%. A biotita varia de 3 a 6%, localmente alcança 
10%, e nos termos leucocráticos é de 1 a 2%. Os mi-
nerais opacos variam de 1 a 2%, a titanita tem menos 
de 1% e o clinopiroxênio ocorre como relictos. Nos 
quartzo monzodioritos, quartzo dioritos e dioritos, o 
clinopiroxênio pode alcançar um teor modal de 4%, 
o anfibólio varia de 4 a 16%, localmente chegar aos 
20%, a biotita não excede os 2% e os minerais opacos 
alcançam 3% do volume modal.

Ao microscópio, os granitoides desta unidade 
mostram texturas inequigranulares (Figuras 3.56A, B 
e E) e porfiríticas (Figuras 3.56C e D), subidiomórficas 
de granulação média, mas subordinamente ocorrem 
termos de granulação grossa e fina e termos equigra-
nulares (Figura 3.56F).

O plagioclásio ocorre como fenocristais eu-
édricos e subédricos com zonação composicional 
(Figura 3.56C), geralmente obliterada por manchas 
de albitização (patch zonning) e porções argilizadas, 
sericitizadas (Figura 3.56A) e saussuritizadas (Figura 
3.56B). Também ocorrem como cristais euédricos, ra-
ramente zonados, na matriz (Figuras 3.56B e E). Pode 
ter alterações pervasivas e seletivas com argilização 
e sericitização nas bordas e saussuritização e forma-
ção de biotita e epidoto nos núcleos (Figura 3.56F). 
Echeverri-Misas (2010) determinou composições de 
An20 a An38 para os plagioclásios do Granodiorito Fo-
foquinha, com predomínio de andesina sódica e oli-
goclásio subordinado.

O anfibólio é hornblenda que se apresenta 
como cristais euédricos e subédricos, com pleocro-
ísmo verde escuro, em tons de verde e marrom e 
verde e amarelo. Ocorre como fenocristais euédricos 
por vezes geminados (Figura 3.56A), ou como cris-
tais subeuédricos (Figura 3.56B) e anédricos (Figuras 
3.56E e F), frequentemente substitituídos por biotita 
com minerais opacos e clorita associados. A horn-
blenda também é substituída por titanita e epidoto.  
Echeverri-Misas (2010) identificou no Granodiorito 
Fofoquinha ferro hornblenda passando para ferro 
actinolita, e localmente a ocorrência ferro edenita.

O clinopiroxênio ocorre como núcleos reliquia-
res margeados por anfibólio e biotita com minerais 
opacos associados que são produtos de substituição 

pseudomórfica (Figura 3.56E). Mostra um pleocroís-
mo amarelo claro e amarelo esverdeado e uma bir-
refringência de augita. No Granodiorito Fofoquinha, 
a composição do clinopiroxênio é de pigeonita, mas 
também ocorre augita e clinoferrosilita (ECHEVERRI-
-MISAS, 2010).

A biotita se apresenta como cristais subédri-
cos e anédricos com bordas corroídas, pleocroísmo 
marrom escuro a claro, frequentemente alterada 
para clorita com acículas de rutilo na clivagem e tita-
nita, minerais opacos e epidotos anédricos. Também 
altera para prenhita que substitui como lamelas ao 
longo da clivagem. Têm inclusões precoces de zircão, 
apatita e minerais opacos prismáticos e cúbicos, e 
coroas de diminutos grãos de quartzo arredonda-
dos (simplectito), principalmente quando resulta da 
substituição da hornblenda. Echeverri-Misas (2010) 
observou que as biotitas ígneas, cloritizadas e hidro-
termal do Granodiorito Fofoquinha são mais mag-
nesianas que a dos granitos (Rio Novo e Palito) que 
ocorrem associados a este corpo.

O feldpspato alcalino ocorre como fenocristais 
subédricos nos quartzo monzonitos e monzogranitos 
porfiríticos (Figura 3.56D), e como cristais anédricos 
intersticiais nos granodioritos e demais granitoides 
cálcicos (Figuras 3.56A, C e E). Embora nem sempre 
mostrem claramente a macla xadrez (albita-periclina 
cruzada) trata-se de microclínio. Tem pertitas finas 
que engrossam e se transformam em manchas (pa-
tchy pertites) com a albitização. Os fenocristais tem 
inclusões precoces de hornblenda e plagioclásio, e 
tardias de quartzo e biotita (Figura 3.56D). Também 
ocorre em intercrescimento micrográfico com quart-
zo que é abundante (> 50% da matriz) nos granitoi-
des granofíricos.

O quartzo é geralmente anédrico e intersticial 
e também compõem os intercrescimentos micrográ-
ficos (Figura 3.56D).

Os minerais opacos são compostos principal-
mente por magnetita que ocorre como octaedros, 
euédricos e subédricos, inclusos ou associados com 
a pigeonita, a horblenda e biotita. Mais raramente 
ocorrem prismas alongados de brilho metálico que 
provavelmente são de ilmenita. O rutilo ocorre como 
acículas e prismas alongados inclusos na clorita. Sul-
fetos como a pirita ocorrem disseminados nos grani-
toides hidrotermalizados.

O zircão e apatita são os principais minerais 
acessórios e ocorrem como pequenos prismas eu-
édricos inclusos principalmente nos silicatos ferro-
magnesianos, mas Echeverri-Misas (2010) descreveu 
cristais esqueletais de zircão inclusos em plagioclásio 
que atribuiu a formação a estágios mais tardio do 
Granodiorito Fofoquinha.

A titanita ocorre como raros pequenos pris-
mas losangulares subédricos (Figura 3.56B), mais co-
mumente ocorre como pequenos cristais anédricos 
associados a outros produtos da alteração da biotita 
e hornblenda.

A allanita é rara, só foi identificada nos quartzo 
monzonitos e monzogranitos como cristais subédri-
cos, por vezes com núcleos metamicticos.
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A cloritização e a sericitização são os tipos de 
alteração mais comum, mas a alteração para epido-
to, argilo minerais, prenhita, biotita e carbonatos 
também estão presentes nos granitoides da Unida-
de Granodiorítica. Echeverri-Misas (2010) identificou 
principalmente ripidiolitas e brungvisita para as clori-
tas em vênulas no Granodiorito Fofoquinha.

3.4.2.3 Litoquímica e petrogênese

Os dados litoquímicos de ambas as unidades 
da Suíte Intrusiva Parauari são apresentados e discu-
tidos neste item (Tabelas 3.10 e 3.11). Baseados nos 
padrões de ETR foram distinguidas duas populações 
em cada uma das unidades de granitoides desta suí-
te (Tabela 3.2).

No diagrama R1-R2 os granitoides da Unida-
de Granodiorítica plotam nos campos dos tonalitos 
e granodioritos, com subordinados quartzo monzo-
nitos e monzogranitos (Figura 3.57). Os granitoides 

da Unidade Granítica correspodem a monzogranitos 
e sienogranitos com subordinados quartzo sienitos 
e sienitos. A distribuição dos granitoides da Unida-
de Granodiorítica transiciona entre as curvas evo-
lutivas das séries cálcio-alcalina e cálcio-alcalina de 
alto K, enquanto os granitoides da Unidade Granítica 
se concentram ao longo da curva desta última série 
magmática. A ocorrência de termos sieníticos pode 
sugerir uma transição para a série alcalina, mas tam-
bém pode refletir uma albitização.

A maioria dos granitoides da Unidade Grano-
diorítica são magnesianos, enquanto os da Unida-
de Granítica são dominantemente ferrosos (Figura 
3.58). O enriquecimento em ferro com a diferencia-
ção em sílica é abrupto para ambas as populações 
da Unidade Granodiorítica, já para as populações da 
Unidade Granítica este enriquecimento é tênue. No 
diagrama MALI (FROST et al., 2001), a maioria dos 
granitoides de ambas as unidades desta suíte plo-
tam no campo álcali-calcico, mas as populações se 
dispersam para termos mais ricos em cálcio ou em 

Figura 3.55 - Diagramas de composição petrográfica modal dos granitoides da Unidade Granodiorítica da Suíte 
Intrusiva Parauari. Diagrama QAP (STRECKEISEN, 1976) com as curvas das séries magmáticas e campo dos granitos de 
fusão crustal (LAMEYRE; BOWDEN, 1982; BOWDEN et al., 1984),  e diagrama QFM com os teores modais de minerais 

máficos (M), em relação aos feldspatos (F) e quartzo (Q).
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Figura 3.56 - Composição e microtexturas dos granitoides da Unidade Granodiorítica da Suíte Intrusiva Parauari. (A) 
Fenocristais de anfibólio (anf) e plagioclásio (pl) euédricos em matriz  subidiomórfica com quartzo (qz) e feldspato 
alcalino (fa) intersticiais em granodiorito inequigranular médio; (B) Cristais subédricos   de plagioclásio e anfibólio 
e pequenos cristais euédricos de titanita (tit), anfibólio e biotita (bt) na matriz quartzo-feldspática alotriomórfica 

de granodiorito inequigranular; (C) Fenocristal de plagioclásio zonado em um quartzo monzonito porfírítico médio; 
(D) Fenocristal de feldspato alcalino pertítico margeado por  intercrescimento micrográfico (im) em monzogranito 

porfírítico médio; (E) Relictos de clinopiroxênio (cpx)  substituído por  anfibólio, biotita e minerais opacos (opc) 
em quartzo diorito inequigranular médio; (F) Granodiorito equigranular fino com matriz granular composta de 

plagioclásios subédricos argilizados, sericitizados e saussuritizados, anfibólio anédrico alterado para biotita e quartzo 
feldspato alcalino intersticiais - Granodiorito Fofoquinha. Todas as fotomicrografias desta prancha foram obtidas em 

luz polarizada cruzada.
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Amostra EY-90A CE-66 CE-282 CE-245 FH-24 CE-271 FH-21 JK-51E

População UGD1 UGD1 UGD2 UGD2 UGD2 UGD2 UGD2 UGD2

Litotipo MQDR MGR MZD MZN QDR GRD GRD QMZN

SiO2 60,04 64,18 59,92 63,84 65,00 65,60 65,50 66,15

Al2O3 16,58 15,56 17,29 15,64 15,12 16,53 13,70 15,54

Fe2O3 T 5,61 4,82 4,79 3,9 4,97 2,76 4,76 4,70

MgO 3,67 1,37 2,04 1,03 2,57 0,82 1,52 1,16

CaO 3,13 3,05 3,81 3,73 4,9 2,78 3,33 3,31

Na2O 2,99 4,02 4,66 4,52 3,82 5,30 3,35 3,96

K2O 4,21 3,75 4,25 3,45 2,88 4,04 3,50 4,88

TiO2 0,61 0,50 0,62 0,38 0,48 0,34 0,58 0,44

P2O5 0,11 0,12 0,17 0,15 0,14 0,14 0,19 0,13

MnO 0,10 0,08 0,09 0,07 0,08 0,07 0,10 0,09

P.F. 3,35 0,46 0,91 0,43 0,57 0,71 1,03 0,62

Total 100,4 97,91 98,55 97,14 100,53 99,09 97,56 100,98

Ba 1650 1115 1150 1541 838 1385 1852 850

Co 10,8 8,1 nd nd nd 5,1 nd nd

Cs 1,8 3,63 2,25 2,21 1,55 1,67 0,97 6,15

Ga 20,5 20,4 17,5 15,6 14,8 12,1 17,3 17,8

Hf 5,45 4,52 5,56 4,83 2,89 3,8 8,21 5,79

Nb 12,61 10,46 7,73 7,52 5,85 6,65 8,34 11,12

Rb 154 142 198 173 141 79 221 198

Sn 3,6 0,9 ad ad ad 1,8 ad 0,9

Sr 761 485 674 833 549 698 440 175

Ta 0,56 3,46 0,13 nd 0,39 0,42 0,35 1,14

Th 10,5 11,7 16,1 12,7 5,8 6,9 12,4 22,4

U 3,11 5,57 2,11 2,86 2 1,74 1,81 5,89

W 2,9 ad 0,4 ad 1,5 2,7 1,4 12,9

Zr 251 176 187 153 115 171 267 216

Y 16 20 14 16 12 7 34 31

La 49,4 49,2 25,7 49,8

Ce 74,1 89,4 48,6 88,2

Pr 9,43 8,39 5,58 10,48

Nd 32,7 28,0 19,8 39,8

Sm 5,6 4,5 3,1 6,6

Eu 0,95 1,11 0,28 1,03

Gd 3,81 3,98 2,06 6,07

Tb 0,58 0,54 0,3 0,81

Dy 3,36 2,78 1,73 5,73

Ho 0,71 0,69 0,32 1,21

Er 1,78 1,52 1,02 3,29

Tm 0,17 0,37 0,14 0,50

Yb 1,9 1,8 1,0 3,5

Lu 0,31 0,35 0,16 0,46

Eu/Eu* 0,63 0,8 0,34 0,5

CeN/YbN 10,09 12,85 12,57 6,52

CeN/SmN 3,19 4,79 3,78 3,23

GdN/YbN 1,62 1,78 1,66 1,40

Σ ETR 185 193 110 217

Tabela 3.10 - Composição química dos granitoides da Unidade Granodiorítica da Suíte Intrusiva Parauari. Elementos 
maiores em % peso de óxido, elementos traços e terras raras em ppm.

(continua)

MDR –  microquartzodiorito;  GRD – granodiorito; MGR – monzogranito;  MZN – monzonito; QDR – quartzo diorito
PF – perda ao fogo; ad – abaixo do limite de detecção; nd – não detectado
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Amostra EY-04 MV-47 MV-49 EY-47 MV-106 EY-45 MV-99A

População UGD2 UGD2 UGD2 UGD2 UGD2 UGD2 UGD2

Litotipo GRD MGR MGR MGR MGR MGR GRD

SiO2 66,92 67,99 68,29 68,56 70,22 71,21

Al2O3 15,01 14,67 16,07 16,90 15,66 16,50

Fe2O3 T 4,67 5,11 4,94 3,98 4,06 3,09

MgO 0,96 1,01 1,52 1,35 1,03 0,72

CaO 2,30 2,27 3,18 3,81 2,69 2,64

Na2O 3,85 3,88 4,15 4,34 4,51 4,72

K2O 4,98 4,95 4,55 3,02 3,55 3,53

TiO2 0,64 0,68 0,57 0,40 0,38 0,32

P2O5 0,14 0,21 0,14 0,22 0,09 0,13

MnO 0,10 0,11 0,09 0,09 0,08 0,07

P.F. 0,70 0,45 0,54 0,44 0,37 0,59

Total 100,27 101,33 104,04 103,11 102,64 103,52

Ba 1967 1402 1380 1163 1338 1016 1754

Co nd 72,04 104,32 8,9 nd 6,9 4,5

Cs 2,87 2,46 3,65 3,25 0,51 1,35 1,53

Ga 19,2 17,7 17,6 14,9 15,7 16,1 25,2

Hf 10,45 1,06 0,97 0,69 4,9 0,71 4,43

Nb 14,66 2,71 2,53 1,7 5,59 1,7 8,8

Rb 370 151 154 178 128 133 119

Sn ad ad ad ad ad ad ad

Sr 401 178 157 495 771 351 888

Ta 1,62  nd nd 0,32 nd 0,28 0,6

Th 22,8 16,1 17,2 19,4 8,3 16,6 9,9

U 4,49 3,87 4,03 4,5 2,11 2,87 1,99

W 2 ad ad ad ad ad ad

Zr 506 342 361 253 150 224 227

Y 47 28 35 24 17 26 23

La 75,8 62

Ce 138,7 99,3

Pr 18,09 10,65

Nd 66,9 37,6

Sm 13,5 5,4

Eu 2,33 0,94

Gd 11,65 4,77

Tb 2,15 0,63

Dy 11,39 3,35

Ho 2,39 0,65

Er 6,76 1,78

Tm 0,96 0,30

Yb 6,5 1,9

Lu 0,78 0,15

Eu/Eu* 0,57 0,57

CeN/YbN 5,52 13,52

CeN/SmN 2,48 4,44

GdN/YbN 1,45 2,03

Σ ETR 358 229

Tabela 3.10 - Composição química dos granitoides da Unidade Granodiorítica da Suíte Intrusiva Parauari. 
Elementos maiores em % peso de óxido, elementos traços e terras raras em ppm.

(conclusão)

MDR –  microquartzodiorito;  GRD – granodiorito; MGR – monzogranito;  MZN – monzonito; QDR – quartzo diorito
PF – perda ao fogo; ad – abaixo do limite de detecção; nd – não detectado
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Amostra CE-52 CE-95 EY-33 CE-287 CE-284 EY-23 FH-20

População UGR1 UGR1 UGR1 UGR2 UGR2 UGR2 UGR2

Litotipo MGR MGR MGR MZN QMZN MGR MGR

SiO2 67,36 68,23 69,97 64,45 68,22 71,2 77,51

Al2O3 14,55 14,15 14,85 16,5 16,81 16,77 10,38

Fe2O3 T 3,96 3,64 3,45 4,08 3,40 3,32 3,44

MgO 0,73 0,38 0,71 0,55 0,51 0,53 0,50

CaO 2,17 1,41 2,16 1,39 1,64 1,84 1,86

Na2O 3,87 3,61 3,70 4,66 4,82 4,84 2,87

K2O 4,14 4,89 4,71 6,51 6,46 4,57 3,45

TiO2 0,36 0,36 0,33 0,56 0,63 0,28 0,43

P2O5 0,06 0,06 0,07 0,13 0,12 0,05 0,09

MnO 0,07 0,08 0,07 0,10 0,10 0,12 0,06

P.F. 0,39 0,56 0,37 0,60 0,66 0,17 0,96

Total 97,66 97,37 100,39 99,53 103,37 103,69 101,55

Ba 666 1097 851 893 1207 585 628

Co 5,7 3,9 4,8 nd nd 3,7 nd

Cs 3,09 3,35 2,87 3,48 2,02 4,09 6,36

Ga 20,5 21,8 17,9 19,2 17,9 15,8 15,0

Hf 4,99 6,51 5,12 15,1 8,79 1,60 7,44

Nb 4,17 17,39 7,79 23,44 9,43 5,03 11,52

Rb 170 194 175 293 214 237 280

Sn 1,9 0,6 ad ad ad 3,7 ad

Sr 169 153 165 127 117 164 137

Ta 4,91 1,37 nd 0,86 0,13 0,54 1,24

Th 9,3 11,3 9,1 23,2 11,9 18,2 22,4

U 3,07 4,73 3,22 3,95 2,21 5,65 4,66

W ad ad ad ad 3,5 3,6 2,9

Zr 215 306 238 529 275 209 195

Y 29 34 29 39 94 54 27

La 40,0 54,3 43,6 116,9 211,0 72,7 59,2

Ce 83,10 113,00 75,70 215,00 334,00 115,80 107,30

Pr 8,75 10,94 9,77 23,83 41,1 17,61 12,56

Nd 31,7 41,3 36,4 88,1 157,4 63,7 47,1

Sm 6,6 6,4 6,4 14,1 25,9 11,6 7,8

Eu 0,81 0,98 0,96 0,76 4,63 0,67 0,73

Gd 5,93 5,62 5,95 10,35 21,87 10,60 7,05

Tb 0,93 0,87 0,83 1,32 2,70 1,34 0,79

Dy 5,28 5,45 5,19 10,47 19,22 9,24 6,42

Ho 1,02 1,05 0,96 1,73 3,38 1,78 1,00

Er 3,05 3,09 2,79 4,65 9,09 6,28 3,38

Tm 0,43 0,50 0,35 0,58 0,98 0,67 0,27

Yb 3,0 3,3 2,8 5,2 7,4 6,4 3,7

Lu 0,51 0,43 0,50 0,29 0,64 0,32 0,17

Eu/Eu* 0,4 0,5 0,48 0,19 0,59 0,18 0,3

CeN/YbN 7,16 8,86 6,99 10,69 11,67 4,68 7,5

CeN/SmN 3,04 4,26 2,85 3,68 3,11 2,41 3,32

GdN/YbN 1,60 1,37 1,71 1,61 2,38 1,34 1,54

Σ ETR 191 247 192 493 839 319 257

Tabela 3.11 - Composição química dos granitoides da Unidade Granítica da Suíte Intrusiva Parauari. Elementos maiores 
em % peso de óxido, elementos traços e terras raras em ppm.

MGR – monzogranito;  MZN – monzonito; QMZN – quartzo monzonito
PF – perda ao fogo; ad – abaixo do limite de detecção; nd – não detectado.
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álcalis, sem ter um controle da diferenciação em sí-
lica. As populações da Unidade Granodiorítica são 
potássicas e sódicas, e as da Unidade Granítica são 
potássicas. Apesar de alguma dispersão tem um en-
riquecimento em sódio com a diferenciação em sí-
lica para as populações de ambas as unidades.  No 
diagrama AFM os granitoides mais ricos em ferro ou 
em magnésio desviam da curva de evolução da série 
cálcio-alcalina. Para ambas as unidades predominam 
termos metaluminosos, e excetuando alguns termos 
extremos, há uma tendência da saturação em alumi-
na aumentar com a diferenciação em sílica (Figura 
3.58).

Nos diagramas multielementares as popula-
ções da Unidade Granodiorítica mostram um maior 
fracionamento de HFSE em relação aos LILE e maio-
res concentrações de Ba, Sr, P e Ti (Figuras 3.59A e 

B). As populações da Unidade Granítica apresentam 
concentrações mais elevadas de La, Ce, Nd, Sm, Zr, 
Hf, Tb e Y o que sugere uma maior abundância de mi-
nerais que concentram ETR e estes HFSE (ex. zircão e 
alanita) nestes granitoides. O padrão das populações 
da Unidade Granodiorítica se aproxima dos campos 
dos granitoides cálcio-alcalinos de arcos magmáticos 
de margens continentais normais de Brown; Thorpe; 
Webb (1984). As elevadas concentrações de ETR, Y 
e Hf nas populações da Unidade Granítica distingui-
ram-as dos granitoides cálcio-alcalinos relacionados 
a arcos magmáticos inclusive os maturos (Figuras 
3.60A e B).

Os granitoides da UGD1 apresentam um acen-
tuado fracionamento de ETR e anomalias negativas 
de Eu muito incipientes (Figura 3.61 A, Tabela 3.2), 
um padrão típico de granitoides cálcio-alcalinos me-

Figura 3.57 - Diagrama R1-R2 de classificação química de rochas plutônicas (DE LA ROCHE et al., 
1980) para os granitoides das unidades granodiorítica e granítica da Suíte Intrusiva Parauari, com 

as curvas das séries magmáticas (PAGEL; LETERRIER, 1980).



Geologia e Recursos Minerais das Folhas São Domingos e Jardim do Ouro

127

Figura 3.58 - Diagramas de variação dos parâmetros composicionais de elementos maiores para os granitoides das 
unidades granodiorítica e granítica da Suíte Intrusiva Parauari e diagrama AFM com a curva de Irvine e Baragar (1971), 

discriminando os campos das rochas das séries toleítica e cálcio-alcalina. Os parâmetros de Fe# (FeOT/FeOT+MgO) e 
MALI (Na2O+K2O-CaO) são os adotados por Frost et al. (2001) e os de saturação em alumina (A/CNK e A/NK) são os 

adotados por Maniar e Piccoli (1989).
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Figura 3.59 - Diagrama multielementar para os granitoides da Suíte Intrusiva Parauari padronizado pelo 
manto primitivo de (WOOD et al., 1979). Padrões das populações da Unidade Granodiorítica  (A);  e da 

Unidade Granítica (B).
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Figura 3.60 - Diagrama multielementar para os granitoides da Suíte Intrusiva Parauari padronizado 
pelo manto primitivo (WOOD et al., 1979). Padrões das populações da Unidade Granodiorítica (A) e da 

Unidade Granítica (B) comparados com os campos das rochas ígneas cálcio-alcalinas relacionadas a 
arcos magmáticos (BROWN; THORPE; WEBB, 1984): A - arcos de ilha e continentais primitivos; B - arcos 

continentais normais; C - arcos continentais maturos (média).
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Figura 3.61 - Diagrama de elementos terras-raras para os granitoides da Suíte Intrusiva Parauari padronizados 
pelo condrito (BOYNTON, 1984). (A) Padrões das populações da Unidade Granodiorítica comparados com o campo 
(GDFQ) do Granodiorito Fofoquinha (ECHEVERRI-MISAS, 2010); (B) Padrões das populações da Unidade Granítica 

comparados com o campo (GRPL) dos granitos Rio Novo e Palito (ECHEVERRI-MISAS, 2010).
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nos evoluídos composicionalmente, como dioritos a 
tonalitos (CULLERS; GRAF, 1984; NARDI, 1987). Por 
sua vez, a População UGD2 apresenta concentrações 
de ETR mais elevadas e variadas, e anomalias ne-
gativas de Eu mais pronunciadas, semelhantes a de 
granitoides cálcio-alcalinos medianamente diferen-
ciados (granodioritos, quartzo monzonitos e monzo-
granitos). A comparação com campo de distribuição 
dos ETR do Granodiorito Fofoquinha, um corpo da 
Unidade Granodiorítica, mostra uma similaridade 
entre os padrões, apesar das concentrações de ETR 
mais elevadas no corpo estudado por Echeverri-Mi-
sas (2010).

A Unidade Granítica apresenta um menor 
fracionamento e maior concentração de ETR que a 
Unidade Granodiorítica (Figura 3.61B, Tabela 3.2). 
As amostras da População UGR1, que são do Granito 
Jardim do Ouro mostram um fracionamento de ETR 
maior que os granitoides da UGR2, embora esta últi-
ma população mostre flutuações no padrão de ETR 
pesadas que podem refletir problemas analíticos de 
abertura. A População UGR2 mostra anomalias ne-
gativas de Eu mais pronunciadas e concentrações de 
ETR mais elevadas que a População UGR1, sugerin-
do um padrão de granitoides cálcio-alcalinos mais 
evoluídos que trasicionam para granitos alcalinos, 
embora o granitoide da UGR2 com maior teor de 
ETR (CE-284, Tabela 3.11) apresente um padrão de 
granitoide cálcio-alcalino normal (Figura 3.61B). Ex-
cetuando as flutuações de ETR pesadas e a amostra 
acima referida, os padrões de ETR dos grantoides da 
UGR2 são semelhantes ao campo de distribuição de 
ETR dos granitos Palito e Rio Novo estudados por 
Echeverri-Misas (2010).

Em ambas as populações das unidades de gra-
nitoides da Suíte Intrusiva Parauari predomina um 
aumento da concentração de ETR com a diferencia-
ção em sílica que caracteriza os granitoides cálcio-al-
calinos de margens continentais tipo andina (NARDI, 
1987).  Estes padrões de concentração e fraciona-
mento de ETR, bem como de LILE e HFSE também 
foram identificados em granitoides cálcio-alcalinos 
mais evoluídos que transicionam para granitos de 
maior alcalinidade em ambientes pós-orogênicos, ou 
pós-coliosinal extensional (BONIN et al., 1998).

Santos et al. (2001, 2004) reuniram os granitoi-
des da Suíte Intrusiva Parauari e os rochas gabroicas 
da Suíte Intrusiva Ingarana em uma associação cál-
cio-alcalina bimodal relacionada a um arco magmáti-
co de margem continental (Arco Parauari), que suce-
deu os granitoides menos evoluídos do Arco Tropas. 
Contudo, Vasquez, Ricci e Klein (2002) questionaram 
a relação dos granitoides cálcio-alcalinos de alto K 
desta suíte com um arco magmático de margem con-
tinental. Argumentaram que estes podem estar rela-
cionados à transição do magmatismo cálcio-alcalino 
evoluído (tipo I) para alcalino (tipo A), em ambiente 
extensional que sucedeu o evento magmático pós-
-colisional transcorrente marcado pelos granitoides 
da Suíte Intrusiva Creporizão. Por fim, postulam que 
processos de delaminação e de underplanting de 
magmas básicos podem ter fundido o manto subli-
tosférico que sofreu subducções prévias e a crosta 

subjacente, e ter gerado magmas que com diferentes 
graus de interação crustal resultaram em granitoides 
cálcio-alcalinos de alto K e granitos alcalinos em am-
biente pós-colisional extensional.

No diagrama Rb x Y+Nb (PEARCE; HARRIS; TIN-
DLE, 1984), a maioria dos granitoides das unidades 
Granodiorítica e Granítica plota no campo do VAG, 
com parte transicionando para os campos de grani-
toides de ambientes continentais intraplaca e relacio-
nados à colisão, ou pós-colisional (Figura 3.62). Isto 
indica para o magma primordial desses granitoides 
uma fonte relacionada a ambiente de sudducção de 
crosta oceânica com participação de crosta continen-
tal, como os de arcos magmáticos de margens conti-
nentais. Esta transição para ambientes continentais é 
mais tênue nos granitoides da Suíte Intrusiva Tropas, 
incluindo o Granito São Jorge Jovem, e se torna mais 
expressiva no Granodiorito Fofoquinha e nos granitos 
Rio Novo e Palito. De modo análogo, a componente 
VAG é mais forte nos granitoides da Unidade Grano-
diorítica e as componentes relacionadas a ambientes 
e fontes continentais são marcantes nos granitoides 
da Unidade Granítica. Se a evolução destes grani-
toides estiver relacionada a um arco magmático, a 
Unidade Granodiorítica corresponderia aos pulsos 
mais precoces e menos evoluídos do magmatismo 
cálcio-alcalino, e os da Unidade Granítica aos pulsos 
mais tardios, mais diferenciados e com maior intera-
ção crustal. Ou ainda algo como proposto por Santos 
et al. (2004), o arco de ilha Tropas (1907 - 1886 Ma) 
sucedido pelo arco continental Parauari (1890 - 1885 
Ma). Alternativamente, como previamente sugerido 
por Vasquez, Ricci e Klein (2002), uma evolução rela-
cionada a um ambiente pós-colisional extensional, a 
assinatura de VAG pode refletir uma herança da fonte 
de um manto sublitosférico previamente submetido 
a uma subducção e que com a diferenciação e intera-
ção crustal evoluem para granitoides cálcio-alcalinos 
mais evoluídos.  Em favor a esta última hipótese, a 
maioria dos granitoides da Suíte Intrusiva Parauari 
plota no campo dos granitoides pós-colisionais pro-
posto por Pearce (1996a).

3.4.2.4 Idade de formação

A datação por evaporação de Pb em zircão do 
Granodiorito Fofoquinha não forneceu uma idade 
consistente, pois a maioria dos grãos é pequeno e 
metamictico  (LIMA; SANTOS; LAFON, 2010).  Somen-
te um zircão forneceu uma idade de 1946 ± 57 Ma 
(informação por escrito de SANTOS, M.D.). Esta idade 
tem um erro grande e pode ser de um grão herdado. 
Os demais corpos da Unidade Granodiorítica da Suíte 
Intrusiva Parauari não foram datados no projeto.

É possível que os corpos da Unidade Granodiorí-
tica representem a porção mais primordial do magma 
que formou os granitoides desta suíte. Echeverri-Misas 
(2010) sugeriu com base nas relações de intrusão e na 
evolução geoquímica e petrológica, que os granitos Rio 
Novo e Palito se diferenciaram do Granodiorito Fofo-
quinha, e marcariam uma transição de um magmatis-
mo cálcio-alcalino para alcalino pós-orogênico. Esta 
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possível cogeneticidade permite esperar idades um 
pouco mais antigas que 1880 Ma, idades aproximadas 
destes granitos (Tabela 2.1), talvez próximas das obti-
das para os granitoides da Suíte Intrusiva Tropas (1907-
1886 Ma) e do Granito São Jorge Jovem (1893 Ma).

Echeverri-Misas (2015) obteve valores de εNd 
de -3,2 e -1,3, e idades TDM de 2,3 e 2,2 Ga (Tabela 
2.1) para o Grandorioto Fofoquinha. Esta assinatura 
isotópica Sm-Nd sugere uma modesta participação 
de crosta mais antiga para a fonte juvenil paleotrote-
rozoica que gerou o magma da Unidade Granodioríti-
ca desta unidade. Contudo, uma amostra de quartzo 
monzonito deste projeto forneceu um valor de εNd 
de -4,71 e uma TDM de 2,55 Ga (Tabela 3.4), indicando 

que o magma precursor desta suíte locamente inte-
ragiu com crosta arqueana.

3.4.3 Suíte Intrusiva Parauari – Unidade Gra-
nítica (PP3γpgr), Granito Jardim do Ouro 
(PP3γjd) e Granito Palito (PP3γpl)

3.4.3.1 Aspectos gerais

Conforme anteriormente definido os corpos 
de granitoides mais ricos em feldspato alcalino da 
Suíte Intrusiva Parauari foram reunidos na Unidade 

Figura 3.62 - Diagrama Rb x Y+Nb discriminante de ambientes tectônicos de granitos (PEARCE; 
HARRIS; TINDLE, 1984; PEARCE, 1996a) para os granitoides cálcio-alcalinos de 1907-1880 Ma. 

Comparação com o campo de amostras deste evento analisadas por outros autores (LAMARÃO 
et al., 2002; SANTOS et al., 2004; ECHEVERRI-MISAS, 2010).
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Granítica. Alguns destes corpos foram estudados em 
detalhe e receberam denominações, como o Granito 
Jardim do Ouro (LAMARÃO, 2001). Um outro exem-
plo, a mineração Serabi denominou os granitos que 
hospedam as mineralizações de ouro da mina Palito 
de granitos Palito e Rio Novo. O Granito Palito é mais 
alterado hidrotermalmente e mais mineralizado e in-
trusivo no Granito Rio Novo (COSTA, 2008; ECHEVER-
RI-MISAS, 2010). Este granito tem texturas de corpo 
mais raso e hospeda enclaves do Granito Rio Novo 
(ECHEVERRI-MISAS, 2010). Apesar de algumas dife-
renças composicionais identificadas por Echeverri-
-Misas (2010), é possível que o Granito Palito se trate 
de um pulso mais tardio e mais apical do Granito Rio 
Novo. Para simplificar e evitar duplicidade de nomes 
optou-se por reunir estes dois corpos graníticos no 
Granito Palito. Assim, os granitos Jardim do Ouro e 
Palito são correlatos à Unidade Granítica da Suíte In-
trusiva Parauari.

Os corpos de granito da Unidade Granítica 
apresentam um relevo arrasado com uma maior pro-
porção de morros e cristas de direção NW-SE que os 
corpos da Unidade Granodiorítica (Figura 3.3). Os 
corpos da Unidade Granítica tem concentrações mais 
elevadas de U, K e Th que a Unidade Granodiorítica 
(Figura 3.6), este contraste se destaca principalmen-
te pela concentração mais elevada de Th (Figura 3.4), 
embora localmente ocorram porções mais ricas em 
U e K. A assinatura aeromagnetometrica é perturba-
da por intrusões de rochas máficas e pelas falhas de 
direções NW-SE, NE-SW e E-W que cortam os corpos 
(Figura 3.8).

3.4.3.2 Aspectos de campo e petrografia

Os granitos da Unidade Granítica geralmente 
mostram um aspecto maciço sem orientação pre-
ferencial dos cristais da matriz (Figura 3.63A) e dos 
fenocristais de feldspatos (Figura 3.63B). Contudo, 
localmente mostram uma sutil orientação de fenocris-
tais feldspatos e de minerais máficos por fluxo mag-
mático (Figuras 3.63C e D). São granitos porfiríticos de 
granulação média (Figura 3.63C), com variações para 
termos de granulação mais grossa e mais fina. Tam-
bém ocorrem termos equigranulares, localmente com 
raros fenocristais de feldspato alcalino (Figura 3.63A).

Os granitos Rio Novo e Palito mostram diferen-
ças texturais, o primeiro apresenta textura porfirítica 
média que se assemelha aos tipos do Granito Jardim 
do Ouro, enquanto no segundo predomina textura 
equigranular de granulação ligeiramente mais fina 
(Figura 3.63E).  É possível que o Granito Palito, na 
sua definição original, seja uma variação faciológica 
que representa pulsos graníticos tardios, mais rasos 
e mais afetados pela alteração hidrotermal relacio-
nada às mineralizações de ouro e metais de base.

Os granitos desta unidade apresentam faixas 
cataclásticas com falhas, juntas (Figura 3.63F), veios 
de quartzo e diques máficos e félsicos, indicando que 
foram afetados exclusivamente por eventos de tec-
tônica rúptil.

Na petrografia modal QAP predominam mon-
zogranitos com subordinados sienogranitos e quart-
zo monzonitos e raros granodioritos. Os granitos 
mais ricos em quartzo plotam no campo dos grani-
tos de fusão crustal, enquanto os menos ricos em 
quartzo e conteúdos mais elevados de plagioclásio se 
distribuem entre as curvas evolutivas das séries su-
balcalina monzonítica e cálcio-alcalina granodiorítica 
(Figura 3.64). A maioria é de granitos leucocráticos 
com <12 % de minerais máficos. A biotita (1-6%) e o 
anfibólio (1-5%) são os principais minerais máficos. 
Os minerais opacos (≤ 1%) são os minerais acessórios 
mais abundantes, mas ocorrem traços de allanita, ti-
tanita, zircão, apatita e fluorita.

Ao microscópio predominam monzograni-
tos porfiríticos, subidiomórficos, que localmente 
mostram orientação preferencial dos fenocristais 
de plagioclásio e feldpspato alcalino (Figura 3.65A). 
Geralmente os fenocristais euédricos e subédricos 
de feldspatos e quartzo se encontram imersos numa 
matriz quartzo feldspática, com anfibólio e biotita, 
de textura equigranular subidiomórfica, de granula-
ção média a fina (Figuras 3.65A a E). Embora, tam-
bém ocorram termos inequigranulares de granula-
ção mais grossa (Figura 3.65E).

Os fenocristais de plagioclásio podem apresen-
tar aglutinações de cristais menores de plagioclásio 
em arranjos tipo synneusis (Figura 3.65A). Tanto os 
cristais da matriz quanto os fenocristais apresentam 
zonação composicional (Figura 3.65B). Manchas tar-
dimagmáticas de albita (patchy zonning) obliteram 
esta zonação (Figura 3.65C). A alteração para sericita, 
epidoto (Figura 3.65C) e argilominerais (Figura 3.65F) 
e os mantos de albita marcam a descalcificação dos 
núcleos dos cristais. Lamarão (2001) identificou uma 
composição de andesina sódica (An32) e oligoclásio 
cálcico (An26-21) para os plagioclásios do Granito Jar-
dim do Ouro. Echeverri-Misa (2010) encontrou com-
posição albítica (An02-10) para os plagioclásios dos 
granitos Rio Novo e Palito, embora tenha também 
encontrado oligoclásio (An13-30).

O feldspato alcalino ocorre como fenocristais 
subédricos com coroas concêntricas de inclusões de 
diminutos cristais de quartzo, plagioclásio e minerais 
opacos que marcam níveis de crescimento (Figuras 
3.65A e E). Alguns mostram mantos de oligoclásio 
e de albita (rapakivi). As pertitas variam de com en-
grossamento e manchas de albita (Figura 3.65F). A 
macla em xadrez, típica do microclínio, é rara, sendo 
mais frequente nos cristais anédricos na matriz dos 
granitos mais hidrotermalizados, onde o microclínio 
substituí  parte do plagioclásio (microclinização).

O quartzo ocorre como fenocristais subédri-
cos arredondados, com forte extinção ondulante e 
geralmente margeados por pequenos minerais má-
ficos (Figura 3.65D), mas também ocorre como cris-
tais anédricos intersticiais, pequenas inclusões nos 
feldspatos, biotita e anfibólios, e intercrescimento 
micrográfico.

O anfibólio se apresenta como cristais subé-
dricos, algumas vezes maclados (Figuras 3.65C e F), 
mais raramente zonados e tem pleocroísmo verde 
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Figura 3.63 - Composição, estruturas e texturas dos granitoides da Unidade Granítica da Suíte Intrusiva Parauari. 
(A) Monzogranito de aspecto maciço e matriz equigranular média com raros fenocristais de feldspato alcalino; (B) 
Monzogranito porfirítico fino sem orientação preferencial dos fenocristais; (C) Sutil orientação de fenocristais de 

feldspato alcalino por fluxo magmático em monzogranito porfirítico médio do Granito Jardim do Ouro; (D) Orientação 
de minerais máficos por fluxo magmático em monzogranito porfirítico médio, com agregados de plagioclásio orlados 
por feldspato alcalino (antirapakivi); (E) Testemunhos de sondagem do Granito Rio Novo - RN e do Granito Palito - PL; 

(F) Faixas cataclásticas com falhas e juntas que cortam o Granito Jardim do Ouro. As setas duplas marcam a direção da 
orientação mineral.
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escuro a amarelo pálido e verde claro amarronzado. 
Apresentam inclusões de magnetita, ilmenita e ou-
tros minerais opacos, zircão e apatita. Costumam ser 
substituídos por biotita e clorita, e menos frequen-
temente por epidoto e titanita. Lamarão e Dall’Agnol 
(2004) identificaram ferro hornblenda e ferro edeni-
ta no Granito Jardim do Ouro. Além disso, baseados 
nas proporções de ferro, magnésio, titânio e alumínio 
destes anfibólios identificaram condições de equi-
líbrio após a cristalização em pressões de 4,1 a 2,6 
kbar e temperaturas de 800 a 686 °C. Além de com-
posição de ferro hornblendas com tendência a ferro 
tchermarckita nos anfibólios dos granitos Rio Novo e 
Palito, Echeverri-Misas (2010) identificou anfibólios 
mais ricos em álcalis com composição de hastingsita.

A biotita ocorre como cristais subédricos (Fi-
gura 3.65B) e anédricos, por vezes com bordas corro-
ídas, e mostra pleocroísmo marrom escuro esverde-

ado a amarelo pálido. Tem inclusões de magnetita, 
ilmenita, zircão e apatita. É produto da substituição 
dos anfibólios (Figura 3.65F) e altera para clorita, ge-
ralmente com acículas de rutilo, ou titanita ao longo 
das lamelas e localmente altera para prenhita.  La-
marão e Dall’Agnol (2004) identificaram biotitas fer-
rosas (Mg/Mg+Fe 0,29 a 0,32) no Granito Jardim do 
Ouro, com conteúdos de alumínio de biotitas de gra-
nitos de filiação alcalina. Seus conteúdos de titânio 
são de biotitas primárias sem reequilíbrio após a cris-
talização, e a boa correlação da razão Fe/Fe+Mg das 
biotitas e anfibólios indicam que cristalizaram em 
equilíbrio. Echeverri-Misas (2010) também identifi-
cou biotitas ferrosas nos granitos Palito e Rio Novo, 
mas as do primeiro (Mg/Mg+Fe 0,15 a 0,23) são mais 
ricas em ferro que as do segundo (Mg/Mg+Fe 0,22 a 
0,26). Esta relação se mantem até nas biotitas clori-
tizadas.

Figura 3.64 - Diagramas de composição petrográfica modal dos granitoides da Unidade Granítica da Suíte Intrusiva 
Parauari. Diagrama QAP (STRECKEISEN, 1976) com as curvas das séries magmáticas e campo dos granitos de fusão 

crustal (LAMEYRE; BOWDEN, 1982; BOWDEN et al., 1984)  e diagrama QFM com os teores modais de minerais 
máficos (M), em relação aos feldspatos (F) e quartzo (Q).
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Figura 3.65 - Composição e microtexturas dos granitoides da Unidade Granítica da Suíte Intrusiva Parauari. (A) 
Monzogranito porfirítico (Granito Jardim do Ouro) com aglutinação (synneusis) de cristais de plagioclásio e fenocristais 
de feldspato alcalino (fa), com linhas de crescimento marcadas por inclusões; (B) Zonação nos plagioclásios da matriz 

e no fenocristal de plagioclásio margeado por biotita; (C) Cristais de anfibólio (anf) passando para biotita (bt) e 
cristais de plagioclásio, com manchas de albita (patchy zonning - pz) e alterando para seriticita (se) e epidoto (ep); (D) 

Fenocristal de quartzo margeado por cristais de anfibólio, biotita/clorita e allanita (aln); (E) Fenocristal de feldspato 
alcalino com inclusões e linhas de crescimento, manchas e mantos de albita, e alteração para argilominerias (am); (F) 
Monzogranito inequigranular grosso com  fenocristal de feldspato alcalino, com pertitas engrossadas e manchas de 

albita (ab) e mantos de oligoclásio e albita,  cristais de plagioclásio com núcleo descalcificado e com manchas e mantos 
de albita, inclusões de magnetita (mg) no anfibólio e biotita e quartzo (qz) intersticial. Todas as fotomicrografias desta 

prancha foram obtidas em luz polarizada cruzada.
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A magnetita é o principal mineral opaco, ela 
ocorre como cristais subédricos inclusos ou associa-
dos com a horblenda e biotita. Subordinadamen-
te ocorrem cristais de  de ilmenita. O rutilo ocorre 
como acículas e prismas alongados inclusos na clori-
ta. Sulfetos como a pirita ocorrem disseminados nos 
granitoides hidrotermalizados.

A titanita se apresenta como cristais subédri-
cos e euédricos na matriz e como pequenos cristais 
anédricos associados a outros produtos da alteração 
da biotita e hornblenda.

A allanita ocorre como cristais subédricos e 
euédricos com linhas de crescimento e geralmente 
metamictizados.

O zircão e apatita ocorrem como pequenos 
prismas euédricos inclusos principalmente nos silica-
tos ferromagnesianos. Alguns grãos de zircão mos-
tram linhas de crescimento que podem refletir uma 
zonação composicional.

A alteração para clorita e micas brancas são 
as alterações hidrotermais mais comuns nos grani-
toides da Unidade Granítica. Echeverri-Misas (2010) 
identificou dafnita no Granito Palito e no minério 
associado, uma clorita mais rica em ferro que as ri-
pidiolitas e brungvisitas que ocorrem no Granito Rio 
Novo. Para as micas brancas identificou muscovita 
no granito menos alterado (Rio Novo) e composição 
de fengita e micas brancas mais ricas em magnésio 
e alumínio no granito hidrotermalizado (Palito) e no 
minério associado.

3.4.3.3 Litoquímica e petrogênese

Apresentação e interpretação petrogenética 
dos dados litoquímicos dos granitóides da Unidade 
Granítica da Suíte Intrusiva Parauari foram feitas 
no item 3.4.2.3. Contudo, cabe aqui demonstrar 
o caráter transicional de cálcio-alcalino de alto K 
(tipo I) para alcalino (tipo A) dos granitoides desta 
suíte.

A distinção dos termos mais evoluídos destas 
duas séries magmáticas não é fácil, pois os grani-
toides de ambas as séries apresentam enriqueci-
mento em álcalis, ferro, LILE, HFSE e ETR (WHALEN; 
CURRIE; CHAPPELL, 1987; SYLVESTER, 1989).

Nos diagramas discriminantes de granitos 
tipo A de Whale, Currie e Chappell (1987) os grani-
toides da Unidade Granítica, incluindo os granitos 
Jardim do Ouro, Rio Novo e Palito plotam entre os 
granitoides da Unidade Granodiorítica que tem ca-
racterísticas petrográficas e geoquímicas típicas da 
série cálcio-alcalina (tipo I) e os granitos da Suíte 
Intrusiva Maloquinha que marcam o magmatismo 
alcalino (tipo A) no Domínio Tapajós (Figura 3.66). 
Este caráter transicional é destacado nos diagra-
mas que usam a razão Ga/Al, principalmente os que 
comparam com a FeOT/MgO, (Na2O+K2O)/CaO, Nb e 
Y, pois os granitoides da Unidade Granítica e corpos 
correlatos atravessam do campo dos granitoides 
cálcio-alcalinos (tipo I) para o campo dos granitos 
alcalinos (tipo A).

3.4.3.4 Geocronologia e geoquímica isotópica 
Sm-Nd

O Granito Jardim do Ouro conta com uma ida-
de por evaporação de Pb em zircão de 1880 ± 3 Ma 
(LAMARÃO et al., 2002). Santos et al. (2013) dataram 
os granitos Rio Novo e Palito pelo mesmo método e 
obtiveram respectivamente idades de 1881 ± 4 Ma 
e 1883 ± 11 Ma (Tabela 2.1). Estas idades próximas, 
a semelhança composicional e a estreita relação es-
pacial sugerem que os plútons destes granitos, jun-
tamente com o corpo mais a norte no rio Jamaxim 
sugerem tratar-se de um batólito da Unidade Graní-
tica que corta as rochas vulcânicas e piroclásticas do 
Membro Riozinho das Arraias da Formação Vila Rio-
zinho (Figura 3.1).

O valor de εNd fracamente negativo (-1,82) e 
TDM de 2,32 Ga do Granito Jardim do Ouro (Tabela 
2.1) denotam pouca contribuição de crosta siálica 
mais antiga na geração do magma parental que origi-
nou este corpo granítico.

Um monzogranito da Unidade Granítica que 
possivelmente representa um teto pendente em 
um corpo de granito da Suíte Intrusiva Maloquinha 
(Figura 3.1) forneceu um valor de εNd de -0,76 e 
idade modelo TDM de 2,22 Ga (Tabela 3.4). Esta 
assinatura isotópica sugere uma fonte mantélica 
juvenil pouco contaminada por crosta mais antiga 
(Figuras 3.67A e B)

3.4.4 Formação Moraes Almeida (PP3αma)

3.4.4.1 Aspectos gerais

A parte leste do Domínio Tapajós tem uma 
extensa ocorrência de rocha efusivas e piroclásti-
cas ácidas, com rochas vulcanoclásticas associadas 
e subordinadas rochas de composição intermediá-
ria que os projetos da CPRM (PESSOA et al., 1977; 
BAHIA; QUADROS, 2000; KLEIN; VASQUEZ, 2000) 
do IDESP (ALMEIDA et al., 1977, 1980) reuniam no 
Grupo Iriri. Pessoa et al. (1977) dividiram este gru-
po em uma formação de rochas efusivas riolíticas 
a dacíticas, com subordinados derrames de ande-
sito, traquitos e latitos associados (Formação Sa-
lustiano), e uma formação de rochas piroclásticas 
dominantemente ácidas, com rochas vulcanoclás-
ticas e sedimentares vulcanogênicas associadas 
(Formação Aruri). Por entender que esta divisão 
proposta por Pessoa et  al. (1977) é meramente 
faciológica, isto é, agrupou rochas vulcânicas e 
piroclásticas  de filiação cálcio-alcalina e alcalina 
em uma única formação, optou-se pela proposta 
de Lamarão (2001) que agrupou as rochas efusi-
vas e ignimbríticas riolíticas, de afinidade alcalina 
(tipo A) com idades de cerca de 1880 Ma em uma 
unidade informal (sequência vulcânica Moraes Al-
meida), que posteriormente denominou de For-
mação Moraes Almeida (LAMARÃO; DALL’AGNOL; 
PIMENTEL, 2005). O emprego desta unidade tam-
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Figura 3.66 - Diagramas discriminantes de granitos Tipo A (WHALEN; CURRIE; CHAPPELL, 1987) para os granitoides 
da Unidade Granítica da Suíte Intrusiva Parauari, Granito Jardim do Ouro (LAMARÃO et al., 2002) e os granitos 

Palito e Rio Novo (ECHEVERRI-MISAS, 2010).  Comparados com o campo dos granitoides da Unidade Granodiorítica 
e Granodiorito Fofoquinha (ECHEVERRI-MISAS, 2010) e com o campo dos granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha. 

Campo dos granitos félsicos tipos M, I e S diferenciados: FG - fracionados e OFG - não fracionados.
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bém é apropriado porque foi nas ocorrências da 
parte leste da Folha Jardim Ouro, nas cercanias da 
sede distrital homônima, que a Formação Moraes 
Almeida foi definida.

A correlação da Formação Moraes Almeida 
com o Grupo Iriri também não foi adotada, pois as 
rochas vulcânicas ácidas ao longo do rio Iriri, onde 
foi inicialmente definida a unidade (Formação Iri-
ri – SUDAM, 1972), forneceram idades de 1990 a 
1986 Ma (SEMBLANO; MACAMBIRA; VASQUEZ et 
al., 2014), cerca de 100 Ma mais antigas, portanto 

esta correlação não é válida. O grupo que vier a reu-
nir as rochas vulcânicas ácidas de cerca de 1880 Ma 
de quimismo alcalino (Formação Moraes Almeida) e 
cálcio-alcalino de alto K (Formação Salustiano), bem 
como as rochas vulcânicas intermediárias (Formação 
Bom Jardim) contemporâneas de quimismo cálcio-
-alcalino de alto K a shoshonitico, deverá receber ou-
tra denominação.

As rochas vulcanoclásticas e sedimentares vul-
canogênicas associadas à Formação Moraes Almei-
da não foram individualizadas como outra unidade 

Figura 3.67 - Diagrama de evolução dos isótopos de Nd para os granitoides das suítes intrusivas Parauari 
e Maloquinha comparadas com: campos das rochas orosirianas dos domínios Tapajós e Iriri-Xingu 
(A); campos das rochas neoarqueanas e siderianas do Domínio Bacajá e arqueanas dos domínios 

Carajás e Rio Maria (referências compiladas na Tabela 2.1, VASQUEZ et al., 2008a e dados recentes de 
FERNANDES et al.,  2011).
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litoestratigráfica, devido se tratarem de ocorrências 
localizadas na área de trabalho.

O relevo da principal ocorrência da Formação 
Moraes Almeida se apresenta acidentado com diver-
sos morros, cristais e cuestas nas partes nordeste e 
central do corpo e mais arrasado e com pequenas 
cristas e cuestas na parte sudeste deste (Figura 3.3). 
Nas demais ocorrências, nas margens do rio Jaman-
xim, o relevo é mais arrasado e sem cristas e cuestas.

Na aerogamaespectrometria, se destaca uma 
grande concentração de K nas partes central e leste 
do corpo principal (Figura 3.4), onde predominam 
rochas piroclásticas e vulcanoclasticas, os demais 
segmentos apresentam concentrações médias a alta 
de Th e U (Figura 3.5).

Na aeromagnetometria, a parte central do cor-
po principal apresenta menos variação valores mé-
dios de campo magnético, enquanto as partes adja-
centes apresentam variações magnetométricas com 
alguns dipolos relacionados a diques e pequenos der-
rames andesíticos intercalados (Figuras 3.7 e 3.8).

3.4.4.2 Aspectos de campo e petrografia

Na Formação Moraes Almeida tem um predo-
mínio de ignimbritos ácidos em relação aos derrames 
de lavas ácidas e intrusões sinvulcânicas associadas. 
A maioria destes ignimbritos tem um aspecto maciço 
sem orientação preferencial dos fragmentos de fe-
nocristais (Figura 3.68A), mas localmente observa-se 
uma sútil orientação e imbricamento dos clastos e 
estiramento dos fiammes, marcando o fluxo piroclás-
tico (Figura 3.68B). Os derrames de riolitos podem 
mostrar um sútil alinhamento dos fenocristais (Figura 
3.68C), mas predominam os riolitos de aspecto maci-
ço (Figura 3.68D).  Os derrames de traquito desta for-
mação apresentam com frequência alinhamento dos 
fenocristais de feldspato alcalino e o estiramento de 
agregados de minerais máficos que marcam o fluxo 
magmático (Figura 3.68E). Os ignimbritos traquíticos 
também tem mais frequentemente feições de fluxo e 
acamadamento piroclástico (Figura 3.68F), denotan-
do uma menor viscosidade que os magmas riolíticos.

A proporção de fenocristais e matriz varia nos 
ignimbritos (Figuras 3.68A e B) e nos derrames (Figu-
ras 3.68C e E) e localmente ocorrem termos afíricos 
com predomínio de matriz vítrea e raros microfeno-
cristais. A ocorrência de tufos riolíticos também é lo-
calizada, e a de tufo traquítico é mais rara. De modo 
geral, as rochas efusivas ou piroclásticas de composi-
ção riolítica são mais abundantes que as traquíticas 
na Formação Moraes Almeida.

No mapeamento do IDESP (ALMEIDA et al., 
1977, 1980) foram identificados dacitos, quartzo la-
titos e andesitos no centro do corpo principal desta 
formação. Contudo, no presente trabalho só foram 
encontradas pequenas ocorrências destas rochas 
na borda leste que podem representar enclaves de 
rochas da Formação Vila Riozinho hospedadas pró-
ximas ao contato entre as duas formações (Figura 
3.1). Alternativamente, tais ocorrências podem ser 

intercalações de lavas riolíticas e traquíticas, com 
derrames contemporâneos de lavas andesíticas a 
dacíticas de outra unidade, como a Formação Bom 
Jardim, que ocorre a norte e a noroeste das folhas 
mapeadas neste projeto. Não foram identificadas em 
campo feições que marquem com clareza a relação 
temporal entre estes dois conjuntos.

Os riolitos porfiríticos tem fenocristais (30-
80%) de feldspato alcalino, quartzo e subordinada-
mente de plagioclásio. Geralmente os fenocristais 
são euédricos (Figura 3.68C), mas também ocorrem 
fenocristais subarredondados destes minerais (Fi-
gura 3.68D), com bordas corroídas e engolfamentos 
indicativos de reabsorção por um líquido mais quen-
te. Os traquitos porfiríticos geralmente tem menos 
fenocristais (10-40%), e predominam de feldspato 
alcalino que costuma ser euédricos e subédricos 
(Figura 3.68E). Localmente, contem fenocristais de 
quartzo (< 10%), plagioclásio e anfibólio.

Ao microscópio os ignimbritos riolíticos mos-
tram variação no grau de soldamento de fortemen-
te (Figura 3.69A), moderadamente (Figura 3. 69B) e 
fracamente (Figura 3. 69C) soldados. Além dos cris-
taclastos de quartzo e feldspatos, ocorrem litoclas-
tos de púmices e tufos, e vitroclastos (shards) que 
são achatados, rotacionados e dobrados pelo fluxo 
piroclástico, e com a compactação formam fiammes 
que marcam a textura eutaxítica (Figura 3.69A). Os 
cristaloclastos mostram engolfamentos que são mais 
notáveis no quartzo (Figura 3.69C) que nos felds-
patos (Figuras 3.69A e B). Fragmentos de púmices 
com feições de desvitificação (Figura 3.69B) e vesí-
culas (Figura 3.69C) estão preservados nos ignim-
britos moderadamente e fracamente soldados. Nos 
ignimbritos traquíticos e quartzo traquíticos o grau 
de soldamento também varia, mas predominam ter-
mos moderamente soldados e a quantidade de cri-
taloclastos, vitroclastos e litoclastos é menor. Além 
de cristaloclastos de felspatos ocorrem de anfibólio 
(Figura 3.69D).

A proporção de matriz felsítica varia de 85 a 
40% do volume modal nos ignimbritos traquíticos e 
de 75 a 15% nos riolíticos. Em geral são criptocris-
talinas com porções microcristalinas e apresentam 
um predomínio de cristaloclastos sobre vitroclastos 
e litoclastos de tamanho lapilli a cinza grossa, mas 
a proporção dos três componentes pode variar. Nos 
riolitos e traquitos efusivos predomina matriz mi-
crocristalina (Figura 3.69E), mas também ocorrem 
termos com matriz criptocristlina (Figura 3.69F). A 
matriz composta de microlitos de quartzo e feldspa-
tos com subordinada biotita, minerais opacos e de 
alteração hidrotermal (sericita, clorita, epidoto).

O feldspato alcalino é ortoclásio que ocorre 
como fenocristais subédricos e anédricos nos riolitos 
e traquitos porfiríticos, e como cristaloclastos (feno-
cristaclastos) nos ignimbritos e tufos de mesma com-
posição. Apresentam corrosão das bordas e engolfa-
mentos (Figuras 3.69B a E). Por vezes mostra pertitas 
engrossadas e manchas de albita, mas predominam 
micropertitas em filetes. Altera frequentemente para 
argilominerais, e por vezes para sericita.
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Figura 3.68 - Composição, estruturas e texturas das rochas vulcânicas e piroclásticas da Formação Moraes Almeida. 
(A) Fragmentos de fenocristais de feldspatos e quartzo em matriz afanítica em ignimbrito riolítico de aspecto maciço; 
(B) Tênue fluxo piroclástico em ignimbrito riolítico marcado por fiammes e alinhamento e rotação de fragmentos de 
cristais; (C) Fenocristais de quartzo euédricos (e) em riolito porfirítico de aspecto maciço; (D) Incipiente orientação 

dos fenocristais de feldspatos e quartzo arredondados (a) por fluxo magmático em riolito porfirítico, destacada pela 
alteração intempérica; (E) Sutil orientação dos fenocristais de feldspato alcalino e estiramento de agregado de minerais 

máficos por fluxo magmático em quartzo traquito porfirítico; (F) Acamadamento piroclástico em ignimbrito quartzo 
traquítico. As setas duplas marcam a direção de fluxo e a elipse destaca o agregado.
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Figura 3.69 - Composição e microtexturas das rochas vulcânicas e piroclásticas da Formação Moraes de Almeida. (A) 
Cristaloclastos de feldspato alcalino (fa), plagioclásio (pl), quartzo (qz), shards (sh) e fiammes (fm)  em ignimbrito 
riolítico fortemente soldado; (B) Clastos de púmices (pm) e cristaloclastos de quartzo e feldspatos  em ignimbrito 

riolítico moderamente soldado;  (C) Cristaloclasto de quartzo embaiado em ignimbrito riolítico pouco soldado; (D) 
Cristaloclastos de feldspato alcalino, plagioclásio e anfibólio  (anf), litoclasto (lt) e fiammes em ignimbrito traquítico 

moderamente soldado; (E) Fenocristais de quartzo esquelético e feldspatos imersos em matriz microcristalina em 
quartzo traquito porfirítico; (F) Fenocristais de quartzo com manto de esferulitos, feldspato alcalino e plagioclásio 

imersos em matriz criptocristalina em  riodacito porfirítico. As fotomicrografias A a D foram obtidas em luz polarizada 
não cruzada (luz natural) e as E e F em luz polarizada cruzada.
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O quartzo nos ignimbritos riolíticos ocorre 
como fenocristais euédricos e subédricos, geralmen-
te fraturados e com frequentes embaiamentos de 
corrosão (Figura 3.69C), mas também ocorre como 
pequenos cristaloclastos na matriz. Nos riolitos e 
quartzo traquitos porfiríticos também mostram fei-
ções de corrosão avançada com fenocristais esque-
letais (Figura 3.69E).  Alguns fenocristais apresentam 
mantos de esferulitos (Figura 3.69F), possivelmente 
derivados do rápido resfriamento da matriz no con-
tato com o grão e a posterior desvitrificação.

O plagioclásio ocorre como fenocristais subé-
dricos nos traquitos e riolitos porfíriticos efusivos e 
nos seus equivalentes pirocláticos. Também apre-
sentam bordas corroídas e embaiamentos (Figuras 
3.69A e E). A composição nos riolitos varia de oligo-
clasio a albita, mas Lamarão (2001) além de oligoclá-
sio (An 16-20) identificou andesina (An32-38) e núcleos 
de labaradorita (An53) nos traquitos. O zoneamento 
composicional é raro nos plagioclásios dos riolitos, 
e se destaca pela sericitização e saussuritazação dos 
núcleos descalcificados e mantos de albita na borda. 
Nos traquitos o zoneamento é mais comum e os nú-
cleos também alteram para carbonato.

A biotita ocorre como raras pequenas palhetas 
disseminadas na matriz dos riolitos e traquitos, nes-
tes últimos também ocorre como alteração de anfi-
bólio. Mostra pleocroismo marrom escuro esverde-
ado a marrom claro. Os cristais maiores geralmente 
estão alterados para clorita e minerais opacos.

O anfibólio se apresenta como cristais subédri-
cos e anédricos de pleocroismo verde claro a amare-
lo pálido e verde claro amarronzado. Ocorre como 
produto da substituição dos clinopiroxênios e como 
esparsos microlitos na matriz dos traquitos. Não foi 
encontrado nos riolitos, ignimbritos e tufos riolíticos, 
mas ocorrem como cristaloclastos nos ignimbritos 
traquíticos (Figura 3.69D). Lamarão (2001) identifi-
cou ferro hornblendas nos traquitos.

Os minerais opacos ocorrem como cristais eu-
édricos inclusos nos minerais e fragmentos piroclás-
ticos, cristais/cristaloclastos subédricos e anédricos 
corroídos e agregados de microlitos na matriz (Figu-
ra 3.69D). Possivelmente predomina magnetita com 
subordinada ilmenita, algumas com orlas de titanita. 

O clinopiroxênio só foi encontrado nos traqui-
tos porfiríticos. Ocorre como pequenos relictos de 
cristais anédricos coroados por hornblenda e mine-
rais opacos. Lamarão (2001) identificou augita (Wo38-

42).
O zircão e a apatita são minerais acessórios ge-

ralmente associados a agregados de minerais ferro-
magnesianos, mas também ocorrem como esparsos 
grãos disseminados na matriz.

3.4.4.3 Litoquímica e petrogênese

As rochas subvulcânicas, efusivas e piroclásti-
cas da Formação Moraes Almeida se distinguem em 
duas populações (Tabelas 3.2 e 3.12). No diagrama 
R1-R2 elas plotam nos campos dos riolitos e riolitos 

alcalinos (Figura 3.70). Lamarão et al. (2002) identifi-
caram um derrame de traquito, que neste diagrama 
plota entre os quartzo latitos e quartzo traquitos, in-
tercalado nos riolitos desta formação. Por se trata-
rem de termos supersaturados em sílica (> 70% SiO2) 
a maioria se situa para onde as curvas de evolução 
das séries magmáticas convergem.

As duas populações são ricas em ferro (Fe# > 
0,8) e este enriquecimento aumenta com a diferen-
ciação em sílica (Figura 3.71). No diagrama MALI a 
População FMA1 mostra um enriquecimento de ál-
calis em relação ao cálcio maior que FMA2 com dife-
renciação em sílica. Ambas as populações  são potás-
sicas, mas a FMA1 enriquece em potássio enquanto 
a FMA empobresce com a diferenciação em sílica. No 
diagrama AFM grande parte da FMA1 se distingue 
por mostrar um enriquecimento em álcalis que em 
relação ao ferro e o magnésio, mas não plotam no 
campo dos toleítos. A saturação em alumina é cos-
tante ao longo da diferenciação em sílica e mostra 
que a População FMA1 é metaluminosa e a FMA2 e 
peraluminosa.

No diagrama multielementar de elementos 
traços as concentrações mais elevadas de Ba, Sr e 
Ti distingue a População FMA1, enquanto a FMA2 
mostra concentrações mais elevadas de Rb, Th, U, 
La, Ce, Sm, Zr e Ti (Figura 3.72A). A impossibilida-
de de dosar o Ta e P dificultou uma analise mais 
completa, mas o  enriquemento em LILE, HFSE e 
ETR leves e médias com a diferenciação em sílica 
refletem o aumento da alcalinidade com a diferen-
ciação magmática. Os fluídos hidrotermais podem 
ter tido um papel importante no enriquecimen-
to destes elementos (HILDRETH, 1981, HUMPRYS, 
1984). A comparação dos padrões de LILE e HFSE 
da Formação Moares Almeida com os dos granitos 
da Suíte Intrusiva Maloquinha reforça a correlação 
entre estas duas unidades, embora alguns granitos 
desta suíte mostrem concentrações de Nb e Ta mais 
elevadas (Figura 3.72B).

As duas populações da Formação Moraes Al-
meida tem pouco fracionamento e elevadas concen-
trações de ETR e pronunciadas anomalias negativas 
de Eu (Tabela 3.2; Figura 3.73 A) que são feições tí-
picas das rochas alcalinas saturadas em sílica (tipo 
A) (NARDI, 1987; NARDI, 1991). A semelhança dos 
padrões da População FMA1 com a dos granitos da 
SIM1 e da SIM3 e da População FMA2 com a dos gra-
nitos da SIM2 reforçam mais a correlação das rochas 
piroclásticas, efusivas e subvulcânicas desta forma-
ção com os granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha 
(Figura 3.73B).

3.4.4.4 Geocronologia e geoquímica isotópica 
Sm-Nd

Lamarão et al. (2002) obtiveram uma idade de 
1890 ± 6 Ma por evaporação de Pb em zircão para 
um riolito, e de 1875 ± 4 Ma para um ignimbrito da 
Formação Moraes Almeida. Também obtiveram uma 
idade de 1881 ± 4 Ma para um traquito associado 
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Amostra MV-52 MV-75 MV-74C FH-39 EY-63 EY-43B MV-35A MV-36

População FMA1 FMA1 FMA1 FMA1 FMA2 FMA2 FMA2 FMA2

Litotipo MMGR RLT IGNQT IGNR IGNR RLT IGNR IGNR

SiO2 70,47 70,91 71,5 72,91 75,09 78,29 79,15 79,48

Al2O3 14,73 14,60 14,15 12,86 10,94 12,76 11,99 12,24

Fe2O3 T 4,11 3,00 2,55 2,54 1,94 1,98 2,47 2,27

MgO 0,83 0,30 0,38 0,17 0,08 0,05 0,11 0,09

CaO 1,67 1,29 1,00 0,82 0,50 0,45 0,51 0,63

Na2O 3,95 4,16 3,91 3,79 2,90 3,58 3,46 3,50

K2O 5,38 5,29 5,77 5,61 4,74 5,37 4,80 4,88

TiO2 0,55 0,27 0,39 0,17 0,1 0,09 0,12 0,10

P2O5 0,12 0,02 0,07 0,03 nd nd nd nd

MnO 0,12 0,08 0,07 0,05 0,05 0,02 0,05 0,06

P.F. 0,54 0,55 0,4 0,57 0,32 0,36 0,21 0,23

Total 102,47 100,47 100,19 99,52 96,66 102,95 102,87 103,48

Ba 1101 733 891 457 143 83 79 171

Co 95 168 133 0,8 1,0 1,3 ?121 ?64

Cs 3,02 3,33 1,57 4,61 4,39 3,91 5,08 3,09

Ga 17,6 20,1 17,2 24,2 14,5 17,7 18,3 17

Hf 0,75 0,61 0,71 5,02 0,58 4,55 1,31 0,9

Nb 2,44 1,96 1,99 16,98 1,96 9,19 5,85 4,37

Rb 170,3 157,4 175,7 264 336 379,4 282 247,8

Sn ad ad 3,3 1,3 ad 5,8 5,7 ad

Sr 115 105 56 69 29 22 13 28

Ta nd nd nd 0,75 0,34 0,8 0,19 0,07

Th 17,4 19,8 18,4 28 29,3 40,4 22,9 23,7

U 4,11 3,92 4,65 6,4 10,91 14,43 8,29 7,92

W ad ad 15,7 2,0 3,1 ad ad ad

Zr 318 317 396 205 142 149 172 136

Y 33 31 31 51 49 ?211 51 41

La 68,2 110,2 85,4 70,8 205,6 60,3

Ce 125,4 199,3 156,1 133 382 112,1

Pr 14,68 22,34 18,16 15,83 47,65 12,89

Nd 54,9 81,3 67,3 53,8 168,9 46,4

Sm 8,5 10,6 9,7 9,7 34,2 8,2

Eu 1,11 0,91 1,2 0,56 0,37 0,15

Gd 7,90 8,42 8,10 7,79 32,62 7,57

Tb 0,95 1,01 0,97 1,36 4,65 1,14

Dy 6,45 6,48 6,54 8,64 27,2 7,42

Ho 1,07 1,11 0,99 1,77 4,99 1,4

Er 3,67 3,63 3,67 5,19 14,43 4,54

Tm 0,30 0,28 0,26 0,70 1,83 0,53

Yb 3,7 3,9 3,6 5,7 13,1 5,5

Lu 0,83 0,77 0,79 0,62 1,39 0,9

Eu/Eu* 0,41 0,29 0,41 0,2 0,03 0,06

CeN/YbN 8,77 13,22 11,22 6,04 7,54 5,27

CeN/SmN 3,56 4,54 3,88 3,31 2,70 3,30

GdN/YbN 1,72 1,74 1,82 1,10 2,01 1,11

Σ ETR 298 450 363 315 939 269

Tabela 3.12 - Composição química das rochas efusivas e piroclásticas da Formação Moraes Almeida. Elementos maiores 
em % peso de óxido, elementos traços e terras raras em ppm.

MMGR – micromonzogranito;RLT – riolito; IGNR – ignimbrito riolítico; IGND – ignimbrito dacítico;
PF – perda ao fogo, nd – não detectado; ad – abaixo do limite de detecção.
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(Tabela 2.1).  Os primeiros de afinidade alcalina (tipo 
A), e o traquito com uma assinatura cálcio-alcalina 
de alto K a shoshonítica (tipo I). Apesar da contem-
poraneidade e da estreita associação espacial dos 
riolitos e ignimbritos desta unidade como os traqui-
tos, a diferente filiação geoquímica indica magmas 
parentais diferentes.

Um dos granitos pórfiros que ocorrem associa-
dos aos ignimbrito da Formação Moraes Almeida e a 
um granito da Suíte Intrusiva Maloquinha forneceu 
uma idade de 1888 ± 3 Ma (Tabela 2.1). Este micro-
granito é quimicamente semelhante ao Granito Jar-
dim do Ouro e ao traquito acima referido, conforme 
indicam a geoquímica e a química mineral dos anfi-
bólios destas rochas (LAMARÃO et al., 2002; LAMA-
RÃO; DALL’AGNOL, 2004).

Os isótopos de Nd que Lamarão, Dall’Agnol e 
Pimentel (2005) obtiveram para os riolitos, ignim-
britos e riolitos peralcalinos da Formação Moraes 
Almeida são similares a do traquito contemporâneo. 
Os valores de εNd de -3,05 a -2,26 e de idades TDM de 
2,44 a 2,29 Ga para os riolitos, riolitos peralcalinos e 
ignimbritos e o valor de εNd de -1,98 e de idade TDM 
de 2,29 Ga para o traquito (Tabela 2.1) indicam que 
os magmas parentais das rochas efusivas e piroclásti-
cas tipo A da Formação Moraes Almeida e das rochas 
vulcânicas tipo I contemporâneas (Formação Bom 
Jardim?) são similares. Os valores fracamente nega-
tivos de εNd e idades-modelo TDM de 2,44 a 2,29 Ga 
podem indicar uma fonte crustal paleoproterozoica. 
Lamarão, Dall’Agnol e Pimentel (2005) argumentam 
que esta similaridade de assinatura isotópica de Nd 

Figura 3.70 - Diagrama R1-R2 de classificação química de rochas vulcânicas (DE LA ROCHE et al., 
1980) para as rochas vulcânicas e pirocásticas da Formação Moraes Almeida, com as curvas das 

séries magmáticas (PAGEL; LETERRIER, 1980).
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Figura 3.71 - Diagramas de variação dos parâmetros composicionais de elementos maiores para as rochas efusivas e 
piroclásticas da Formação Moraes Almeida, e diagrama AFM com a curva de Irvine e Baragar (1971) discriminando 

os campos das rochas das séries toleítica e cálcio-alcalina. Os parâmetros de Fe# (FeOT/FeOT+MgO) e MALI 
(Na2O+K2O-CaO) são os adotados por Frost et al. (2001) e os de saturação em alumina (A/CNK e A/NK) são os 

adotados por Maniar e Piccoli (1989).



Geologia e Recursos Minerais das Folhas São Domingos e Jardim do Ouro

147

Figura 3.72 - Diagrama multielementar para os ignimbritos riolíticos e riolitos da Formação Moraes Almeida 
padronizados pelo manto primitivo (WOOD et al., 1979). (A) Padrões das populações FMA1 e FMA2 desta 

formação, e estes padrões comparados com os campos das populações de granitos da Suíte Intrusiva 
Maloquinha (B).
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Figura 3.73 - Diagrama de elementos terras-raras para as rochas efusivas e piroclásticas da Formação Moraes 
Almeida padronizados pelo condrito de Boynton (1984). (A) Padrões das populações FMA1 e FMA2; (B) 

Padrões das populações desta formação comparados com o campo das populações SIM1, SIM2 e SIM3 dos 
granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha.
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entre os dois tipos de magmas e os ambientes ex-
tensionais há cerca de 1880 Ma para porção oriental 
do Cráton Amazônico, proposto por vários pesqui-
sadores, favorece a possibilidade de fusão de crosta 
siálica paleoproterozoica, ligeiramente mais antiga, 
na porção leste do Domínio Tapajós. A fusão pode 
ter sido causada pelo underplating de magmas má-
ficos de origem mantélica. As diversas ocorrências 
de intrusões gabroicas de cerca de 1880 Ma (Suíte 
Intrusiva Ingarana) que ocorrem no Domínio Tapajós 
reforçam esta hipótese.

3.4.5 Suíte Intrusiva Maloquinha (PP3γml)

3.4.5.1 Aspectos gerais

Os granitos desta suíte foram inicialmente ma-
peados pelo Projeto RADAM (SANTOS  et al., 1975) 
no sudoeste do Domínio Tapajós. Os projetos de 
mapeamento subsequentes da CPRM (PESSOA et 
al., 1977; PRAZERES et al., 1979; MELO et al. 1980; 
ALMEIDA et al., 2000; BAHIA; QUADROS, 2000; FER-
REIRA et al., 2000; KLEIN; VASQUEZ, 2000; VASQUEZ; 
KLEIN, 2000; KLEIN et al., 2001a) e do IDESP (ALMEI-
DA et al., 1977, 1980) mapearam mais corpos desta 
unidade em outras partes deste domínio e a eleva-
ram à Suíte Intrusiva Maloquinha.

Na área do presente projeto, os granitos da 
Suíte Intrusiva Maloquinha ocorrem como batóli-
tos, geralmente de formas elipticas e orientados 
segundo a direção regional NW-SE, poucos corpos 
apresentam-se orientados em outras direções, ou 
como plutons circulares sem orientação preferen-
cial (Figura 3.1). Os corpos graníticos desta suíte são 
maciços, geralmente elevados (cotas > 300 m), com 
relevo acidentado marcado por diversos morros de 
topos arredondados e planos (pequenos platôs), 
bem como por cristas orientadas preferencialmente 
segundo a direção regional NW-SE (Figura 3.3). As 
falhas e fraturas de direção NE-SW e E-W também 
recortaram estes maciços, resultando em drenagens 
profundas, principalmente na Folha Jardim do Ouro 
e leste da Folha São Domingos. Drenagens de direção 
N-S e NW-SE em um maciço granítico desta suíte, no 
sudoeste da Folha São Domingos, indicam como es-
tas estruturas controlaram e cortaram esta intrusão 
(Figura 3.3).

Os corpos graníticos da Suíte Intrusiva Malo-
quinha são bem marcados na aerogamaespectrome-
tria, no canal do Th se destaca pelos altos teores que 
contrastam com rochas encaixantes de conteúdos 
mais baixos (Figura 3.4). No canal do K observa-se 
que os corpos desta suíte localizados na parte leste 
da Folha Jardim do Ouro, e no sudoeste da Folha São 
Domingos, apresentam altos teores, enquanto os 
corpos da parte central tem teores baixos a médio 
e localmente elevados (Figura 3.5). Esta variação fica 
evidente na composição ternária, com os corpos da 
parte central que mostram elevadas concentrações 
de Th e médias de U e K, contrastando com os corpos 
das partes leste e sudoeste com altas concentrações 

dos três elementos, contendo porções menores de 
altas a média concentração de Th e U (Figura 3.6). 
Estas assinaturas aerogamaespectrometricas podem 
refletir variações composicionais entre os corpos 
graníticos desta suíte e variações faciológicas dentro 
de um corpo. No entanto, as alterações hidrotermais 
tardi e pós-magmaticas, também devem ter causa-
do desequilíbrios nos conteúdos de K, U e Th destes 
granitos.

Na aeromagnetometria os corpos graníticos 
da Suíte Intrusiva Maloquinha mostram pouca varia-
ção que só é perturbada pelas falhas e intrusões má-
ficas que cortam os granitos desta suíte (Figuras 3.7 
e 3.8). A baixa resposta magnética possivelmente re-
flete um predomínio de ilmenita em relação à mag-
netita, o que indica condições de cristalização menos 
oxidantes para o magma dos granitos desta suíte.

3.4.5.2 Aspectos de campo e petrografia

Os granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha ge-
ralmente tem um aspecto maciço sem orientação 
preferencial dos minerais. Mostram uma variação 
textural com termos inequigranulares (Figura 3.74A), 
porfiríticos (Figura 3.74B) e equigranulares (Figuras 
3.74C e D) de granulação grossa a fina, mas com 
predomínio de grão médio. São leucocráticos de co-
loração rosada em tons claros e escuros, mas tem 
cristais de plagioclásio de cor branca, quartzo cinza 
e minerais máficos de cor preta. Apresentam bolsões 
pegmatíticos e aplíticos (Figura 3.74E), cavidades 
miarolíticas preenchidas por minerais hidrotermais 
(quartzo, epidoto) e localmente por molibidenita (Fi-
gura 3.74F). Tais feições denotam uma significativa 
participação de fluidos tardios e cristalização em pro-
fundidades rasas. Lamarão et al. (2002, 2008) des-
creveram granitos pórfiros associados aos granitos 
da Suíte Intrusiva Maloquinha e a Formação Mora-
es Almeida que podem representar as porções mais 
apicais de intrusões desta suíte, e apófises subvulcâ-
nicas de granitos que cortam os riolitos e ignimbritos 
desta formação.

Na composição modal QAP correspondem a 
sienogranitos e monzogranitos com subordinados 
feldspato alcalino granitos e quartzo sienitos e ra-
ros feldspato alcalino quartzo sienitos (Figura 3.75). 
Também ocorre quartzo monzonitos que podem cor-
responder a variações dos corpos graníticos desta su-
íte, ou a enclaves dos granitoides da Suíte Intrusiva 
Parauari. A maioria dos granitos plota no campo dos 
granitos de fusão crustal, mas os termos quartzo sie-
níticos e quartzo monzoníticos se distribuem entre 
as curvas evolutivas das séries alcalina alumino-po-
tássica e subalcalina monzonítica (Figura 3.75). Pre-
dominam granitos leucocráticos e hololeucocráticos 
com biotita (< 1-3%) e anfibólio (< 1-2%), localmente 
estes minerais alcançam teores de 5%, e os minerais 
opacos e acessórios geralmente não somam 1% to-
tal do volume modal. Somente um quartzo siento 
apresentou teores de máficos mais elevados, com 
elevada quantidade de anfibólio (20%) e com rema-
nescentes de clinopiroxênio, os demais termos mais 
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Figura 3.74 - Composição, estruturas e texturas dos granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha. (A) Aspecto maciço sem 
orientação preferencial dos minerais em sienogranito inequigranular médio; (B) Microsienogranito porfirítico fino 

(granito pórfiro) com fenocristais arredondados de feldspato alcalino (fa), plagioclásio (pl) e quartzo (qz) imersos em 
matriz microgranular com agregados de minerais máficos (am); (C) Aspecto maciço em sienogranito equigranular 

médio e (D) em feldspato alcalino granito equigranular grosso; (E) Bolsão pegmatítico envolto por aplito granítico; (F) 
Cavidade miarolítica preechida por quartzo e molibdenita e veio de quartzo extesional. As setas destacam os minerais e 

feições descritas.
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quartzo sieníticos e quartzo monzoníticos não tem 
mais que 10% de minerais máficos (Figura 3.75).

Ao microscópio, a maioria dos granitos são 
equigranulares subidiomórficos (Figura 3.76A) de 
granulação média, mas ocorrem termos porfiríticos 
de granulação fina a média, com fenocristais de fel-
dspato alcalino e quartzo imerso numa matriz quart-
zo feldspática alotriomórfica (Figuras 3.76B e C). Os 
feldspato alcalino granitos geralmente são equigra-
nulares subidiomórficos de granulação mais grossa 
(Figura 3.76D). Os monzogranitos e quartzo monzo-
nitos costumam ser inequigranulares e porfiríticos e 
os sienogranitos e quartzo sienito são equigranula-
res.

O feldspato alcalino tem pertitas em filetes 
(Figura 3.76B) em cordão e manchas (Figura 3.76D) 
que indicam um espessamento das lamelas de exso-
lução em resposta a albitização tardimagmática (sub-
solidus). Contudo, as pertitas espessas nos feldspato 
alcalino granitos e quartzo sienitos podem ser me-
sopertitas que refletem uma composição hipersol-
vus. Predomina ortoclásio, mas este e o plagioclásio 
podem mostrar porções com macla em xadrez que 
denotam microcínio possivelmente resultante de mi-
croclinização subsolidus. A alteração para argilomi-
nerais confere um aspecto turvo que contrasta com 

as lamelas, manchas e orlas de albita de aspecto lím-
pido. Também contrasta com a intensa alteração das 
inclusões de plagioclásio.

O quartzo ocorre comumente como cristais 
anédricos intergranulares tardios, mas pode ocor-
rer como grandes cristais euédricos (Figura 3.76C) 
e subédricos (Figura 3.76D) que indicam um caráter 
precoce. Também ocorre como abundante intercres-
cimento micrográfico no ortoclásio nos granitos gra-
nofíricos.

O plagioclásio se apresenta como cristais su-
bédricos, e por vezes como anédricos. Nos granitos 
podem ter uma tênue zonação composicional, mas 
nos quartzo sienitos e quartzo monzonitos a zonação 
é mais forte, apesar de também não ser frequente. 
Lamarão (2001) identificou composição de oligoclá-
sio (An20-25) nos quartzo sienitos e albita e oligoclásio 
sódico (An07-11) nos granitos. Altera para sericita, ar-
gilominerais e epidoto destacando os núcleos turvos 
descalcificados e as bordas límpidas de albita.

A biotita ocorre como cristais subédricos (Figu-
ra 3.76A) e anédricos (Figura 3.76B), geralmente com 
bordas corroídas quando em contato com ortoclásio. 
Também ocorre como produto de substituição de an-
fibólio (Figura 3.76E). Apresenta pleocroísmo marron 
escuro, marrom avermelhado e marron amarelado. 

Figura 3.75 - Diagramas de composição petrográfica modal dos granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha. Diagrama 
QAP (STRECKEISEN, 1976) com as curvas das séries magmáticas e campo dos granitos de fusão crustal (LAMEYRE; 

BOWDEN, 1982; BOWDEN et al., 1984)  e diagrama QFM com os teores modais de minerais máficos (M), em relação 
aos feldspatos (F) e quartzo (Q).
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Figura 3.76 - Composição e microtexturas dos granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha. (A) Cristais de plagioclásio 
(pl), anfibólio (anf), biotita (bt), feldspato alcalino (fa) e quartzo (qz) em sienogranito equigranular subidiomórfico; 

(B) Fenocristal de feldspato alcalino com lamelas de pertitas em matriz granular alotriomórfica em sienogranito 
porfirítico fino; (C) Fenocristal de quartzo imerso em matriz microgranular alotriomórfica; (D) Feldspato alcalino 

granito equigranular subidiomórfico com cristais de feldspato alcalino com lamelas de pertitas grossas de albita (ab); 
(E) Cristal de anfibólio substituído por biotita alterada para clorita (cl), com titanita (ti), apatita (ap), ilmenita (il), rutilo 
(ru), fluorita (fl) e zircão (zr) associados; (F) Cristal de biotita alterada para clorita, com apatita, allanita (al), titanita, 
magnetita (mg), fluorita e zircão. As fotomicrografias de A a D foram obtidas em luz polarizada cruzada e as E e F em 

luz polarizada não cruzada, luz natural.
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Altera frequentemente para clorita com acículas de 
rutilo, mas também altera para muscovita ao longo 
das lamelas. Comumente tem inclusões euédricas de 
zircão, apatita e magnetita. O epidoto, a titanita e a 
fluorita ocorrem como produtos de alteração tardia 
preenchendo as lamelas e outros espaços na biotita 
(Figura 3.76F). O pleocroísmo e as altas razões FeOT/
FeOT+MgO (0,84-0,98) dos granitos desta suíte (dis-
cutido no próximo item) sugerem que são biotitas 
ricas em ferro.

O anfibólio geralmente é anédrico e está subs-
tituído por biotita acompanhada de seus produtos 
de alteração e minerais acessórios e opacos associa-
dos (Figura 3.76E).  Possivelmente é uma hornblen-
da rica em ferro, ou outro anfibólio rico em álcalis e 
ferro, como sugere as altas razões FeOT/FeOT+MgO 
destes granitos.

A clorita é o principal mineral de alteração hi-
drotermal das biotitas e consequentemente dos an-
fibólios. A substituição pode ser efetiva não restando 
remanescentes dos minerais primários, com seus 
pseudomorfos preenchidos por agregados radiais de 
clorita (sanfonas) e outros produtos de alteração as-
sociados.

O epidoto, além de ocorrer como diminutos 
cristais anédricos de alteração de plagioclásio, bio-
tita e anfibólio pode também ocorre como cristais 
intergranulares bem desenvolvidos com suas típicas 
cores de birrefringência e associados à allanita que 
lhe confere fraturamento radial.

A allanita ocorre como cristais subédricos, 
com sua típica cor alaranjada, linhas de crescimento 
e metamictização que com o bombardeamento das 
estruturas dos minerais vizinhos e hospedeiros resul-
ta em fraturamentos radiais concêntricos. Ocorre as-
sociada aos produtos de alteração da biotita (Figura 
3.76F).

A titanita ocorre como produto de substitui-
ção de anfibólios e subordinadamente biotita (Fi-
guras 3.76E e F). Também ocorre como mantos em 
cristais de ilmenita.

A magnetita ocorre como prismas octaédricos 
inclusas ou associadas à biotita, anfibólio e allanita 
(Figura 3.76F), mas ilmenita e o rutilo, que tem for-
mas de prismas alongados e acículas, também ocor-
rem frequentemente associados a estes minerais e 
a titanita.

A fluorita ocorre como pequenos cristais inco-
lores ou violáceos associados aos produtos de altera-
ção da biotita e anfibólio (Figuras 3.76E e F).

3.4.5.3 Litoquímica e petrogênese

Na Suíte Intrusiva Maloquinha foram distingui-
das três populações de granitos (Tabelas 3.2 e 3.13). 
No diagrama R1-R2 a maioria dos granitos desta suíte 
plota no campo dos granitos alcalinos com subordina-
dos sienogranitos e quartzo sienitos (Figura 3.77). No 
corpo situado mais nordeste da área do projeto foi 
mapeada uma ocorrência de um grande enclave de 

monzogranito (amostra EY-23) da Suíte Intrusiva Pa-
rauari (Figura 3.1). Assim, é sugestivo que o quartzo 
monzonito (amostra MV-64) encontrado mais a sul, 
também corresponda a um enclave menor hospedado 
no corpo da Suíte Intrusiva Maloquinha, previamente 
estudado por Lamarão et al. (2002). Os monzograni-
tos e quartzo monzonitos associados aos granitos da 
Suíte Intrusiva Maloquinha plotam ao longo da curva 
evolutiva das rochas cálcio-alcalinas de alto K (série 
monzonítica ou subalcalina-potássica), enquanto os 
granitos e o quartzo sienito se alinham ao longo do 
que corresponderia aos termos saturados e supersa-
turados em sílica da série alcalina (continuidade da 
curva não esboçada no diagrama R1-R2).

A maioria dos granitos da Suíte Intrusiva Malo-
quinha são muito ricos em ferro (Fe# > 0,89) e o en-
riquecimento aumenta com a diferenciação em sílica 
(Figura 3.78). Por outro lado, o enriquecimento de 
álcalis em relação ao cálcio mostra um suave decrés-
cimo com a diferenciação magmática. São granitos 
dominantemente potássicos, mas o enriquecimen-
to em potássio não tem uma correlação clara com 
a diferenciação. Em parte são metaluminosos, mas 
a saturação em sílica aumenta com a diferenciação 
resultando em termos peraluminosos. O enclave de 
quartzo monzonito contrasta não só pela menor con-
centração em sílica, mas também por ser menos rico 
em ferro, mais rico em cálcio e mais metaluminoso.

No diagrama multielementar de elementos 
traços, os granitos da População SIM1 apresentam 
concentrações mais elevadas de Ba, Sr, La, Ce, Nd, 
Sm, Zr, Tb e Y que os da População SIM2, que por sua 
vez mostram concentrações mais elevadas de Cs, Rb, 
Th e U (Figura 3.79A). Os granitos da População SIM3 
tem um padrão de elementos traços semelhante aos 
da População SIM1, diferindo apenas pelas concen-
trações um pouco mais elevadas de Cs, Rb, Ba, Ti, P e 
Zr, e ligeiramente inferiores La, Ce, Nd, Tb e Y (Figura 
3.79B). Possívelmente as concentrações mais ele-
vadas de Ba e Sr na População SIM1 reflitam teores 
modais mais elevados de feldspatos, especialmente 
plagioclásio. As concentrações mais elevadas de ETR, 
Y e Zr devem refletir conteúdos mais elevados de 
allanita, monazita e zircão. O quartzo monzonito que 
ocorre associado aos granitos desta suíte apresenta 
concentrações mais elevadas de Ba, Sr, P e Ti e me-
nores de Rb, Th, U e K, ilustrando o contraste de uma 
assinatura cálcio-alcalina de alto K, com a alcalina 
(tipo A) dos granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha 
(Figuras 3.79A e B).

Os padrões de distribuição de LILE e HFSE dos 
granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha são seme-
lhantes aos dos riolitos e ignimbritos da Formação 
Moraes Almeida, diferindo apenas por apresentarem 
concentrações de Ta, Nb e Hf mais elevados (Figura 
3.80). Possilvelmente isto resulta de uma concetra-
ção de minerais acessórios de Ta e Nb, e de zircão 
que também concentra estes elementos em granitos 
tipo A (NARDI et al., 2013).

Os padrões de ETR dos granitos da Suíte Intru-
siva Maloquinha são típicos de granitos da associação 
alcalina saturada em sílica (tipo A), com predomínio 
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Amostra EY-08 EY-75B CE-253 JK-39 MV-79A CE-264 JK-02 MV-119

População SIM1 SIM1 SIM1 SIM1 SIM1 SIM1 SIM1 SIM2

Litotipo SGR SGR QSN SGR MGR FAGR MGR MGR

SiO2 68,28 72,31 74,43 72,66 73,50 73,51 74,39 72,84

Al2O3 14,04 12,9 14,46 12,69 12,63 12,13 12,45 13,96

Fe2O3 T 2,74 1,97 1,97 1,62 1,92 1,93 2,41 1,85

MgO 0,31 0,13 0,18 0,07 0,16 0,18 0,19 0,22

CaO 0,91 0,55 0,37 0,18 0,70 0,43 0,69 0,78

Na2O 4,93 3,80 3,87 3,71 3,75 3,47 4,00 3,96

K2O 4,69 5,03 5,51 5,53 4,82 4,47 5,03 4,98

TiO2 0,20 0,21 0,27 0,17 0,14 0,23 0,19 0,21

P2O5 0,04 0,01 0,04 0,02 nd 0,03 0,03 0,03

MnO 0,11 0,06 0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05

P.F. 0,22 0,24 0,71 0,42 0,24 0,66 0,38 0,22

Total 96,47 97,21 101,85 97,12 97,92 97,09 99,82 99,10

Ba 778 571 459 240 257 373 414 414

Co 2,2 0,7 nd 0,4 72,81 nd 1,2 nd

Cs 3,23 2,78 1,12 3,79 3,09 1,49 2,32 2,36

Ga 20,8 17,6 16,8 23,1 19,2 17,6 23,2 15,5

Hf 5,87 6,51 9,11 8,68 0,39 10,1 4,7 5,88

Nb 36,84 13,59 22,85 24,42 2,23 21,01 15,09 20,62

Rb 182 235 262 289 318 264 255 287

Sn 5,6 1,4 ad 3,1 ad ad 1,1 ad

Sr 165 44 64 30 43 55 52 88

Ta 3,11 nd 1,3 2,01 0 1,35 0,38 2,38

Th 11,5 14,9 21,8 22 23,1 26,8 24,5 27,9

U 6,64 4,18 4,59 4,63 8,33 6,34 5,07 6,87

W 4,4 ad 2,5 1,5 ad 3,1 ad ad

Zr 219 271 282 205 137 233 191 136

Y 33 50 175 43 97 75 68 52

La 67,3 74,2 325,5 73,7 61,7 210,4 74 69,1

Ce 111,5 118,2 360,9 92,1 97,7 269 145,4 116,1

Pr 13,01 15,55 44,47 17,09 14,29 36,51 18,6 13,64

Nd 46,4 56,1 171,8 57 58,3 134,7 68,7 48,3

Sm 8,2 11,1 25,4 10,2 11,7 20,9 14,3 10,2

Eu 0,82 0,99 1,66 0,5 0,49 1,09 0,61 0,31

Gd 6,06 9,42 31,55 6,88 14,4 20,08 11,35 9,17

Tb 1,2 1,5 4,21 0,96 2,23 2,25 1,89 1,45

Dy 6,35 8,12 29,45 6,41 15,13 17,86 11,19 10,52

Ho 1,3 1,61 6,26 1,13 3,19 2,9 2,19 2,07

Er 3,54 4,97 17,05 3,79 10,86 8,53 6,58 7,29

Tm 0,63 0,71 2,15 0,48 1,4 0,92 0,94 0,85

Yb 3,9 4,9 13,7 4,3 11,2 7,8 7,1 7

Lu 0,69 0,69 1,54 0,68 2,09 0,67 0,84 0,58

Eu/Eu* 0,36 0,3 0,18 0,18 0,12 0,16 0,15 0,1

CeN/YbN 7,4 6,24 6,81 5,54 2,26 8,92 5,3 4,29

CeN/SmN 3,28 2,57 3,43 2,18 2,02 3,11 2,45 2,75

GdN/YbN 1,25 1,55 1,86 1,29 1,04 2,08 1,29 1,06

Σ ETR 271 308 1036 275 305 734 364 297

Tabela 3.13 -.Composição química dos granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha. Elementos maiores em % peso de óxido, 
elementos traços e terras raras em ppm.

(continua)

SGR – sienogranito; QSN – quartzo sienito; MGR – monzogranito; FAGR – feldspato alcalino granito; QMZ – quartzo monzonito.
PF – perda ao fogo; ad – abaixo do limite de detecção; nd – não detectado.
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Amostra FH-33 CE-304 EY-70B CE-359 CE-305 CE-250 FH-13 EY-26

População SIM2 SIM2 SIM2 SIM2 SIM2 SIM3 SIM3 SIM3

Litotipo FAGR SGR SGR FAGR SGR QSN SGR MGR

SiO2 74,16 74,78 75,29 76,96 77,10 69,07 70,42 71,12

Al2O3 12,37 12,67 12,52 12,14 13,27 16,83 13,51 16,04

Fe2O3 T 2,22 1,64 1,33 2,29 1,77 3,05 2,72 3,08

MgO 0,05 0,09 0,04 0,06 0,05 0,30 0,47 0,28

CaO 0,48 0,56 0,30 0,52 0,57 0,96 1,19 1,02

Na2O 4,06 3,68 3,56 3,45 4,01 4,85 4,12 4,77

K2O 5,33 4,73 5,06 5,95 4,96 6,44 5,44 5,77

TiO2 0,09 0,09 0,09 0,07 0,08 0,35 0,37 0,23

P2O5 nd nd nd nd nd 0,06 0,10 nd

MnO 0,05 0,03 0,02 0,04 0,04 0,08 0,06 0,1

P.F. 0,41 0,31 0,49 0,25 0,20 0,49 0,44 0,11

Total 99,22 98,58 98,7 101,73 102,05 102,48 98,84 102,52

Ba 165 62 89 104 16 675 907 427

Co 0,6 0,6 0,6 0,9 0,7 nd nd 2,2

Cs 4,16 5,5 3,9 10,2 6,28 1,88 4,06 2,98

Ga 26 18,7 18,5 17,9 23,1 16,3 22,1 15,5

Hf 5,2 2,18 5,65 4,69 5,9 9,95 9,81 1,41

Nb 20,85 17,47 17,42 15,73 26 15,83 29,82 4,49

Rb 382 336 290 416 413 261 331 272

Sn 1,5 3,6 0,9 4,8 6,8 ad 10,4 1,5

Sr 14 19 19 20 9 105 167 63

Ta 1,55 22,81 nd 2,82 3,87 0,65 3,5 0,56

Th 41,8 25,5 19,1 43,5 22,8 18,9 19,5 22,6

U 7,42 13,23 7,99 13,99 16,18 3,94 3,83 6,6

W 1,1 27,6 ad 3,7 8,0 ad 4,0 9,4

Zr 147 142 158 99 154 341 347 247

Y 67 89 68 42 78 40 37 44

La 22 58,9 58,9 21,3 36 95,1 98,9 54,8

Ce 52,7 103,5 91,6 47,08 75,5 177,8 161,9 112,1

Pr 8,19 13,94 12,38 7,41 11 20,78 17,53 13,61

Nd 34,9 53,6 43,4 29,2 40,9 77 60,7 50

Sm 9,8 11 9,2 6,5 9,8 12 8,7 9,4

Eu 0,16 0,2 0,26 0,13 0,26 0,49 0,69 0,37

Gd 8,89 11,02 8,03 6,18 9,79 11,3 7,14 8,21

Tb 1,58 1,88 1,07 0,89 1,83 1,55 0,88 0,99

Dy 9,79 12,44 8,39 7,67 12,25 11,15 6,3 7,36

Ho 2,08 2,63 1,56 1,42 2,38 1,78 1,04 1,32

Er 6,67 8,72 5,46 4,38 8,19 5,95 4,02 4,82

Tm 1,02 1,35 0,86 0,8 1,32 0,59 0,31 0,5

Yb 7,8 10,5 6,5 5,1 9,1 5,7 3,6 5,6

Lu 1 1,49 1,04 0,69 1,52 0,41 0,22 0,31

Eu/Eu* 0,05 0,06 0,09 0,06 0,08 0,13 0,27 0,13

CeN/YbN 1,75 2,55 3,65 2,39 2,15 8,07 11,63 5,18

CeN/SmN 1,3 2,27 2,4 1,75 1,86 3,58 4,49 2,88

GdN/YbN 0,92 0,85 1,00 0,98 0,87 1,60 1,60 1,18

Σ ETR 167 291 249 139 220 422 372 269

Tabela 3.13 -.Composição química dos granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha. Elementos maiores em % peso de óxido, 
elementos traços e terras raras em ppm.

(continuação)

SGR – sienogranito; QSN – quartzo sienito; MGR – monzogranito; FAGR – feldspato alcalino granito; QMZ – quartzo monzonito.
PF – perda ao fogo; ad – abaixo do limite de detecção; nd – não detectado.
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Amostra CE-237 MV-131B EY-34B CE-242 EY-52 EY-57B CE-241 MV-64

População SIM3 SIM3 SIM3 SIM3 SIM3 SIM3 SIM3 SIP1*

Litotipo SGR SGR SGR FAGR MGR MGR MGR QMZ

SiO2 72,05 72,78 73,23 73,76 75,57 75,80 75,93 64,95

Al2O3 13,91 15,21 14,37 13,29 13,17 13,47 13,97 15,53

Fe2O3 T 2,42 3,04 3,66 2,11 2,52 2,55 2,21 5,44

MgO 0,17 0,33 0,23 0,15 0,12 0,15 0,18 1,21

CaO 0,51 0,98 1,03 0,53 0,50 0,59 0,6 2,88

Na2O 4,32 4,21 4,03 4,04 4,22 3,94 3,68 3,91

K2O 5,91 5,52 5,76 5,85 4,94 5,43 5,41 4,91

TiO2 0,23 0,37 0,24 0,22 0,19 0,22 0,21 0,75

P2O5 nd 0,07 0,05 0,04 nd nd 0,04 0,2

MnO 0,05 0,11 0,07 0,03 0,04 0,07 0,06 0,11

P.F. 3,22 0,34 0,4 0,72 0,19 0,15 0,59 0,41

Total 102,79 102,96 103,07 100,74 101,46 102,37 102,88 100,3

Ba 395 600 761 477 367 540 441 1992

Co nd nd 2,1 nd 1,0 1,4 nd 97,14

Cs 4,16 2,63 9,11 2,79 2,54 1,14 5,72 2,63

Ga 16,5 16,2 15,2 16 17,6 16 16,7 17,6

Hf 7,76 10,72 1,47 7,46 0,77 0,86 8,09 0,73

Nb 20,74 16,92 4,04 16,89 2,27 2,11 21,28 2,11

Rb 331 261 258 358 279 248 372 152

Sn ad ad ad ad ad ad ad ad

Sr 62,7 84 79 81 38 45 76 237

Ta 1,92 0,82 0,53 1,11 0,36 0,35 1,81 nd

Th 23,2 20,7 19,6 25,7 22,7 32,7 28,7 12,9

U 7,1 4,21 5,61 5,59 6,95 9,98 7,86 2,63

W 9,2 ad ad ad ad ad 3,9 ad

Zr 215,6 287 313 233 233 298 205 381

Y 46,73 33 40 43 66 56 48 33

La 107,3 85,5 65,7 97,6 88,3 84,3 114,6 78,7

Ce 182,1 179,5 124,2 147,3 165 138,3 176,3 145,1

Pr 20,29 18,09 15,04 18,76 20,68 19,66 23,46 16,73

Nd 70,2 66,7 53,1 66,6 77,5 73,2 83,7 63,3

Sm 10,2 11,5 9,5 11,1 15,5 12,9 13,9 9,6

Eu 0,33 0,51 0,75 0,28 0,6 0,74 0,32 2,03

Gd 8,27 8,38 8,36 8,64 15,46 11,84 9,9 8,69

Tb 1,13 1,21 1,01 1,2 2,01 1,48 1,35 1,05

Dy 8,58 8,5 7,66 9,07 12,75 10,36 11,48 7,06

Ho 1,54 1,4 1,32 1,54 2,37 1,79 1,9 1,26

Er 4,85 5,11 4,48 5,03 7,02 5,82 6,02 3,91

Tm 0,53 0,47 0,38 0,57 0,79 0,68 0,75 0,34

Yb 5,7 4,8 4,5 5,6 7,1 6,5 6,5 3,9

Lu 0,43 0,35 0,1 0,46 0,45 0,42 0,43 0,79

Eu/Eu* 0,11 0,16 0,26 0,09 0,12 0,18 0,08 0,68

CeN/YbN 8,26 9,67 7,14 6,8 6,01 5,5 7,02 9,62

CeN/SmN 4,31 3,77 3,16 3,2 2,57 2,59 3,06 3,65

GdN/YbN 1,17 1,41 1,50 1,25 1,76 1,47 1,23 1,80

Σ ETR 421 392 296 374 415 368 451 343

Tabela 3.13 -.Composição química dos granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha. Elementos maiores em % peso de óxido, 
elementos traços e terras raras em ppm.

(conclusão)

SGR – sienogranito; QSN – quartzo sienito; MGR – monzogranito; FAGR – feldspato alcalino granito; QMZ – quartzo monzonito. * - enclave de granitóide da unidade 
granodiorítica da Suíte Intrusiva Paruari; PF – perda ao fogo; ad – abaixo do limite de detecção; nd – não detectado.
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de teores médios a muito altos, baixo fracionamento 
de ETR, especialmente de ETR pesadas, e pronuncia-
das anomalias negativas de Eu (Tabela 3.2.; Figuras 
3.81A e B). Os granitos da População SIM1 apresen-
tam teores de ETR mais elevados que as demais po-
pulações, e os da População SIM2 se destacam pe-
las anomalias negativas de Eu mais pronunciadas. O 
padrão de distribuição de ETR da População SIM3 se 
aproxima mais do padrão da População SIM1, embo-
ra mostre flutuações de ETR pesadas, com anomalias 
negativas de Tm e Lu, que podem resultar de proble-
mas analíticos de abertura. No entanto, em parte as 
anomalias negativas de Eu da SIM3 se assemelham 
as da População SIM2 (Figura 3.81B).

O padrão de ETR do quartzo monzonito as-
sociado contrasta com os dos granitos da Suíte In-
trusiva Maloquinha por apresentar maior fraciona-

mento de ETR (CeN/YbN ~ 10 – Tabela 3.13) e uma 
tênue anomalia negativa de Eu (Eu/Eu* 0,68 – Tabela 
3.13), apresentando um padrão típico de granitoides 
cálcio-alcalinos de alto K (Figura 3.81B).

A distribuição de ETR das populações dos gra-
nitos da Suíte Intrusiva Maloquinha é semelhante a 
dos riolitos e ignimbritos da Formação Moraes Al-
meida, diferindo pelos menores teores menores de 
ETR leves da População SIM2 (Figuras 3.82 A e B).

No diagrama Rb x Y+Nb (PEARCE; HARRIS; TIND-
LE, 1984) a maior parte dos granitos da Suíte Intrusiva 
Maloquinha e dos riolitos e ignimbritos da Formação 
Moraes Almeida plotam no campo dos WPG (Figura 
3.83), indicando um ambiente de intraplaca continen-
tal ou com uma significativa participação crustal. No 
contexto tectônico da evolução do Domínio Tapajós 
são intrusões e derrames de magmas ácidos alcalinos 

Figura 3.77 - Diagrama R1-R2 de classificação química de rochas plutônicas (DE LA ROCHE et 
al., 1980) para os granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha, com as curvas das séries magmáticas 

(PAGEL; LETERRIER, 1980).
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Figura 3.78 - Diagramas de variação dos parâmetros composicionais dos elementos maiores para granitos da Suíte 
Intrusiva Maloquinha e de um enclave de granitoide da Suíte Intrusiva Parauari. Os parâmetros de Fe# (FeOT/

FeOT+MgO) e MALI (Na2O+K2O-CaO) são os adotados por Frost et al. (2001) e os de saturação em alumina (A/CNK e A/
NK) são os adotados por Maniar e Piccoli (1989).
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Figura 3.79 - Diagrama multielementar para os granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha padronizado pelo 
manto primitivo (WOOD et al., 1979). (A) Padrões das populações SIM1 e SIM2; (B) Padrão da População 
SIM3 comparado com os campos das populações SIM1 e SIM2. Padrão do enclave de quartzo monzonito 

que ocorre associado (linha cheia azul).
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(tipo A) em um ambiente de intraplaca continental 
controlados por uma tectônica exclusivamente exten-
sional. Ocorrem riolitos da População FMA1 no cam-
po dos VAG situados próximo do enclave de quartzo 
monzonito que está hospedado em corpo de granito 
da Suíte Intrusiva Maloquinha. Parte dos granitos des-
ta suíte e das rochas da Formação Moraes Almeida, 
inclusive o traquito associado, plotam no limite dos 
campos dos VAG e WPG. Estes podem marcar rema-
nescentes de magmas de filiação cálcio-alcalino de 
alto K de fonte relacionada a uma subdução em mar-
gem continental, ou uma de fonte herdada de uma 
subducção prévia. Isto reforça a transição do magma-
tismo cálcio-alcalina de alto K para alcalino.

Santos et al. (2000) propuseram que o evento 
vulcano-plutônico tipo A de cerca de 1870 Ma que 
ocorreu no leste do Cráton Amazônico (Uatumã) 
pode ter resultado da fusão parcial de uma crosta 
cálcio-alcalina a baixa pressão e alta temperatura (> 
800 °C), como resultado da hidratação e fertilização 
do limite crosta manto litoférico causada pela placa 
subductada do Arco Parauari (ca. 1900 Ma), mergu-
lhando em ângulo muito baixo e por grande exten-
são (~ 900 km). Baseados neste modelo de subdução 
em baixo ângulo (flat subduction) do Arco Parauari 
e migração para o interior do continente, Fernan-
des et al. (2011) explicaram a ocorrência de rochas 
vulcânicas cálcio alcalinas de alto K de 1880 Ma na 

borda do continente arqueano (Província Carajás). 
Contudo, evocam modelos distensivos (tafrogêne-
se) de controle fissural para os magmas das rochas 
ácidas alcalinas associadas. Estas teriam se originado 
por fusão crustal da crosta arquena, possivelmente 
com uma subordinada componente mantélica. Por 
outro lado, modelos alternativos ponderaram que 
ambos os eventos vulcano-plutônicos cálcio-alcalino 
de alto K e alcalino de cerca de 1880 Ma no Domí-
nio Tapajós poderiam estar relacionados a uma 
tectônica extensional que ocorreu há cerca de 100 
Ma após a colisão de um arco magmático contra o 
continente a leste (LAMARÃO et al., 2002; VASQUEZ; 
RICCI; KLEIN, 2002). O adelgaçamento litosférico ou 
uma pluma mantélica desencadearia a fusão no li-
mite crosta-manto e a colocação de magmas básicos 
(underplating), fundiriam a crosta inferior originan-
do os magmas ácidos dos granitos da Suíte Intrusiva 
Maloquinha e dos riolitos e ignimbritos da Formação 
Moraes Almeida.

3.4.5.4 Geocronologia e geoquímica isotópica 
Sm-Nd

Lamarão et al. (2002) obtiveram uma idade de 
1880 ± 9 Ma por evaporação de Pb em zircão para 
um leucomonzogranito da Suíte Intrusiva Maloqui-

Figura 3.80 - Diagrama multielementar para os granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha padronizado pelo manto 
primitivo (WOOD et al., 1979). Padrões das populações de granitos desta suíte comparados com os campos das 

populações de ignimbritos riolíticos e riolitos da Formação Moraes Almeida.
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Figura 3.81 - Diagrama de elementos terras-raras para os granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha padronizado 
pelo condrito (BOYNTON, 1984). (A) Padrões das populações SIM1 e SIM2; e (B) padrão da População SIM3, 
comparado com os campos das outras duas populações desta suíte. Padrão de um quartzo monzonito que 

ocorre associado (linha cheia azul).
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Figura 3.82 - Diagrama de elementos terras-raras para os granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha padronizado 
pelo condrito (BOYNTON, 1984). (A) Padrões das populações SIM1 e SIM2 e da População SIM3 (B) dos granitos 

desta suíte comparados com os campos das populações FMA1 e FMA2 de ignimbritos riolíticos e riolitos da 
Formação Moraes Almeida.
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nha localizado no centro da Folha Jardim do Ouro. 
Esta idade é próxima das demais obtidas para outros 
corpos graníticos desta suíte (Tabela 2.1).

Os valores de εNd de -0,72 e -1,62 e idades 
modelo TDM de 2,23 e 2,24 Ga (Tabela 2.1) obtidos 
por Lamarão, Dall’Agnol e Pimentel (2005) indicam 
uma fraca participação de fonte crustal na forma-
ção do magma no corpo granítico no leste da Folha 
Jardim do Ouro.  Esta assinatura contrasta com valo-
res de εNd de -2,84 e -6,67 e idades modelo TDM de 
2,53 e 2,60 Ga (Tabela 2.1), obtidos por Santos et al. 
(2000) para granitos tipo A de 1870 Ma correlatos à 
Suíte Intrusiva Maloquinha que indicam participação 
significativa de crosta arqueana. Recentemente, os 
dados Sm-Nd obtidos por Semblano (em prepara-

ção) para os corpos graníticos (Mamoal, Serra Alta 
e Dalpais) nas duas folhas do presente projeto com 
valores de εNd de -0,89 e -5,01 e idades modelo TDM 
de 2,37 e 2,60 Ga (Tabela 3.4) corroboram que os 
granitos desta suíte tem ambas as assinaturas. Os 
valores fracamente negativos de εNd e as e idades 
modelo TDM riacianas e siderianas sugerem que, em 
parte, os magmas dos granitos tipo A desta suíte ti-
veram uma origem juvenil, talvez com modesta par-
ticipação de crosta mais antiga. Possivelmente uma 
fonte mantélica enriquecida que variou por assimi-
lação de crosta arqueana misturada com magmas de 
fusão de crosta arquena. A crosta antiga que intera-
giu podem ter sido segmentos do embasamento dos 
domínios vizinhos a leste (Figuras 3.67A e B). A au-

Figura 3.83 - Diagrama Rb x Y+Nb discriminante de ambientes tectônicos de granitos 
(PEARCE; HARRIS; TINDLE, 1984; PEARCE, 1996a) para as rochas do evento vulcano-

plutônico alcalino de 1880-1864 Ma.



Geologia e Recursos Minerais das Folhas São Domingos e Jardim do Ouro

164

sência de rochas com idades de cristalização arque-
na no Domínio Iriri- Xingu sugerem que estas fontes 
arquenas podem representar segmentos de crosta 
arqueana dos domínios mais a leste (Figura 3.67B). 
A ocorrência de cristais de zircão herdados de idades 
arqueanas de 2849-2634 Ma e paleoproterozoicas 
de 1900-2459 Ma foi identificada nos granitos da Su-
íte Intrusiva Maloquinha (SANTOS et al., 2001, 2004). 
Isto reforça que os magmas destes granitos tiveram 
interação com crosta paleoproterozoica mais antiga 
e localmente até arqueana.

3.4.6 Suíte Intrusiva Ingarana (PP3δin), Ga-
bro Rio Novo (PP3δrn) e Gabro São Domingos 
(PP3δsd)

3.4.6.1 Aspectos gerais

A SUDAM (1972, 1976) e CPRM (PESSOA et 
al., 1977; BIZINELLA et al., 1980) mapearam diversos 
corpos gabroicos que posteriormente no PROMIN-
-Tapajós (ALMEIDA et al., 2000; BAHIA; QUADROS, 
2000, FERREIRA et al., 2000; KLEIN; VASQUEZ, 2000; 
VASQUEZ; KLEIN, 2000; KLEIN et al., 2001a) foram 
reunidos na Suíte Intrusiva Ingarana. Alguns corpos 
desta suíte que ocorrem na área do presente proje-
to receberam denominações prévias, como Olivina 
Gabro Rio Novo (VASQUEZ et al., 2000) e Gabro São 
Domingos (VASQUEZ et al., 2008b), os demais corpos 
mapeados recentemente não receberam denomina-
ções específicas.

O Gabro São Domingos é o corpo mais notá-
vel nos sensores remotos de imagem e na aerogeo-
física. Ocorre como um platô em forma de ferradu-
ras no sudeste da Folha São Domingos, orientadas 
segundo direção E-W e com aberturas para leste 
(Figura 3.1). Este corpo é bem delimitado no canal 
do K pelos baixos teores que contrastam com os 
mais elevados das rochas hospedeiras (Figura 3.5). 
Também se destaca na composição ternária, com 
baixas concentrações dos três elementos (Figura 
3.6). Além disso, os platôs lateríticos sobrejacentes 
no topo da serra mostram elevadas concentrações 
de Th que também contrastam com o corpo gabroi-
co. Na primeira derivada vertical os notáveis dipo-
los com 10 a 15 km de comprimento marcam bem 
a forma de ferraduras que se estendem para leste 
em segmentos subaflorantes, por vezes aflorando 
como diques máficos e outras pequenas intrusões 
que convergem em outro corpo mais possante a 
leste da comunidade de São Chico (Figuras 3.7 e 
3.8). Este conjunto de corpos magnéticos apresenta 
uma forma sigmoidal de direção E-W com cisalha-
mento levógiro. Diques máficos (diabásios e gabros) 
alojados em lineamentos NE-SW e posteriores re-
ativações de falhas NW-SE deslocaram os dipolos 
(Figura 3.7). A feição magnética é sugestiva de um 
corpo gabroico na forma de um lopólito alojado em 
uma zona de cisalhamento rúptil.

O Olivina Gabro Rio Novo foi mapeado pela 
SUDAM (1972, 1976) como um diorito, mas com 

base na mineralogia reliquiar e nas porções mais 
preservadas foi proposta pelo PROMIN-Tapajós (VAS-
QUEZ et al., 2000) uma denominação para o corpo 
gabroico localizado na foz do rio Novo, um afluente 
do rio Jamanxim. Devido aos significativos teores de 
olivina reliquiar (até 10%), a ocorrência de clinopiro-
xênios mais cálcicos (augita) e a ausência de quartzo 
e ortopiroxênios foi evitada a correlação com a Suíte 
Intrusiva Ingarana. Contudo, a proporção de olivina 
reliquiar parecer ter sido superestimada, além disso, 
as relações de intrusão nos granitoides da Suíte In-
trusiva Parauari e a idade absoluta de cerca de 1870 
Ma reforçam esta correlação. Desta forma, no pre-
sente projeto é proposta a denominação de Gabro 
Rio Novo e a correlação com a Suíte Intrusiva Inga-
rana.

A localização do Gabro Rio Novo na conflu-
ência de dois rios resultou em um relevo arrasado 
(Figura 3.3). Na composição ternária suas baixas 
concentrações de K, Th e U contrastam com as con-
centrações mais elevadas das rochas encaixantes, 
exceto no contato com o Granodiorito Fofoquinha 
(Figura 3.6). Na primeira derivada vertical os dipolos 
contrastam a pouca variação do Granito Palito e do 
granito da Suíte Intrusiva Maloquinha (Figura 3.8). 
As falhas transcorrentes NW-SE controlaram a parte 
central localizada no interflúvio, mas a continuidade 
dos dipolos para oeste nos extremos (Figura 3.7), 
com ocorrências de pequenas intrusões nas proximi-
dades da mina Palito sugerem uma forma de ferradu-
ra aberta para oeste (Figura 3.1).

Na cabeceira do igarapé Sucuba, no oeste 
da Folha Jardim do Ouro, ocorre um pequeno pla-
tô (Figura 3.3) de um corpo gabroico intrusivo em 
um pluton granodiorítico da Suíte Intrusiva Parauari 
(Figura 3.1). No canal do K, os baixos teores deste 
corpo contrastam com os teores médios do grano-
diorito encaixante (Figura 3.5). No canal do Th, os 
teores médios da cobertura laterítica do topo do 
platô que recobre o corpo gabroico contrasta com 
os teores mais baixos do granodiorito encaixante 
(Figura 3.4). Na composição ternária, o contraste 
do corpo gabroico com o granodiorito encaixante 
é tênue (Figura 3.6). A distribuição do platô e as 
feições aerogamaespectrométricas delineiam um 
corpo de aproximadamente 6 km por 2 km, ligeira-
mente convexo (forma de bumerangue) orientado 
segundo a direção NE-SW (Figura 3.1). Na primeira 
derivada vertical os dipolos do corpo gabroico são 
concordantes e colados no rosário de dipolos do di-
que de diabásio que ocorre desde o corpo do Gabro 
São Domingos e se estende por cerca de 50 km a 
nordeste (Figuras 3.7 e 3.8).

3.4.6.2 Aspectos de campo e petrografia

Os gabros da Suíte Intrusiva Ingarana geral-
mente são equigranulares de granulação média a 
grossa e aspecto maciço (Figuras 3.84A e B), mas 
também ocorrem termos inequigranulares e equi-
granulares de granulação fina (Figura 3.84C). Local-
mente ocorrem termos inequigranulares que podem 



Geologia e Recursos Minerais das Folhas São Domingos e Jardim do Ouro

165

Figura 3.84 - Composição, estruturas e texturas dos gabros da Suíte Intrusiva Ingarana. (A) Aspecto maciço de um 
leucogabro equigranular médio; (B) Gabro mesocrático, equigranular médio; (C) Gabro melanocrático, equigranular 

fino de aspecto maciço; (D) Orientação de cristais de plagioclásio e piroxênio por fluxo magmático em gabro 
inequigranular médio; (E) Agregados de minerais máficos e sutil acamadamento ígneo em gabro equigranular médio; 

(F) Detalhe dos agregados de piroxênio e anfibólio em gabro equigranular médio de testemunho de sondagem de 
corpo da mina Palito. Linha vermelha indica orientação mineral, e círculos vermelhos os agregados máficos.
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ter orientação preferencial dos fenocristais de pla-
gioclásio e minerais máficos (Figura 3.84D). A quanti-
dade de minerais máficos também varia, resultando 
em leucogabros (Figura 3.84A), gabros mesocráticos 
(Figura 3.84B) e melanocráticos (Figura 3.84C). Po-
dem mostrar concentrações de minerais máficos na 
forma de agregados arredondados ou de estratos 
de um acamadamento ígneo remanescente (Figura 
3.84E) que devem ser feições cumuláticas de crista-
lização. São concentrações de cristais subédricos de 
piroxênio e anfibólio numa matriz com predomínio 
de plagioclásio (Figura 3.84F).

Os corpos gabroicos nas cercanias de áreas mi-
neralizadas, como no rio Novo e mina Palito, se apre-
sentam cataclasados e alterados hidrotermalmente. 
Estes corpos são recortados por rendilhados de ve-
nulações preenchidas por clorita, epidoto, carbona-
to, sílica microcristalina, quartzo e sulfetos.

Os princinpais minerais máficos são o piro-
xênio (4-12%) e o anfibólio (4-20%), o plagioclásio 
(50-80%) é o feldspato essencial, e a biotita (0,5-2%), 
minerais opacos (0,5-2%) e olivina (0,5-1%) são aces-
sórios. A clorita (0,5-6%), o epidoto (0,5-5%) e a tita-
nita (< 0,5%) são os principais produtos de alteração 
hidrotermal tardi e pós-magmáticas.

De acordo com a classificação da IUGS (LE MAI-
TRE, 2002) correspondem a gabros, gabronoritos, or-
topiroxênio gabros, piroxênio-hornblenda gabros e 
localmente olivina gabros com 5 a 7% de olivina.

O plagioclásio ocorre como cristais tabulares 
subédricos, geralmente não zonados e em arranjos 
ofíticos com os piroxênios (Figuras 3.85A e B). Apre-
senta composição de andesina (An45-42) e labradori-
ta (An56-52) e a alteração metassomática destaca os 
núcleos mais cálcicos e bordas mais albíticas (Figura 
3.85C). A substituição parcial por feldspato alcalino 
também marca a alteração metassómatica (Figura 
3.85D). O microfraturamento marca a cataclase (Fi-
gura 3.85E).

O piroxênio dominante é do subgrupo clino-
piroxênios, mas subordinadamente ocorre ortopi-
roxênio (Figura 3.85A) cuja ausência de pleocroís-
mo indica ser enstatita. O clinopiroxênio é augita 
que mostra um fraco pleocroísmo marrom claro 
e cinza claro esverdeado. Alguns cristais de augita 
tem lamelas de exsolução de outro piroxênio (Fi-
gura 3.85B) que em cristais geminados resulta na 
textura espinha de peixe (herringbone). Esta textu-
ra de exsolução de piroxênios de baixo cálcio (pi-
geonita ou ortopiroxênio) marca um resfriamento 
lento em gabro (GILL, 2010). Também há cristais de 
augita que tem níveis concêntricos de crescimento 
que podem refletir um zoneamento composicional 
(Figura 3.85C).

O feldspato alcalino substitui parcialmente 
o plagioclásio e também ocorre intercrescido com 
quartzo (intercescimento micrográfico) nos interstí-
cios dos cristais de plagioclásio e clinopiroxênio mar-
cando assim o residuo de cristalização (Figura 3.85D).

O anfibólio é produto da substituição da augita 
(Figuras 3.85E e F). Ocorre como cristais subédricos 
e anédricos, por vezes prismáticos, com pleocroísmo 

marrom claro, verde claro e verde amarelado. Pos-
sivelmente são hornblendas, mas ocorrem cristais 
mais fibrosos que podem ser actinolitas ou tremo-
litas. Alteram para biotita, clorita, titanita, epidoto e 
minerais opacos.

A biotita se apresenta como cristais subédri-
cos e anédricos com pleocroismo marrom averme-
lhado e marrom claro. Deriva da substituição da au-
gita e da horblenda e altera para clorita. Apresenta 
exsolução de rutilo ou ilmenita ao longo das lamelas 
(Figura 3.85F).

A olivina ocorre como cristais anédricos arre-
dondados associados à augita e a hornblenda. São 
fragmentos reliquiares de olivina alterada para iddin-
gsita (Figuras 3.85E e F).

A magnetita é o principal mineral opaco, ge-
ralmente ocorre como pequenos cristais octaédricos 
inclusos na augita (Figura 3.85E). Ocorrem também 
cristais subédricos e anédricos maiores de ilmenita e 
alguns cristais de rutilo.

3.4.6.3 Litoquímica e petrogênese

No tratamento dos gabros da Suíte Intrusi-
va Ingarana foram adicionados dados da literatura. 
São de corpos gabroicos que ocorrem na área do 
projeto, como os de Echeverri-Misas (2010) e de 
corpos importantes desta suíte, como os de Couti-
nho et al. (2008b), que são da localidade tipo desta 
suíte (Tabela 3.14). Com base nestes dados foram 
distinguidas duas populações de gabroides (Tabela 
3.2).

No diagrama R1-R2 variam de olivina gabros 
a monzodioritos, alguns termos mais ricos em álca-
lis correspondem a monzogabros e sienogabros (Fi-
gura 3.86). Os termos mais cálcicos (gabro-dioritos 
e monzodioritos) se distribuem entre as curvas de 
evolução das séries toleítica e cálcio-alcalina, en-
quanto os mais ricos em álcalis (monzogabros e sie-
nogabros) tendem a se alinhar segundo a curva das 
séries subalcalinas potássicas (cálcio-alcalina de alto 
K e shoshoníticas).

A maior parte dos gabros da População SII1 
é magnesiana e cálcica, enquanto os da População 
SII2 tendem a ser mais rico em ferro e álcalis (Figura 
3.87). A dispersão e a pequena variação em sílica não 
permitem relacionar este enriquecimento em ferro 
com diferenciação magmática.  Predominam termos 
sódicos, principalmente na População SII1, mas há 
um enriquecimento em potássio com a diferenciação 
em sílica. No diagrama AFM alguns gabros plotam no 
campo toleítico, mas a maioria acompanha a curva 
de evolução da série cálcio-alcalina. São dominante-
mente metaluminosos, os poucos peraluminosos po-
dem refletir alguma alteração hidotermal. O aumen-
to da saturação em alumina com a diferenciação em 
sílica é bem marcado, principalmente na População 
SII2.

Nos diagramas multielementares de elemen-
tos traços os gabros da Suíte Intrusiva Ingarana mos-
tram um ligeiro enriquecimento de LILE em relação 
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Figura 3.85 - Composição e microtexturas dos gabros da Suíte Intrusiva Ingarana. (A) Inclusões de ortopiroxênio (opx) 
em clinopiroxênio (cpx), plagioclásio (pl) e piroxênios em arranjo ofítico em gabronorito equigranular hipidiomórfico; 

(B) Olivina (ol), magnetita (mg) e piroxênio em arranjo cumulático intergranular, augita com lamelas de exsolução 
em gabro  equigranular hipidiomórfico; (C) Ripas de plagioclásio orientadas pelo fluxo magmático, contornando 

seção basal de clinopiroxênio em gabro inequigranular hipidiomórfico; (D) Intercrescimento gráfico (ig) intersticial 
e substituição de feldspato alcalino nas ripas de plagioclásio  em gabro equigranular fino;  (E) Cristais de piroxênio, 

anfibólio (anf), magnetita e relictos de olivina alterada para iddingsita (id) e plagioclásio microfraturado; (F) Biotita (bt) 
intergranular associada a cumulus de clinopiroxênio passando para anfibólio, biotita e clorita (cl) com exsoluções de 

rutilo (ru), magnetita e olivina alterada para iddingsita . As fotomicrografias de A a D foram obtidas em luz polarizada 
cruzada e as E e F em luz polarizada não cruzada, luz natural.
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Amostra CE-90 SER-34 EY-91 SER-41a MG09b SER-32a MV-95A MV-105 MG07bIII MG07eIV MG04b SER-26a

População SII1 SII1 SII1 SII1 SII1 SII1 SII2 SII2 SII2 SII2 SII2 SII2

Litotipo GBR GBR GBR GBR OGBRN GBR GBRN QGBR QGBR GBR QGBR GBR

SiO2 47,10 49,27 49,83 52,50 52,64 54,94 54,46 56,86 49,06 54,60 54,85 58,06

Al2O3 15,99 19,46 15,26 15,44 20,34 16,04 16,57 15,37 14,36 16,83 13,36 15,25

Fe2O3 T 15,76 9,33 14,34 9,21 8,72 11,71 10,58 7,58 9,54 9,91 13,1 9,68

MgO 3,80 3,24 4,18 5,78 3,90 2,28 6,77 5,95 3,26 3,89 3,35 2,68

CaO 8,63 8,89 9,53 8,64 10,2 6,70 9,13 6,67 9,04 3,03 3,50 5,43

Na2O 3,34 2,31 3,68 3,74 3,19 3,21 2,52 3,13 3,94 3,75 1,26 3,48

K2O 1,18 2,95 1,27 0,44 1,17 2,37 1,41 2,81 1,87 3,00 2,23 2,95

TiO2 2,40 1,10 1,83 0,70 0,64 1,58 0,67 0,82 0,82 0,68 1,09 1,24

P2O5 0,09 0,18 0,38 0,11 0,16 0,26 0,11 0,22 0,17 0,16 0,26 0,30

MnO 0,23 0,15 0,21 0,18 0,13 0,17 0,22 0,13 0,18 0,12 0,13 0,10

P.F. 1,44 2,08 1,67 2,24 ni 0,38 0,17 1,87 ni ni ni 1,52

Total 99,96 98,961 102,18 98,98 101,09 99,641 102,61 101,41 92,24 95,97 93,13 100,62

Ba 521 830 256 485 340 758 427 945 408 811 422 821

Co 34 49 42 35 47 15 29 26 29 43

Cr 52 34 30 36

Cs 2,54 3,5 1,27 0,9 4,7 1,81 1,25 2,2

Ga 26,1 25 16,4 18 24 15,3 23,6 23

Hf 2,27 3,3 3,05 2,5 5,3 2,9 5,07 5,9

Nb 1,65 7,8 5,1 4,3 3 12,5 4,8 20,1 6 5 10 12,9

Ni 65 45 41 47

Rb 33 128 35 13 33 100 82 123 55 101 78 90

Sc 19 29 23 23 21 24 30 20

Sn ad 1 1 ad 2 ad 1,3 5

Sr 280 287 287 291 276 234 239 494 148 107 55 257

Ta nd 0,87 0,68 0,48 1,13 nd 1,17 1,65

Th 1,6 5,69 5 3,36 9,73 5,7 13,5 12,4

U 0,7 1,38 1,31 0,7 2,63 1,13 3,64 3,84

V  219 182 132 147  150 169 174 127

W ad 74,5 6,9 41,7 106 5,9 1 183

Zr 92 126 103,2 89 102 200 110 219 110 106 223 224

Y 24 27 22 26 22 45 22 30 34 31 58 58

La 18,7 22,8 22,2 22,3 12,69 43 40,9 21,55 17,64 42,86 55,5

Ce 34,4 48,80 49,40 44,70 26,67 86,40 77,80 46,3 37,51 91,47 123,00

Pr 3,66 5,29 6,38 5,33 3,26 9,39 9,52 5,56 4,56 10,92 14,3

Nd 16,30 20,20 23,80 21,30 12,8 33,80 35,80 22,1 17,3 40,9 51,10

Sm 3,4 4,3 4,8 5,03 2,65 7,2 6,3 4,49 3,52 8,1 10,3

Eu 1,51 1,49 1,82 1,74 1,07 2,12 1,22 1,13 0,96 1,65 2,55

Gd 4,5 4,66 4,95 4,77 2,9 7,62 5,72 4,78 3,96 8,54 10,8

Tb 0,72 0,76 0,65 0,81 1,27 0,77 1,85

Dy 4,75 4,48 5,41 4,73 3,16 7,58 4,48 4,82 4,25 8,8 11,20

Ho 1,07 0,90 1 0,93 0,67 1,53 0,89 0,99 0,89 1,84 2,25

Er 2,67 2,67 2,78 2,78 1,89 4,58 2,64 2,79 2,58 5,09 6,55

Tm 0,43 0,40 0,31 0,42 0,68 0,39 0,94

Yb 3,00 2,59 2,60 2,69 1,85 4,41 2,50 2,65 2,44 4,78 5,81

Lu 0,47 0,43 0,41 0,43 0,3 0,65 0,24 0,43 0,4 0,78 0,89

Eu/Eu* 1,18 1,02 1,14 1,09 1,18 0,88 0,62 0,75 0,79 0,61 0,74

CeN/YbN 2,97 4,87 4,91 4,3 3,73 5,07 8,05 4,52 3,98 4,95 5,48

CeN/SmN 2,44 2,74 2,48 2,14 2,43 2,9 2,98 2,49 2,57 2,73 2,88

GdN/YbN 1,21 1,45 1,54 1,43 1,26 1,39 1,85 1,46 1,31 1,44 1,50

Σ ETR 96 120 126 118 70 210 189 118 96 226 297

Tabela 3.14 - Composição química dos gabros da Suíte Intrusiva Ingarana. Elementos maiores em % peso de óxido, 
elementos traços e terras raras em ppm.

GBR – gabro; GBRN – gabronorito; OGBR – olivina gabro ; QGBR – quartzo gabro; SER –  ECHEVERRI-MISAS (2010); MG –  COUTINHO et al. (2008); PF – perda ao fogo; ad – abaixo do 
limite de detecção; nd – não detectado; ni – não informado.
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aos HFSE e os da População SII2 são mais ricos em Ba, 
Sr, Th, U, Ta, Nb, La, Ce, Sr, Nd, Hf, Zr, Sm, Tb e Y (Fi-
gura 3.88A).  As concentrações mais elevadas de Ba, 
Sr, Th e U indicam uma maior interação crustal para 
os gabros da SII2, que por outro lado tem concen-
trações de ETR e HFSE mais elevadas que sugerem 
mais contribuição de um manto litosférico enrique-
cido. Ambas as populações tem depleção de Nb e Ta 
que é característica de rochas básicas de ambientes 
relacionados a subducção (WILSON, 1989; PEARCE, 
1996a). As concentrações de LILE, Th, U, Nb e Ta da 
População SII1 é semelhante a dos arcos primitivos 
e as dos grabros da População SII2 se aproxima mais 
dos arcos magmáticos normais de Brown, Thorpe e 
Webb (1984) (Figura 3.88B).

Os padrões de ETR dos grabros da Suíte In-
trusiva Ingarana também permitem distinguir duas 

populações (Tabela 3.2). Ambas as populações tem 
baixo fracionamento de ETR leves em relação às 
pesadas, mas a População SII1 apresenta concen-
trações ligeiramente menores de ETR e anomalias 
positivas de Eu (Figura 3.89). A População SII2 apre-
senta pequenas anomalias negativas de Eu (Figura 
3.89). O suave fracionamento de ETR em magmas 
básicos pode resultar da cristalização dos piroxê-
nios e olivina, enquanto as anomalias positivas de 
Eu são encontradas em resíduos ricos em feldspa-
tos resultantes de cristalização fracionada ou fusão 
parcial (CULLERS; GRAF, 1984; ROLLINSON, 1993). 
As texturas ofíticas e cumuláticas nestes gabros tem 
acumulações de plagioclásio que podem responder 
por estas anomalias positivas de Eu, e as negativas 
podem resultar de acumulações de plagioclásio se-
paradas destes gabros.

Figura 3.86 - Diagrama R1-R2 de classificação química de rochas plutônicas (DE LA ROCHE et al., 
1980) para os gabros da Suíte Intrusiva Ingarana, com as curvas das séries magmáticas (PAGEL; 

LETERRIER, 1980).
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Figura 3.87 - Diagramas de variação dos parâmetros composicionais de elementos maiores para os gabroides da Suíte 
Intrusiva Ingarana e diagrama AFM com a curva de Irvine e Baragar (1971) discriminando os campos das rochas das 

séries toleítica e cálcio-alcalina. Os parâmetros de Fe# (FeOT/FeOT+MgO) e MALI (Na2O+K2O-CaO) são os adotados por 
Frost et al.(2001) e os de saturação em alumina (A/CNK e A/NK) são os adotados por Maniar e Piccoli (1989).
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Figura 3.88 - Diagrama multielementar para os gabros da Suíte Intrusiva Ingarana padronizado pelo 
manto primitivo (WOOD et al., 1979). (A) Padrões das populações SII1 e SII2 desta suíte; (B) Padrões 
das populações de gabros desta suíte comparados com os campos das rochas ígneas cálcio-alcalinas 
relacionadas a arcos magmáticos (BROWN; THORPE; WEBB, 1984): A - arcos de ilha e continentais 

primitivos; B - arcos continentais normais; C - arcos continentais maturos (média).
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Nos diagramas discriminantes de tipologia e 
ambientes tectônicos de basaltos Ti-Zr-Y (PEARCE; 
CANN, 1973) e Hf-Th-Ta (WOOD, 1980) a maioria 
dos gabroides da Suíte Intrusiva Ingarana plotam 
nos campos dos basaltos cálcio-alcalinos – CAB (Fi-
guras 3.90A e B) que costumam ser relacionados 
a arcos de ilha e continentais. Contudo, Pearce 
(1996b) discriminou nestes gráficos campos de am-
bientes tectônicos transicionais, como os relacio-
nados à colisão e de litosfera continental atenuada 
que tem uma componente de subdução prévia e in-
teração crustal. E as rochas básicas pós-colisionais 
se distinguem das relacionadas aos arcos magmáti-
cos por serem mais de 50 Ma posteriores ao evento 
orogênico principal e estarem associadas com sedi-
mentação continental. A ocorrência de gabroides 
desta suíte no campo dos basaltos intraplaca - WPB 
no Ti-Zr-Y (Figura 3.90A) podem sugerir uma tran-
sição que marca uma associação pós-colisional. 
Embora acumulações de minerais ricos em titânio 
(titanomagnetita e clinopiroxênio) também pos-
sam resultar neste padrão (ROLLINSON, 1993). No 
diagrama Hf-Th-Ta que separa melhor os basaltos 
de ambientes intraplaca dos relacionados a arcos 
magmáticos, a grande maioria dos gabros desta 
suíte plota nos basaltos de ambientes colisionais 
(Figura 3.90B).

3.4.6.4 Geocronologia e geoquímica isotópica 
Sm-Nd

Santos et al. (2013) obtiveram uma idade de 
1872 ± 8Ma por evaporação de Pb em zircão para um 
gabro nas proximidades da mina Palito. Esta idade é 
consistente com as relações de intrusão nos granitos 
encaixantres de cerca de 1880 Ma descritas por Cos-
ta (2008) e Echeverri-Misas (2010). Também é pró-
xima das idades U-Pb obtidas para outros corpos da 
Suíte Intrusiva Ingarana (Tabela 2.1).

Pode-se esperar uma assinatura de isótopos 
de Nd para os corpos de gabro na área do presente 
projeto semelhante à obtida por Santos et al. (2000) 
para o Gabro Davi da Suíte Intrusiva Ingarana. O valor 
de εNd de -0,87 e TDM de 2,24 Ga (Tabela 2.1) indica 
uma pequena contaminação por crosta paleoprote-
rozoica, ou um ligeiro enriquecimento por metasso-
matismo mantélico do magma parental dos gabros 
desta suíte.

A pequena defasagem temporal dos gabros 
da Suíte Intrusiva Ingarana e os granitos e rochas 
vulcânicas ácidas de filiação cálcio-alcalina de alto K 
e alcalinas de cerca de 1880 Ma reforça a hipótese 
de um processo de underplating de magma básico 
mantélico como fonte de calor para fusão das cros-

Figura 3.89 - Diagrama de elementos terras-raras para os gabros da Suíte Intrusiva Ingarana padronizado pelo condrito 
(BOYNTON, 1984). Padrões das populações SII1 e SII2 desta suíte.
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Figura 3.90 - Diagramas discriminantes de tipologia e ambientes tectônicos de basaltos: (A) Ti-Zr-Y (PEARCE; CANN, 1973) 
e (B) Hf-Th-Ta (WOOD, 1980) com os campos dos basaltos relacionados a ambientes transicionais (PEARCE, 1996b).
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tas paleoproterozoica mais antiga e arqueana que 
serviram de fonte dos granitos e rochas vulcânicas 
ácidas.

3.4.7 Lamprófiro Jamanxim (PP3δjx) e Ande-
sito Joel-Mamoal (PP3δjm)

3.4.7.1 Aspectos gerais

O IDESP (ALMEIDA et al., 1977, 1980) mapeou 
diques de lamprófiros no leste do Domínio Tapajós 
denominados lamprófiros Jamanxim, aqui redenomi-
nado de Lamprófiro Jamanxim. No PROMIN-Tapajós 
(BAHIA; QUADROS, 2000; KLEIN; VASQUEZ, 2000; 
VASQUEZ; KLEIN, 2000; KLEIN et al., 2001a) foram 
mapeados outras ocorrências do Lamprófiro Jaman-
xim e também enxames de diques de andesitos que 
denominaram Andesito Joel-Mamoal que também 
foram previamente referidos como andesito Carapu-
ça (PESSOA et al., 1977).

Na primeira derivada vertical não foram en-
contrados dipolos relacionados aos diques do Lam-
prófiro Jamanxim e somente alguns diques mais 
possantes do Andesito Joel-Mamoal apresentaram 
dipolos associados (Figura 3.7). Dentre estes se des-
taca o dique a norte do garimpo Mamoal que se des-
taca até na composição ternária com anomalia de 
baixas concentrações, de cerca de 10 km de compri-
mento e orientada segundo direção ENE-WSE (Figura 
3.6).

3.4.7.2 Aspectos de campo e petrografia

No campo os diques de lamprófiro e andesito 
apresentam espessuras de 20 a 50 cm e sua extensão 
aflorante não permite avaliar o comprimento e sua 
forma (tabular ou lenticular).

Os lamprófiros são melanocráticos de cor pre-
ta, mas ocorrem termos de cor cinza escura esver-
deada ou rosada, e geralmente apresentam textura 
porfirítica ou glomeroporfirítica com fenocristais de 
anfibólio, piroxênio (Figura 3.91A) e plagioclásio (Fi-
gura 3.91B) imersos numa matriz microcristalina ou 
afanítica.

Os andesitos são mesocráticos de cor verde 
escura ou verde clara acizentada, com texturas afaní-
tica (Figura 3.91C) ou microporfirítica com esparsos 
fenocristais de anfibólio (Figura 3.91D).

Estes diques de lamprófiros e andesitos cor-
tam granitoides e rochas vulcânicas das unidades 
previamente descritas e frequentemente ocorrem 
associados aos jazimentos de mineralização aurífera. 
Neste trabalho foram encontrados associados aos 
depósitos Tocantinzinho, Água Branca, Mamoal e ou-
tras ocorrências em garimpos de ouro (Figura 3.1). 
No Mamoal, o dique de andesito corta um granito da 
Suíte Intrusiva Maloquinha concordantemente com 
os veios quartzo mineralizados. O andesito por sua 
vez é recortado por veio e vênulas leucograníticos 
e por vênulas preenchidas por sílica microcristalina, 

clorita e sulfetos (Figura 3.91D), que é sugestivo que 
estes diques foram contemporâneos aos pulsos tar-
dios do granito encaixante.

Na petrografia a predominância de plagioclá-
sio e anfibólio na matriz e de fenocristais de piroxê-
nio e anfibólio conforme a classificação da IUGS (LE 
MAITRE, 2002) correspondem a espessartitos. Al-
guns destes espessartitos também tem fenocristais 
de plagioclásio (Figuras 3.91B e 3.92A), mas predo-
minam fenocristais de piroxênio (7-12%) e anfibólio 
(5-10%) (Figuras 3.92A e B). Nos andesitos predomi-
na uma martriz microcristalina composta de ripas de 
plagioclásio envoltas por anfibólio (Figuras 3.92C e 
D). Alguns andesitos tem fenocristais de plagioclásio 
(15-20%) e outros tem raros fenocristais de anfibólio 
(< 3%).

O clinopiroxênio possivelmente é augita que 
se apresenta como fenocristais subédricos, por ve-
zes geminados e com crescimento concêntrico (Fi-
guras 3.92A e B). Frequentemente mostram bordas 
arredondadas e corroídas com substituição para an-
fibólio e biotita (Figura 3.92B). Lima e Nardi (1998) 
identificaram augita e diopsídio em espessartitos de 
uma associação shoshonítica no oeste do Escudo Sul-
-Riograndense composta também por derrames de 
traquibasaltos e traquiandesitos.

O anfibólio ocorre como fenocristais nos es-
pessartitos, com pleocroísmo marrom claro a mar-
rom esverdeado, que podem ser hornblenda ou 
hastingsita. Apresenta-se como cristais subédricos 
arredondados com bordas corroídas substituídas por 
biotita e minerais opacos (Figura 3.92B). Nos ande-
sitos predominam ripas de anfibólio de pleocroísmo 
verde claro a escuro que pode ser actinolita ou tre-
molita (Figura 3.92D), mas os esparsos fenocristais 
possivelmente são de hornblenda ou hastingsita. 
Lima e Nardi (1998) identificaram magnésio hastin-
gistas nos espessartitos shoshoníticos que é uma 
composição típica dos lamprófiros desta natureza 
(ROCK, 1991).

O plagioclásio ocorre como fenocristais su-
bédricos a anédricos de bordas corroídas, em geral 
intensamente sericitizados e saussuritizados (Fi-
guras 3.92A e B), mas também ocorre como ripas 
na matriz principalmente nos andesitos (Figura 
3.92C). Devido aos processos de alteração não é 
possível reconhecer a composição original dos fe-
nocristais e oticamente não é possível determinar 
a composição dos micrólitos da matriz, mas admiti-
-se que os micrólitos mais límpidos são de albita. 
Lima e Nardi (1998) identificaram nos espessartitos 
e traquiandesitos shoshoníticos um predomínio de 
composição albítica resultante da descalcificação 
por alteração hidrotermal do raro plagioclásio ori-
ginal presente, a andesina. O oligoclásio subordi-
nado destas rochas pode ser um produto interme-
diário mais tardio.

A biotita ocorre como produto de substitui-
ção dos anfibólios formando bordas coroníticas com 
minerais opacos nos fenocristais de anfibólio (Figura 
3.92B). Também ocorre como pequenas palhetas dis-
seminadas na matriz.
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Figura 3.91 - Estruturas, texturas e composição do Lamprófiro Jamanxim e do Andesito Joel-Mamoal. (A) Fenocristais 
de piroxênio de espessartito porfirítico; (B) Fenocristais de plagioclásio (pl) de espessartito porfirítico; (C) Esparso 
fenocristal de anfibólio em andesito microgranular; (D) Andesito afanítico ou microporfíritico (an)  recortado por 
vênulas preenchidas por clorita (cl), carbonato e sílica (si) e por veios micrograníticos (gr) no garimpo Mamoal.

O feldspato alcalino ocorre como pequenos 
micrólitos subédricos na matriz dos espessartitos de 
difícil distinção ótica. Nos andesito só foram identi-
cados como alteração metassomática dos plagioclá-
sios.

Os minerais opacos devem ser magnetitas, 
ilmenitas e rutilo que ocorrem como agregados ou 
disseminados na matriz dos espessartitos e andesi-
tos e como inclusões no clinopiroxênio, anfibólio e 
biotita. Os sulfetos ocorrem nos andesitos alterados 
associados à mineralização.

A clorita, argilominerais e sericita são os prin-
cipais minerais de alteração, o epidoto e carbonato 
são subordinados e a titanita é mais rara.

3.4.7.3 Litoquímica e petrogênese

No presente projeto não foram feitas análises 
litoquímicas das rochas subvulcânicas do Lamprófiro 
Jamanxim e Andesito Joel-Mamoal. Contudo, foram 
tratados quatro amostras do Andesito Joel-Mamoal 
da literatura (COUTINHO et al., 2008b), e uma de da-
dos inéditos do PROMIN-Tapajós (amostra HG-03 de 
CPRM, 1999) que permitem distinguir duas popula-
ções (Tabelas 3.2 e 3.15).

No diagrama R1-R2 as amostras do Andesito 
Joel-Mamoal correspondem a latitos e latiandesitos, 
mas duas são classificadas como dacitos o que não é 
compatível para rochas de composição intermediária 
(Figura 3.93). A amostra MG52bIII com alteração hi-
drotermal sódica plotou no campo do traquito, pró-
xima da composição da albita (Figura 3.92). Por outro 
lado, a amostra MG124bIII com alteração potássica 
plotou no campo do dacito. Ambas as amostras tem 
quantidades elevadas (~ 5,5%) de coríndon norma-
tivo no cálculo da norma CIPW. A amostra albitizada 
tem elevado teor de Na2O (5,5%) e baixos de CaO e 
K2O, enquanto a potassificada apresenta alto teor 
de K2O (5,5%) e baixos de CaO e Na2O (Tabela 3.15). 
Apesar desses desequilíbrios causados pela altera-
ção hidrotermal são classificadas no diagrama TAS 
como traqui-andesitos, andesito e traqui-andesito 
basáltico (Figura 3.94A). A composição andesítica é 
bem marcada também no diagrama Zr/Ti x Nb/Y, em 
que todas amostras plotam  no campo do andesito 
basáltico (Figura 3.94B).

A maioria destes andesitos é relativamente 
mais rica em ferro de que em magnésio, somente 
uma amostra da População AJM1 (MG45bII) é mag-
nesiana. Ambas as populações do Andesito Joel-Ma-
moal mostram enriquecimento com a diferenciação 
em sílica (Figura 3.95). São relativamente mais ricos 
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em álcalis em relação ao cálcio, mas isto também 
resulta da alteração hidrotermal sódica e potássica.  
No diagrama AFM a amostra magnesiana se distin-
gue das que tem enriquecimento em álcalis e ferro. 
Os andesitos hidrotermalizados são os mais peralu-
minosos (A/CNK > 1,2) e a saturação em alumina não 
tem correlação com a diferenciação em sílica.

Nos diagramas multielementares, apesar da 
falta da análise de alguns elementos traços e da re-
duzida quantidade de amostras, observa-se que a 
População AJM2 tem concentrações mais elevadas 
de Nb, La, Ce, Nd, P, Zr, Sm e Y (Figura 3.96, Tabe-
la 3.15). Este enriquecimento em ETR e HFSE pode 
indicar uma maior contribuição de um manto enri-
quecido ou astenosférico, embora alteração hidro-
termal (albitização e carbonatação) possa ter cau-
sado este enriquecimento relativo. Embora faltem 
diversos elementos traços importantes os padrões 
de distribuição de LILE e HFSE se assemelham aos 
padrões de rochas cálcio-alcalinas de arcos magmá-
ticos, guardando semelhanças com diferentes tipos 
desde arcos primitivos a maturos (Figura 3.96). Esta 
indefinição de tipologia pode refletir uma herança 
de fonte mantélica relacionada a subdução prévia, 

interações com material crustal (rocha ou magma), 
metassomastimo mantélico ou até alteração hidro-
termal pós-magmática rica em alcális.

Os padrões de ETR do Andesito Joel-Mamoal 
permitem distinguir duas populações: uma Popula-
ção AJM1 com baixas concentrações e fracionamen-
to de ETR e uma tênue anomalia negativa de Eu e 
uma População AJM2 com concentrações mais ele-
vadas e anomalias negativas de Eu mais pronuncia-
das (Tabela 3.2 e Figura 3.97). São padrões de ETR de 
rochas da série cálcio-alcalina, mas que também são 
identificados nas rochas vulcânicas intermediárias e 
básicas das séries potássicas (cálcio-alcalina de alto 
K e shoshoníticas).  O padrão de ETR da População 
AJM1 é semelhante aos padrões dos gabros da Suíte 
Intrusiva Ingarana, mas a População AJM2 apresen-
ta concentrações ligeiramente mais elevadas e ano-
malias negativas de Eu um pouco mais pronunciadas 
(Figura 3.97).

A filiação cálcio-alcalina mais potássica do An-
desito Joel-Mamoal é reforçada no diagrama de K2O 
x SiO2 (PECCERILLO; TAYLOR, 1976), onde plotam no 
campo das rochas vulcânicas de composição inter-
mediaria da série cálcio-alcalina de alto K. Algumas 

Figura 3.92 - Composição e microtexturas das rochas do Lamprófiro Jamanxim e Andesito Joel-Mamoal. (A) Fenocristais 
de clinopiroxênio (cpx) e plagioclásio (pl) em matriz microgranular de espessartito porfirítico; (B) Fenocristais de 

clinopiroxênio, plagioclásio, anfibólio (anf) com bordas coroníticas de biotita (bt) e opacos (opc) em matriz composta 
de  anfibólio, biotita, plagioclásio e feldspato alcalino (fa); (C) Ripas de plagioclásio em andesito microporfirítico; (D) 

Microlitos de anfibólio (actinolita ou tremolita) e opacos em andesito  microporfirítico.  As fotomicrografias A e C foram 
obtidas em luz polarizada cruzada, e as C e D em luz polarizada não cruzada, luz natural.
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Amostra MG45bII MG124bIII HG-03 MG52bIII MG122bI

População AJM1 AJM1 AJM1 AJM2 AJM2

Litotipo AND AND AND AND AND

SiO2 52,98 55,36 55,86 51,17 55,34

Al2O3 16,02 16,53 15,02 17,40 13,36

Fe2O3 T 8,41 11,74 10,21 11,50 10,27

MgO 4,96 3,3 2,53 3,58 2,42

CaO 3,64 2,73 5,59 1,46 5,09

Na2O 2,81 0,43 3,80 5,35 2,53

K2O 3,74 5,54 2,12 1,82 2,7

TiO2 0,79 1,34 1,27 1,59 1,73

P2O5 0,26 0,24 0,30 0,69 0,5

MnO 0,13 0,26 0,13 0,26 0,14

P.F. ni ni 1,64 ni ni

Total 93,74 97,47 98,47 94,82 94,08

Ba 536 798 97 293 626

Co 31 27 24 21 20

Cr 95 18 94 34 12

Ga 5

Hf 5

Nb 9 9 9,3 25,0 17

Ni 68 51 19 35 22

Rb 194 405 96 92 115

Sc 20 24 15 19

Sn nd

Sr 320 106 352 205 103

Ta 0,60

Th 6,60

U 1,40

V 132 153 nd 94 75

W nd

Zr 133 198 174 325 416

Y 25 46 26 109 108

La 25,2 32,4 31,50 106,57 73,9

Ce 55,23 67,2 65,20 228,50 154,4

Pr 6,7 8,42 24,00 19,2

Nd 24,7 31,2 75,81 70,5

Sm 4,47 6,78 6,10 13,38 15,12

Eu 1,12 1,71 1,50 2,13 2,77

Gd 4,07 6,76 5,4 11,43 15,21

Tb

Dy 3,66 7,26 4,90 11,50 16,65

Ho 0,73 1,56 1,00 2,31 3,6

Er 1,98 4,96 2,90 6,39 10,69

Tm

Yb 2 4,34 2,50 7,15 8,82

Lu 0,32 0,69 0,40 1,10 1,38

Eu/Eu* 0,8 0,77 0,8 0,53 0,56

CeN/YbN 7,14 4,01 6,75 8,27 4,53

CeN/SmN 2,98 2,39 2,58 4,12 2,46

GdN/YbN 1,29 1,74 1,39 1,26 1,64

Σ ETR 130 173 121 490 392

Tabela 3.15 - Composição química dos andesitos do Andesito Joel-Mamoal. 
Elementos maiores em % peso de óxido, elementos traços e terras raras em ppm.

AND – andesito; PF – perda ao fogo; ni-não informado; nd – não detectado.
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plotam no campo das rochas da série shoshonítica, 
inclusive uma livre de alteração potássica e com alto 
MgO e concentrações significativas de Ba, Sr e Rb 
(amostra MG45bII). Vasquez e Ricci (2002) já tinham 
identificado esta filiação cálcio-alcalina de alto K a 
shoshonítica para o Lamprófiro Jamanxim e o Ande-
sito Joel-Mamoal.

A ocorrência do Andesito Joel-Mamoal e do 
Lamprófiro Jamanxim como diques que cortam os 
granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha e as rochas 
efusivas da Formação Moraes Almeida indicam que 
se tratam de pulsos tardios originados de um mag-
ma basáltico potássico contemporâneo, ou com 
uma pequena defasagem temporal das rochas dos 
eventos vulcano-plutônicos tipo A de cerca de 1870 
Ma. É provável que sejam os equivalentes subvulcâ-
nicos dos gabros da Suíte Intrusiva Ingarana, e que 

as rochas andesíticas da Formação Bom Jardim se-
jam seus equivalentes extrusivos.  Estas correlações 
ainda são carentes de comprovação petrogenéticas, 
mas a colocação destes diques após o magmatismo 
tipo A indica que foram posicionados durante um 
estágio francamente extensional após a colisão, ou 
acresção (soft accretion) de qualquer arco magmá-
tico (2,03-2,0 Ga – Cuiú-Cuiú, 1,91-1,89 Ga – Tropas) 
que possa ter existido no Domínio Tapajós. Desta 
forma, são basaltos e andesitos pós-colisionais ex-
tensionais, isso é reforçado no diagrama Rb x Y+Nb 
(PEARCE; HARRIS; TINDLE, 1984), onde plotam no 
campo das rochas pós-colisionais de Pearce (1996a), 
junto com os granitoides cálcio-alcalinos de alto K 
de cerca de 1880 Ma (Figura 3.98). Os andesitos da 
População AJM1 plotam no campo VAG, indicando 
a origem deste magma basáltico a partir da fusão 

Figura 3.93 - Diagrama R1-R2 de classificação química de rochas vulcânicas (DE LA ROCHE et 
al.,1980) para as rochas subvulcânicas do Andesito Joel-Mamoal, com as curvas das séries 

magmáticas (PAGEL,  LETERRIER, 1980).
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de um manto litosférico com herança de subduc-
ção prévia. Os andesitos da População AJM2 plotam 
no campo WPG, cujo o enriquecimento em Y e Nb 
pode refletir uma fonte de um manto enriquecido, 
ou resultar de alteração hidrotermal rica em álcalis, 
como albitização (PEARCE; HARRIS; TINDLE, 1984). 
Neste diagrama os gabros da Suíte Intrusiva Ingara-
na mostram um comportamento contrastante com o 
Andesito Joel-Mamoal, variam do campo dos WPG 
para dos VAG e ORG (Figura 3.99), isto pode resultar 
de acumulações de plagioclásio (em direção ao VAG) 

ou de clinopiroxênio (em direção ao ORG) (PEARCE; 
HARRIS; TINDLE, 1984).

Para Santos et al. (2004) os granitoides da Su-
íte Intrusiva Parauari e os gabros da Suíte Intrusiva 
Ingarana marcam um magmatismo bimodal cálcio-
-alcalino de um arco magmático mais evoluído (Arco 
Parauari) que imediatamente sucedeu o arco mag-
mático mais primitivo de 1900 Ma (Arco Tropas). 
Contudo, para os modelos alternativos (ex. VAS-
QUEZ; RICCI; KLEIN, 2002) estes gabros e seus cor-
respondentes subvulcânicos (Andesito Joel-Mamoal 

Figura 3.94 - Diagrama de classificação química de rochas vulcânicas para o Andesito 
Joel-Mamoal: (A) TAS (LE BAS et al., 1986) e ( B) Zr/Ti x Nb/Y (WINCHESTER; FLOYD, 

1977 modificada por PEARCE, 1996b).
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Figura 3.95 - Diagramas de variação dos parâmetros composicionais de elementos maiores para os diques do Andesito 
Joel-Mamoal, e diagrama AFM com a curva de Irvine e Baragar (1971) discriminando os campos das rochas das séries 
toleítica e cálcio-alcalina. Os parâmetros de Fe# (FeOT/FeOT+MgO) e MALI (Na2O+K2O-CaO) são os adotados por Frost 

et al. (2001) e os de saturação em alumina (A/CNK e A/NK) são os adotados por Maniar e Piccoli (1989).
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Figura 3.96 - Diagrama multielementar para o Andesito Joel-Mamoal padronizado pelo manto primitivo 
(WOOD et al., 1979). Padrões das populações AJM1 e AJM2 comparados com os campos das rochas 

ígneas cálcio-alcalinas relacionadas a arcos magmáticos (BROWN; THORPE; WEBB, 1984): A - arcos de 
ilha e continentais primitivos; B - arcos continentais normais; C - arcos continentais maturos (média).

Figura 3.97 - Diagrama de elementos terras-raras para o Andesito Joel-Mamoal padronizado pelo 
condrito (BOYNTON, 1984). Padrões das populações AJM1 e AJM2 comparados com os campos das 

populações de gabros da Suíte Intrusiva Ingarana.
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e Lamprófiro Jamanxim) e extrusivos (Formação Bom 
Jardim) são pulsos de magma basáltico potássico ge-
rados por fusão de um manto litosférico continental 
com heranças de subdução prévia, possivelmente 
com enriquecimento metassomático em HFSE e ETR 
devido a ascensão astenosférica resultante de adel-
gaçamento crustal pós-colisional. Neste contexto de 
uma tectônica extensional “colchões” deste magma 
básico (underplating) forneceram calor para fusão da 
crosta paleoproterozoica e arqueana, e geraram os 
magmas ácidos que formaram os granitoides e seus 
equivalentes mais rasos e extrusivos. A fusão de dife-
rentes segmentos de crosta, a diferentes proporções 
e tipos de fluídos (aquosos, halogênicos, etc.), e di-
ferentes graus de interação com magmas de fusões 

mantélicas podem gerar rochas ígneas saturadas em 
sílica de filiação alcalina (tipo A) ou cálcio-alcalinas 
alto K (tipo I), como mostram os experimentos de 
fusão e cristalização (ROBERTS; CLEMENS, 1993, JO-
HANNES; HOLTZ, 1996; DOUCE, 1999).

3.4.7.4 Geocronologia e geoquímica isotópica 
Sm-Nd

A idade K-Ar em rocha total de 1536 ± 31 Ma, 
tabulada em Tassinari (1996), para o Lamprófiro Ja-
manxim indica uma idade mínima proterozoica para 
o Lamprófiro Jamanxim. Por se tratarem de lampró-
firos e andesitos de filiação cálcio-alcalina de alto 

Figura 3.98 - Diagrama Rb x Y+Nb discriminante de ambientes tectônicos de granitos (PEARCE; 
HARRIS; TINDLE, 1984; PEARCE, 1996a) para os graboides e andesitos de 1880-1870 Ma 

comparados com os campos dos granitoides cálcio- alcalinos de K contemporâneos.
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K a shoshonítica (VASQUEZ; RICCI, 2002) é possível 
correlacioná-los às rochas andesíticas da Formação 
Bom Jardim e às rochas gabroicas da Suíte Intrusiva 
Ingarana (VASQUEZ et al., 2008b).

O Andesito Joel-Mamoal que ocorre no ga-
rimpo Mamoal conta com uma idade modelo TDM de 
2,26 Ga e valor de εNd de -2,38 (Tabela 2.1) que pode 
denotar uma contaminação por crosta paleoprotero-
zoica um pouco para fonte do magma parental que 
originou estes andesitos, ou um enriquecimento do 
manto por metassomatismo mantélico.

3.5 MAGMATISMO TOLEÍTICO MESOZOICO

3.5.1 Diabasio Cururu (Jδc)

3.5.1.1 Aspectos gerais

As soleiras e os diques de diabásios e gabros 
mesozoicos que cortam as rochas sedimentares pa-
leozoicas das bacias do Amazonas e Alto Tapajós e 
as rochas dos seus embasamentos receberam diver-
sas designações. No projeto RADAM (SANTOS et al., 
1975) denominaram diabásio tipo Cururu os diques 

de diabásio que cortam as rochas da Bacia do Alto 
Tapajós (ou Serra do Cachimbo) e as rochas do em-
basamento adjacente. Trata-se de uma denominação 
local para o Diabásio Penatecaua (ISSLER et al., 1974) 
de mais ampla distribuição na Bacia do Amazonas e 
que marca o magmatismo toleítico jurássico-cretá-
ceo.

A maioria dos diques de diabásio na área do 
projeto só tem análise petrográfica, e a ausência ou 
baixos conteúdos modais (< 5%) de olivina e a ocor-
rência de quarto intersticial indicam uma filiação 
toleítica relativamente evoluída destes diabásios.  
Contudo, no Domínio Tapajós também ocorrem cor-
pos diabásio toleíticos mais antigos, como o Diabásio 
Crepori de 1780 Ma e o Diabásio Piranhas de 507 Ma 
(SANTOS et al., 2002). Como os diques de diabásio 
mapeados no projeto não contam com idades ab-
solutas e critérios estratigráficos ou tectônicos que 
permitam posiocioná-los no Estateriano ou no Cam-
briano optou-se por correlacioná-los com o evento 
toleítico mais jovem e de mais ampla ocorrência na 
região, o Magmatismo Penatecaua com cerca de 200 
Ma (MIZUSAKI; THOMAZ FILHO, 2004). E para dife-
renciá-los das ocorrências deste evento magmático 
em outras regiões adotou-se a denominação de Dia-
básio Cururu.

Figura 3.99 - Estruturas e texturas do Diabásio Cururu. (A) Pequenos agregados de cristais de piroxênio (px) e 
plagioclásio (pl) em diabásio equigranular médio; (B) Agregados glomeropórfiros de piroxênio (px) em diabásio 

equigranular fino; (C) Agregados glomeropórfiros de piroxênio e plagioclásio em diabásio microgranular; (D) Níveis de 
plagioclásio e níveis de piroxênio e olivina (px/ol) em olivina diabásio equigranular médio. As setas indicam os minerais 

e os circulos e elispses destacam os agregados.
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A feição aeromagnetométrica mais notável 
dos diques de diabásio é um “rosário” de dipolos de 
direção NE-SW (040°-220°) que se estende por apro-
ximadamente 50 km, atravessando a área do proje-
to (Figura 3.7). Outro dique com cerca de 7 km de 
extensão localizado no noroeste da Folha Jardim do 
Ouro, além de apresentar um rosário de dipolos de 
direção ENE-WSW (080°-260°), é marcado por baixas 
concentrações de K, Th e U que contrastam com o 
padrão de altas concentrações do granito encaixante 
(Figura 3.6). Este é o único dique da área que apre-
senta destaque na geomorfologia, ocorre como uma 
serra de direção aproximadamente E-W (Figura 3.3).

3.5.1.2 Aspectos de campo e petrografia

Os diques de diabásio tem espessuras de 10 a 
70 cm, sugestivamente apresentam geometria tabu-
lar. A extensão aflorante destes diques não permite 
avaliar o comprimento deles, mas a aeromagneto-
metria indica que alguns alcançam quilômetros e até 
dezenas de quilômetros.

A maioria dos diabásios são melanocráticos 
de cor preta (Figura 3.99A), mas ocorrem termos 
mesocráticos de cor cinza escura (Figuras 3.99B e C) 
e cinza clara (Figura 3.99D). Em geral são diabásios 
equigranulares de granulação fina (microgranulares) 
a média, com porções glomeropórfiras de piroxênio 
e plagioclásio (Figuras 3.99C, 3.100A e B), e as vezes 
com níveis de concentração de cristais de plagioclá-
sio e de piroxênio e olivina (Figuras 3.99D, 3.100C e 
D) que podem representar feições cumuláticas.

A maioria é classificada segundo a IUGS como 
clinopiroxênio diabásios, sendo os olivina diabásios 
subordinados. Estes diabásios apresentam textura 
equigranular média e microgranular em arranjo su-
bofítico (Figuras 3.100A a D), mas localmente ocor-
rem diabásios microporfiríticos em arranjo ofítico 
(Figura 3.100E).

O plagioclásio (40-60%) tem composição de 
labradorita e andesina, e apresenta um tênue zone-
amento composicional. Ocorre como ripas euédri-
cas arranjadas de modo aleatório na matriz (Figuras 
3.100A a D) de clinopiroxênio intersticial, ou como 
pequenas ripas inclusas em microfenocristais de cli-
nopiroxênio poiquilítico (Figura 3.100E).

O clinopiroxênio (35-55%) é augita que ocorre 
como cristais anédricos preenchendo os interstícios 
das ripas de plagioclásio (Figuras 3.100A e B) e dos 
cristais de olivina (Figuras 3.100C e D). Também ocor-
rem como microfenocristais subédricos a anédricos 
poiquilíticos nos diabásios microporfiríticos (Figura 
3.100E). Apresentam inclusões de magnetita (Figura 
3.100B) e plagioclásio. Alteram para actinolita e clo-
rita.

A olivina (2-9%) nos diabásios equigranulares 
se apresenta como cristais subédricos arredondados 
com birrefringência e relevos mais alto que da augita 
(Figuras 3.100C e D).  Nos diabásios microporfiríticos 
ocorre como micrólitos arredondados entre as ripas 
de plagioclásio (Figura 3.100F).

O anfibólio ocorre como poucos cristais subé-
dricos de hornblenda (1-3%), de pleocroísmo verde 
escuro a marrom esverdeado e como cristais fibro-
sos de actinolita (1-3%) com plecroísmo verde claro 
a verde azulado. A hornblenda altera para actinolita, 
biotita e clorita.

Os minerais opacos variam de 2-5% do volume 
modal e o principal mineral opaco é a magnetita que 
ocorre com cristais subédricos inclusos principal-
mente na augita (Figura 3.100B) e nos augita diabá-
sios ocorre também ilmenita e pirita.

O quartzo e o feldspato alcalino ocorrem como 
intercrescimento micrográfico intersticial nos augita 
diabásios.

3.5.1.3 Litoquímica e petrogênese

Neste projeto foi feita análise litoquímica so-
mente de uma amostra (MV-06) do maior dique do 
Diabásio Cururu na área do projeto e para auxiliar 
na caracterização desta unidade foram adicionadas 
análises de outros diques de diabásio de áreas ad-
jacentes (Tabela 3.16). Foram incluídas duas amos-
tras (HA-102 e HA-106) da área Creporizão (CPRM, 
1999) e duas amostras (MG-139b e MG-26bII) das 
áreas Cuiú-Cuíu e Bururé (COUTINHO et al. 2008b). 
Baseados nos padrões de ETR foram distinguidas três 
populações de diabásios (Tabela 3.2), e no tratamen-
to foi usado como parâmetro de comparação de dia-
básios mesozoicos da soleira de Diabásio Penatecaua 
de Medicilância (COSTA et al., 2012).

No diagrama R1-R2 as amostras do Diabásio 
Cururu são classificadas como basaltos e basaltos to-
leíticos (Figura 3.101). Todas amostras apresentaram 
quartzo (2-7% Q) no calculo da norma CIPW, mas os 
diabásios da área Creporizão (População DCu1) tem 
olivina modal (2-3%) e baixo Ti (~ 0,90% TiO2), e o da 
área do projeto (População DCu2) tem quartzo modal 
(1%) e alto Ti (~ 3,50% TiO2) e é mais rico em álcalis, 
plotando próximo do campo dos basaltos alcalinos.  
As amostras da População DCu3, uma é classificada 
como basalto toleítico e outra se aproxima dos an-
desi-basaltos, ambas são baixo titânio.  As amostras 
das populações DCu1 e DCu3 seguem a tendência da 
curva da série toleítica no diagrama R1-R2, enquanto 
do diabásio alto Ti da População DCu2 plota sobre a 
curva das séries subalcalinas potássicas.  A compo-
sição das três populações neste diagrama contrasta 
com composição dos diabásios de alto e baixo Ti do 
Diabásio Penatecaua (Figura 3.101).

A População DCu2 do Diabásio Cururu é mais 
rica em ferro que os diabásios magnesianos das po-
pulações DCu1 e DCu3 (Figura 3.102). Todas três 
populações são mais ricas em cálcio que álcalis, do-
minantemente sódicas e metaluminosas. No diagra-
ma AFM as amostras do Diabásio Cururu plotam no 
campo da série toleítica, neste diagrama a População 
DCu2 se assemelha com os diabásios de alto Ti do 
Diabásio Penatecaua, enquanto as populações DCu1 
e DCu3 se aproximam dos  diabásios de baixo Ti des-
ta unidade.
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Figura 3.100 - Composição e microtexturas do Diabásio Cururu. (A) Ripas de plagioclásio (pl) envolvidas por 
clinopiroxênio (cpx) com magnetita (mg) associada em arranjo subofítico em augita diabásio equigranular fino; (B) 
Textura e paragênese do mesmo augita diabásio anterior em luz natural; (C) Cristal intergranular de olivina (ol) em 
matriz subofítica de diabásio equigranular médio; (D) Textura e paragênese do mesmo olivina diabásio anterior em 

luz natural; (E) Microfenocristal de clinopiroxênio poiquilítico com ripas de plagioclásios em arranjo ofítico em olivina 
diabásio microporfirítico; (F) Detalhe dos cristais arredondados de olivina intergranular no mesmo olivina diabásio. 

As fotomicrografias A, C e E foram obtidas em luz polarizada cruzada e as B, D e F em luz polarizada não cruzada, luz 
natural.



Geologia e Recursos Minerais das Folhas São Domingos e Jardim do Ouro

186

Amostra HA-102 HA-106 MV-06 MG-139B MG-26BII

População DCu1 DCu1 DCu2 DCu3 DCu3

Litotipo DBS ODBS GBR DBS QGBR

SiO2 47,35 47,71 48,09 48,22 49,41

Al2O3 16,40 16,05 16,47 16,54 15,92

Fe2O3 T 12,45 13,16 16,33 12,68 11,26

MgO 7,87 7,87 4,39 6,21 7,49

CaO 10,6 10,18 9,99 8,26 10,32

Na2O 2,20 2,24 3,29 2,93 2,01

K2O 0,60 0,61 0,54 1,28 1,07

TiO2 0,89 0,95 3,49 1,33 0,76

P2O5 0,10 0,11 0,32 0,3 0,2

MnO 0,19 0,10 0,27 0,19 0,19

P.F. 0,4 0,62 0,29 ni ni

Total 99,05 99,6 103,47

Ba 55 50 155 408 292

Co 35 34 21 44 44

Cr 67 76 20 59 177

Cs 3,42

Ga 3 ad 30,2

Hf 2,1 2,3 7,06

Nb 2,7 2,9 15,2 5,0 2,0

Ni 96 90 20,6 10 79

Rb 29 26 15,8 36 44

Sc 2,6 27 35

Sr 171 167 291 365 421

Ta 0,3 0,3 1,82

Th 0,8 0,8 9,6

U 0,2 0,2 0,7

V 324 218 249

Zr 70 75 258 145 70

Y 17 17 46 32 18

La 8,10 8,60 25,4 16,7 10,83

Ce 17,90 19,10 50,1 38,32 23,31

Pr 7,46 5,44 2,86

Nd 36,40 22,3 12,6

Sm 2,90 3,00 9,6 5,15 2,58

Eu 1,00 1,00 3,09 1,77 0,87

Gd 3,20 3,40 11,8 5,25 2,75

Tb 1,58

Dy 3,80 4,00 10,47 5,32 2,59

Ho 0,80 0,80 1,98 1,11 0,51

Er 2,30 2,40 5,75 3,23 1,39

Tm 0,77

Yb 2,20 2,30 4,70 2,97 1,32

Lu 0,30 0,40 0,62 0,47 0,21

Eu/Eu* 1,00 0,96 0,89 1,04 1,00

CeN/YbN 2,10 2,15 2,76 3,34 4,57

CeN/SmN 1,49 1,54 1,26 1,80 2,18

GdN/YbN 1,17 1,19 2,03 1,43 1,68

Σ ETR 42 45 170 108 62

Tabela 3.16 - Composição química dos diabásios e gabros  do Diabásio Cururu.
Elementos maiores em % peso de óxido, elementos traços e terras raras em ppm.

DBS – diabásio; ODBS – olivina diabásio; GBR – gabro; QGBR – quartzo gabro
PF – perda ao fogo; ni-não informado; nd – não detectado.
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No diagrama multilelementar a População 
DCu2 tem concentrações mais elevadas de Th, U, 
Ta, Nb, La, Ce, Sm, Tb, Zr, Hf e Y que da População 
DCu1 (Figura 3.103). Exceto pelas anomalias positiva 
de Th e Ta, a População DCu2 apresenta um padrão 
de distribuição de elementos traços semelhante a 
da população de alto Ti do Diabásio Penatecaua. Por 
outro lado, embora a População DCu1 tenha concen-
trações menores de Ba, Th, U  e Nb, apresenta um 
padrão de distribuição de elementos traços que se 
assemelha com o da população de baixo Ti. O padrão 
da População DCu3 transiciona entre os das diabásio 
de baixo e alto Ti, destacando pelas suas concentra-
ções mais elevadas de Rb, Ba, K e Sr (Figura 3.103).

As concentrações e o grau de fracionamento 
de ETR da População DCu1 do Diabásio Cururu (Ta-
bela 3.2) são semelhantes a dos diabásios de baixo 

Ti do Diabásio Penatecaua (Figura 3.104), mas a Po-
pulação DCu2 tem concentrações ligeiramente mais 
elevadas que os diabásios de alto Ti. Por sua vez, a 
População DCu3 mostra um maior fracionamento, 
com enriquecimento em ETR leves e concentrações 
de ETR pesadas ligeiramente menores, sugerindo 
uma transição entre os padrões das poluações de 
baixo e alto Ti (Figura 3.104).

As populações do Diabásio Cururu têm pa-
drões de distribuição de ETR, LILE e HSE de basaltos 
toleíticos continentais, cujo enriquecimento em Ba, 
Rb, Th, K e ETR leves tem sido atribuído a contami-
nação por magmas toleíticos oceânicos normais e 
enriquecidos por assimilação de crosta continental 
(WILSON, 1989).

Nos diagramas discriminantes de tipologia e 
ambientes tectônicos de basaltos o diabásio da Po-

Figura 3.101- Diagrama R1-R2 de classificação química de rochas vulcânicas (DE LA ROCHE et al., 
1980) para as rochas subvulcânicas do Diabásio Cururu, com as curvas das séries magmáticas 

(PAGEL; LETERRIER, 1980). Comparação com os campos do Diabásio Penatecaua (COSTA et al., 2012).
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Figura 3.102 - Diagramas de variação dos parâmetros composicionais de elementos maiores para os diques de 
diabásio do Diabásio Cururu, e diagrama AFM com a curva de Irvine e Baragar (1971) discriminando os campos 

das rochas das séries toleítica e cálcio-alcalina. Comparação das amostras do Diabásio Cururu com os campos do 
Diabásio Penatecaua (dados de COSTA et al., 2012) no diagrama AFM. Os parâmetros de Fe# (FeOT/FeOT+MgO) e 
MALI (Na2O+K2O-CaO) são os adotados por Frost et al.(2001) e os de saturação em alumina (A/CNK e A/NK) são os 

adotados por Maniar e Piccoli (1989).
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pulação DCu2 plota no campo dos basaltos intrapla-
ca continental do diagrama Ti-Zr-Y, enquanto os das 
populações DCu1 e DCu3 plotam no campo de ba-
saltos toleíticos de ambientes com participação de 
crosta oceânica (Figura 3.105A). Como são magmas 
toleíticos relacionados ao estágio inicial de abertu-
ra do Oceano Atlântico podem ter uma assinatura 
remanescente de pluma mantélica, embora a com-
ponente de crosta oceânica aponte para bacias mar-
ginais. A componente de basalto continental para o 
diabásio da População DCu2 é reforçada no diagrama 
Y-La-Nb (Figura 3.105B), mas as populações DCu1 e 
DCu3 tem uma componente herdada de um manto 
sublitosférico com subdução prévia. O Diabásio Pe-
natecaua também mostra esta transição nestes grá-
ficos com o grupo de alto Ti no campo dos basaltos 
toleíticos continentais e o grupo de baixo Ti com uma 
componente de crosta oceânica.

Basaltos e diabásios mesozoicos de baixo e 
alto Ti (> 2% TiO2) tem sido identificados nas bacias 
do Parnaíba e Amazonas e embasamento adjacente 
(FODOR et al., 1990; DE MIN et al., 2003; KLEIN et al., 
2008, KLEIN; LOPES, 2011; MERLE et al., 2011; COS-
TA et al., 2012). Rochas básicas toleíticas de alto Ti 
mais evoluídas, isto é, mais ricas em LILE, HFSE e ETR, 
foram identificadas na Bacia do Parnaíba e embasa-
mento próximo (KLEIN et al., 2008, 2011; MERLE et 
al., 2011). Foi aventada uma origem para os magmas 

basálticos toleíticos de alto Ti, normal e evoluído, a 
partir de fusão da astenosfera acompanhada de con-
taminação durante a ascensão pelo manto sublitos-
férico continental. E para o magma de baixo Ti uma 
derivação a partir da fusão parcial da porção mais 
fertilizada de um manto sublitosférico continental 
metassomatizado por uma prévia subducção (MERLE 
et al., 2011). Por outro lado, Costa et al. (2012) atri-
buiram a geração e evolução dos magmas basálticos 
de baixo a alto Ti do Diabásio Penatecaua a diferen-
tes taxas de fusão parcial de uma mesma fonte se-
guida por cristalização fracionada. A taxa de fusão é 
mais elevada para o pulso mais precoce de magmas 
de baixo Ti, e diminuí com sucessivos pulsos, se tor-
nando menor para o pulso mais tardio, o de magma 
basáltico alto Ti. Qualquer um desses dois processos 
pode ter sido responsável pela formação dos mag-
mas basálticos toleíticos continentais do Diabásio 
Cururu.

A componente herdada de subducção prévia 
para fonte de fusão mantélica parece mais forte no 
Diabásio Cururu que no Diabásio Penatecaua (Figura 
3.105B), isto pode refletir fontes distintas. O Diabásio 
Cururu ocorre como diques que cortam um embasa-
mento paleoproterozoico composto de rochas que 
marcam um ou mais arcos magmáticos relacionados 
a subducção. Por sua vez, o Diabásio Penatecaua é 
marcado por soleiras e diques que cortam sequên-

Figura 3.103 - Diagrama multielementar para as rochas básicas do Diabásio Cururu padronizado pelo manto primitivo 
(WOOD et al., 1979). Padrões das populações desta unidade comparados com os campos das populações do Diabásio 

Penatecaua (COSTA et al, 2012).
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cias sedimentares paleozoicas da Bacia do Amazonas. 
É provável que estas ocorrências de magma basáltico 
na bacia sedimentar tenham menos contribuição da 
componente paleoproterozoica, seja por fusão man-
télica ou contaminação por assimilação crustal.

3.5.1.4 Idade de formação

O Diabásio Cururu foi datado por K-Ar em ro-
cha total por Santos et al. (1975) que apresentaram 
uma idade de 180 ± 9 Ma (Tabela. 2.1). Os picos de 
idades K-Ar de 210 e 180 Ma obtidas para rochas 
básicas toleíticas das bacias paleozoicas do norte do 
Brasil estão relacionadas ao início da abertura do 
Oceano Atlântico (MIZUSAKI; THOMAZ FILHO, 2004). 
As idades Ar-Ar obtidas para essas rochas indicam 
que este evento magmático ocorreu em um breve in-
tervalo, há cerca de 200 Ma (MARZOLLI et al., 1999).

A soleira de Diabásio Penatecaua de Medi-
cilândia conta com isótopos de Nd e Sr, os valores 
de εNd de -1,51 a -1,96 e de εSr de 34,42 a 54,99 
para 180 Ma apontam para contaminação crustal, e 
as idades modelo TDM Nd entre 1,3 e 1,5 Ga refor-
çam a mistura de fonte mantélica com crosta mais 
antiga (COSTA, 2011). Baseada na correlação deste 
evento toleítico comum há cerca de 200 Ma, pode 
se esperar para o Diabásio Cururu fontes e processos 
semelhantes.

3.6 COBERTURAS SUPERFICIAIS CENOZOICAS

3.6.1 Coberturas Lateríticas Imaturas (N1Q1li)

3.6.1.1 Aspectos gerais

No mapa geológico do Pará, Vasquez et al. 
(2008b) adotaram o termo Cobertura Laterítica 
Imatura, originalmente proposto por Costa (1991), 
para designar coberturas lateríticas cujo perfil é 
composto pelos horizontes (da base para o topo) 
pálido ou transicional, argiloso e ferruginoso. Estas 
diferem das Coberturas Lateríticas Maturas princi-
palmente pela ausência dos horizontes bauxítico 
ou fosfático.

A ocorrência mais notável de Cobertura Late-
rítica Imatura é a do platô de São Domingos, na ver-
dade dois platôs em forma de “bumerangue” sobre 
o Gabro São Domingos (Figura 3.1) com cerca de 2 
km de largura e 10 km de comprimento. Ocorrem 
outros platôs lateríticos mais estreitos (< 1 km de 
largura) e menos extensos (< 5 km de comprimento) 
sobre outro corpo gabroico da Suíte Intrusiva Inga-
rana, batólitos graníticos da Suíte Intrusiva Maloqui-
nha e derrames vulcânicos e piroclásticos da Forma-
ção Moraes Almeida que não foram cartografados 
na escala de mapeamento. Estes platôs lateríticos 

Figura 3.104 - Diagrama de elementos terras-raras para do Diabásio Cururu padronizado pelo condrito (BOYNTON, 
1984). Padrões das populações deste diabásio comparados com o campo das populações do Diabásio Penatecaua 

(dados de COSTA et al., 2012).
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Figura 3.105 - Diagramas discriminantes de tipologia e ambientes tectônicos de basaltos para os diabásios Cururu e 
Penatecaua: (A) Ti-Zr-Y (PEARCE; CANN, 1973) com os campos dos basaltos relacionados a ambientes transicionais 

(PEARCE, 1996b); (B) Y-La-Nb (CABANIS; LECOLLE, 1989).
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geralmente atingem 350 a 400 m de altitude, local-
mente alcançam 450 m, e apresentam topos tabu-
lares mesmo sobre os batólitos graníticos cupulifor-
mes (Figura 3.3).

Na aerogmaespectrometria os platôs das Co-
berturas Laterítica Imaturas apresentam altas con-
centrações de Th que contrastam com as baixas 
concentrações dos três elementos no Gabro São 
Domingos (Figura 3.6). No outro corpo de gabro a 
mancha de alto Th é muito tênue devido às peque-
nas dimensões do platô e nas demais ocorrências, as 
elevadas concentrações de Th da rocha do substrato 
mascaram as concentrações dos platôs que também 
tem dimensões modestas.

3.6.1.2 Aspectos de campo e petrografia

As coberturas lateríticas no campo são re-
presentadas por perfis lateríticos onde se observa 
na base matacões e blocos arredondados da rocha 
não alterada, ou pouco alterada pelo intemperismo 
imersos numa porção mais alterada com mantos e 
blocos de saprólitos, onde a textura primária (ex. 
trama ígnea) ainda é reconhecível apesar da avan-
çada argilização e oxidação do ferro e manganês (Fi-
gura 3.106A). Os veios de quarto também marcam 
a evolução do perfil laterítico com o desmonte e 
formação de linha que marcam uma paleosuperfí-
cie (Figura 3.106A). Estas linhas de pedra geralmen-
te tem espessuras de 10 a 20 cm e são compostas 
de fragmentos dos veios e concreções ferruginosas 
(Figura 3.106B). Contudo, localmente ocorrem es-
pessos níveis concrecionários ferruginosos (50-90 
cm) intercalados no horizonte mosqueado (Figu-
ra 3.106C). Esta feição é comum no platô São Do-
mingos que também se destaca por apresentar um 
horizonte mosqueado de cor marrom mais escura, 
possivelmente devido ao sáprólito ser uma rocha 
gabroica.

Na petrografia foi possível distinguir sapróli-
tos derivados de granitos e ignimbritos através do 
reconhecimento das tramas ígnea e piroclástica re-
manescentes. Nos saprólitos graníticos se destaca 
a alteração dos cristais de feldspatos para argilo-
minerais e a impregnação por óxidos e hidróxidos 
de ferro e mangânes nos interstícios, clivagens e 
fraturas (Figura 3.107A). Em saprólito de ignimbri-
to riolítico se observa remanecentes de fragmentos 
líticos e fenocristal de quartzo em matriz microlítica 
substituída por argilominerais e óxidos e hidróxi-
dos de ferro (Figura 3.107B). As crostas de laterita 
ferruginosa são compostas de agregados de sílica 
criptocristalina, argilominerais e outros minerais 
claros de alteração intempérica, sem identificação 
ao microscópio, evoltos por uma matriz de óxidos 
e hidróxidos de ferro (Figura 3.107C). As crostas de 
concreções ferruginosas são compostas de pisólitos 
de óxido de ferro imersos numa matriz composta 
de sílica criptocristalina, ricas em cavidades preen-
chidas por argilominerais e óxidos e hidróxidos de 
ferro (Figura 3.107D).

3.5.1.3 Geoquímica de solo

A análise geoquímica de solo do horizonte fer-
ruginoso do platô do São Domingos apresentou valo-
res elevados de Co (2,5-7,6 ppm), Cr (24-54 ppm), Ni 
(2,6-19,9 ppm), Sc (7,5-27,7 ppm), V (163-565 ppm) 
e P (174-492 ppm) que são compatíveis com uma ori-
gem a partir de um protólito de rocha básica, no caso 
o Gabro São Domingos. Esta análise foi importante, 
pois o gabro não aflora e o corpos foram mapeados 
principalmente com base nas assinaturas aerogeofí-
sicas.

3.6.1.4 Idade de formação

Na área de trabalho as Coberturas Lateríticas 
Imaturas se formaram sobre corpos ígneos paleopro-
terozoicos. Contudo, estas coberturas residuais tem 
ampla distribuição na Amazônia, e se desenvolveram 
inclusive sobre as formações sedimentares e cober-
turas lateríticas maturas do Mioceno. São do Pleis-
toceno sendo que os lateritos imaturos mais jovens 
devem ter se formado há cerca de 1,0 Ma a 500 ma 
(COSTA, 1991).

3.6.2 Depósitos Aluvionares (Q2a)

3.6.2.1 Aspectos gerais

No PROMIN-Tapajós (KLEIN et al., 2001a; VAS-
QUEZ et al., 2001) foram individualizados depósitos 
aluvionares de paleoterraços e paleocanais (depósi-
tos sub-recentes) e depósitos aluvionares recentes 
relacionados às drenagens atuais. Na área do proje-
to só foram mapeados os depósitos recentes (Figura 
3.1).

Os rios Jamanxim e Novo apresentam os maio-
res depósitos aluvionares, enquanto os aluviões do 
rio Tocantinzinho são restritos a alguns segmentos. 
Alguns afluentes destes rios tem depósitos aluviona-
res mapeáveis na escala do projeto (Figura 3.1).

A maioria dos depósitos aluvionares se desta-
ca no canal do K, possivelmente em função de maior 
acumulação de argilominerais e feldspatos ricos nes-
te elemento (Figura 3.5).

Nas décadas de 1970 e 1980, os depósitos 
aluvionares desta área foram pesquisados para ouro 
e cassiterita. A SUDAM (1972, 1976) pesquisou nos 
igarapés Fofoca, Epifânio, Coleta, afluentes dos rios 
Jamanxim e Novo, e nos afluentes do rio Riozinho 
das Arraias. Foi feita análise mineralógica de concen-
trados de bateia e poços prospectivos que fornece-
ram informações sobre a composição, profundidade 
e espessura das camadas de sedimentos, bem como 
a correlação do material acumulado com o substrato 
rochoso.

O IDESP (ALMEIDA et al., 1977, 1980) fez aná-
lise mineralógica de concentrado de bateia e geoquí-
mica de sedimento no leste da Folha Jardim do Ouro 
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Figura 3.106 - Feições de campo de coberturas lateríticas e depósitos aluvionares. (A) Perfil laterítico com matacões 
de rocha (mr) e veios de quartzo (vqz), saprólitos (sp), linha de pedras (lp) e horizonte mosqueado (hm); (B) Linhas de 

pedras formada por concreções ferruginosas e fragmentos de quartzo de veio; (C) Concreções de horizonte ferruginoso; 
(D) Barranco com intercalação de camadas de silte (slt) e argila (arg) na margem do rio; (E) Camada de turfa 

intercalada entre camadas de argila e areia e cascalho; (F) Barra de canal com níveis de cascalho (cas) e de areia (are) 
no leito de igarapé.
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que forneceram informações sobre a composição 
química e mineralógica dos sedimentos de drena-
gens afluentes da margem direita do rio Jamaxim.

As pesquisas da CPRM (1985a, 1985b, 1985c, 
1985d) se concentraram nas drenagens no oeste da Fo-
lha São Domingos, com sondagem e poços prospectivos 
nos depósitos aluvionares dos igarapés Água Branca, 
Água Preta, Arapari (Dá o Jeito), São Domingos e seus 
afluentes que forneceram informações a respeito da 
composição e dimensões das camadas de sedimentos.

3.6.2.2 Aspectos de campo e sedimentologia

Os depósitos aluvionares dos rios Jamanxim, 
Novo e Riozinho das Arraias contam com poucas in-
formações sobre suas dimensões, mas é notável que 
as maiores acumulações que alcançam até 3 km de 
largura tem um significativo controle das falhas trans-
correntes de direção NW-SE e do grande dique e line-
amento de falhas de direção NE-SW (Figura 3.1). Con-

forme a SUDAM (1972) os aluviões do rio Jamanxim 
na área do projeto tem 1 a 2,5 m de profundidade, e 
são compostas por camadas centimétricas a métricas 
de argilas, de cores marrom amareladas e esbranqui-
çadas, com níveis ricos de matéria orgânica no topo, 
seguidas por camadas igualmente espessas de areias 
finas e grossas, mal selecionadas, com níveis de 20 a 
30 cm de cascalhos subangulosos de quartzo. No li-
mite com o substrato ocorrem blocos angulosos de 
riolitos, dacitos, tufos, granodioritos e monzogranitos.

Na planície de inundação dos rios e igarapés 
maiores ocorrem bancos de areias inconsolidadas 
que localmente formam praias, e nos barrancos da 
beira dessas drenagens dominam argilas esbranqui-
çadas (Figura 3.106D). Nos baixões e grotas das dre-
nagens menores dos interflúvios dominam camadas 
de argila esbranquiçada que gradam para camadas 
de silte intercaladas com camadas de areia e casca-
lho, onde localmente ocorrem camadas de turfa (Fi-
gura 3.106E). Nos leitos mais ativos dos igarapés se 
formam bancos de areia e cascalho (Figura 3.106F).

Figura 3.107 - Composição e microtexturas dos saprólitos e lateritas. (A) Saprólito granítico com alteração dos cristais 
de feldspatos para argilominerais e impregnação por óxidos e hidróxidos de ferro e manganês nos interstícios, 

clivagens e fraturas; (B) Saprólito de ingnimbrito riolítico, com remanescentes de litoclasto (lt) e fenocristal de quartzo 
(qz), em matriz microlítica substituída por argilominerais e óxidos e hidróxidos de ferro; (C) Laterita ferruginosa com 

agregados de sílica criptocristalina, argilominerais e outros minerais claros de alteração intempérica (am)  em matriz 
de óxidos e hidróxidos de ferro (mf); (D) Pisólitos de óxido de ferro (pz) em matriz de sílica criptocristalina rica em 

cavidades preenchidas por argilominerais e óxidos e hidróxidos de ferro. Todas as fotomicrografias foram obtidas em 
luz polarizada não cruzada, luz natural.
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Nos afluentes da margem esquerda do rio To-
cantinzinho, igarapés maiores como o Água Branca 
e Samaumá tem larguras de 250 a 600 m e profun-
didades de 1 a 6,5 m. O preenchimento dos canais 
inicia com camadas de cascalho de espessuras de 20 
a 50 cm que localmente podem alcançar 1,5 m. A 
granulação dos sedimentos varia de fina a grossa, 
os clastos são subangulosos e angulosos, a matriz 
é arenosa e por vezes argilosa. Predominam clastos 
de quartzo branco, mas também ocorrem clastos 
de feldspatos e fragmentos de rochas vulcânicas ou 
graníticas do substrato.  As camadas de areia suce-
dem as de cascalho e a espessura varia de 50 cm 
a 1,5 m. A granulação varia de fina a média, local-
mente é grossa, e os grãos geralmente são subangu-
losos. Apresentam cores branca e cinza, de compo-
sição quartzo-feldspática e localmente com biotita. 
Ocorrem camadas areno-argilosas e argilo-arenosas 
que marcam a transição para as camadas de argila, 
mas por vezes o contato entre as camadas de areia e 
argila é brusco. As camadas de argila sucedem as de 
areia e podem ocorrer intercalações de camadas de 
areia nas camadas de argila. Contudo, as camadas 
de argila podem estar direto sobre a camada de cas-
calho ou sobre o substrato rochoso. As argilas apre-
sentam cores amarela, branca e cinza, geralmente 
são plásticas e nas partes rasas são ricas em matéria 
orgânica.

3.5.2.3 Mineralogia e geoquímica dos sedi-
mentos

Nos concentrados de bateia dos igarapés Fo-
foca e Coleta (cercanias da atual mina Palito), a il-

menita, zircão e rutilo são comuns à maioria dos 
substratos rochosos. O epidoto, coridon, anatásio e 
magnetita associados a ouro são frequentes nos sub-
tratos de granitos e rochas vulcânicas. Hematita, mo-
nazita, turmalina e pirita são menos frequentemente 
associadas ao ouro nestes substratos. O epidoto e a 
pirita mostraram associação com falhas, contatos e 
alteração hidrotermal. Nos afluentes das margens 
esquerda do rio Riozinho das Arraias, e direita do rio 
Jamanxim (cercanias do atual depósito aurífero São 
Jorge) ocorrem semelhantes paragêneses para ouro 
associadas principalmente com substrato granítico 
(SUDAM, 1976).

Nos concentrados de bateia das drenagens da 
margem direita dos rios Jamanxim e Riozinho das 
Arraias foi identificada cassiterita, monazita, xenotí-
mio, turmalina e topázio associada com os granitos 
da Suíte Intrusiva Maloquinha. Esta região também 
apresentou anomalias de Y, Yb, Nb, Sn e Ga nos pe-
litos dos sedimentos (ALMEIDA et al., 1977, 1980). 
Também encontraram anomalias de Cu, Zn, Ni, Co e 
V nos pelitos dos sedimentos de afluentes que dre-
nam rochas vulcânicas de composição intermediária 
a ácida (Formação Vila Riozinho).

3.5.2.4 Idade e ambiente de sedimentação

Os depósitos aluvionares são recentes, do Ho-
loceno quando ocorreu o último processo de pedi-
planização na Amazônia. As sequências de planície 
de inundação são depósitos de ambiente fluvial me-
andrante. Nas sondagens da CPRM na planície aluvial 
foram identificados paleocanais de meandros aban-
donados.



Geologia e Recursos Minerais das Folhas São Domingos e Jardim do Ouro

196

4 – GEOLOGIA ESTRUTURAL

4.1 INTRODUÇÃO

A estruturação do Domínio Tapajós é marcada 
pela orientação NW-SE dos principais lineamentos es-
truturais e da maioria dos corpos ígneos (Figura 4.1). 
Foliações metamórficas e miloníticas são mais fre-
quentes nas unidades litoestratigráficas mais antigas 
(ex. Complexo Cuiú-Cuiú) localizadas nas partes sudo-
este e sul deste domínio. Os extensos lineamentos de 
direção NW-SE são zonas de cisalhamento transcor-
rentes que conforme o nível crustal, intensidade de 
deformação e participação de fluidos podem ou não 
conter rochas milonitizadas. Nas partes leste e nor-
deste, se destacam os lineamentos de direção E-W e 
os corpos ígneos e bacias sedimentares paleoprotero-
zoicas tem orientação concordante. Embora ocorram 
corpos ígneos com orientação submeridianas. Neste 
contexto, as folhas São Domingos e Jardim do Ouro se 
situam mais próximas da parte leste do domínio, e as 
zonas de cisalhamento transcorrente que atravessam 
estas folhas fazem parte de um conjunto de lineamen-
tos de falhas que hospedam importantes depósitos 
primários de ouro que as empresa de mineração da 
região denominam de Trend ou Lineamento Tocantin-
zinho (Figura 4.1). Na área das duas folhas mapeadas 
predominam estruturas rúpteis (Figura 4.2), mas na 
parte oeste os granitoides apresentam foliações que 
denotam ductilidade. Foram tratadas as orientações 
dos lineamentos estruturais traçados a partir de sen-
sores remotos de imagens e de aerogeofísica. Também 
foram tratadas as de medidas estruturais obtidas em 
campo no presente projeto, e as medidas obtidas pelo 
projeto PROMIN-Tapajós (KLEIN; VASQUEZ, 2000) que 
se localizam na área de trabalho.

4.2 LINEAMENTOS

Na parte noroeste da área, onde predominam 
os granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú, se destacam 
lineamentos sinuosos de direção NW-SE (Figura 4.2) 
que formam padrões sigmoidais marcados principal-
mente por cristas orientadas (Figura 3.3), e pelo ali-
nhamento dos altos de Th e K (Figuras 3.4 e 3.5.). Na 
continuidade destes lineamentos para sudeste, eles 
se tornam menos frequentes e menos sinuosos. Pre-
dominam movimentações sinistrais para estes line-
amentos, mas localmente mostram movimentação 
dextral. Apesar dos lineamentos NW-SE geralmente 
serem truncados por lineamentos E-W, localmente 
ocorrem dipolos de orientação E-W cortados pelos 
lineamentos NW-SE (Figura 3.7).

Na parte sudoeste da área ocorrem lineamen-
tos de direção N-S que parecem truncar os lineamen-
tos de direção NW-SE, com deslocamento sinistral. 

Por outro lado, estes lineamentos N-S controlam o 
corpo da Formação Comandante Arara, a unidade 
mais antiga da área do projeto (Figura 4.2).

Na parte central os lineamentos NW-SE mos-
tram movimentação dextral, e foram truncados por 
lineamentos de direção E-W (Figura 4.2). Contudo, 
na porção sul os lineamentos E-W foram truncados 
pelos lineamentos NW-SE, como evidenciado pelos 
truncamentos do dipolo associado ao Gabro São Do-
mingos e sua continuidade para leste (Figura 3.7).

A densidade de lineamentos é menor na por-
ção nordeste da área onde predomina unidades de 
rochas vulcânicas ácidas da Formação Moraes Almei-
da e granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha (Figura 
4.2). Lineamentos NNW-SSE truncaram lineamentos 
ENE-WSW, e lineamentos WNW-ESE sinistrais corta-
ram lineamentos NW-SE também sinistrais. Esta rela-
ção também é bem marcada na porção norte da área 
(Figura 4.2).

Na parte sudeste predominam lineamentos 
NW-SE sinistrais, localmente com inflexões para N-S, 
que parecem rotacionar os lineamentos E-W para di-
reções WNW-ESE (Figura 4.2).

O tratamento do total dos vetores de linea-
mentos mostra uma predominância de direções NW 
principalmente entre 310° e 320° (Figuras 4.3A e B), 
possivelmente associados a uma tectônica transcor-
rente, enquanto os lineamentos de direções E-W, NE 
e NNE (Figura 4.3C) podem ser componentes secun-
dárias da transcorrência ou estar relacionada a uma 
tectônica extensional posterior.

4.3 FLUXO MAGMÁTICO E ACAMADAMENTO

Os granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú (Figu-
ras 3.9A a C) e da Suíte Intrusiva Creporizão (Figuras 
3.39C a D) apresentam estruturas de fluxo magmático 
marcado pelo alinhamento dos fenocristais de felds-
patos e contorno por palhetas de biotita e prismas de 
anfibólio. Apesar dos granitoides do Complexo Cuiú-
-Cuiú apresentarem microtexturas de orientação pre-
ferencial dos grãos com adelgaçamento e desapare-
cimento de maclas polissintéticas (Figura 3.11A) que 
indicam deformação intracristalina. Não foram iden-
tificadas, com certeza, nestes granitoides microtextu-
ras de fusão parcial intergranular ou em microfratu-
ras que são feições diagnósticas de deformação por 
fluxo submagmático (PATERSON; VERNON; TOBISCH, 
1989; PATERSON et al., 1998;  BLENKINSOP, 2000).

A foliação magmática nos granitoides da Suíte 
Intrusiva Parauari é marcada pelo alinhamento dos 
cristais e pelo alongamento de agregados de minerais 
máficos (Figura 3.54D). Não foram identificadas mi-
crotexturas miloníticas, portanto são granitoides com 
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Figura 4.1 - Mapa tectônico do Domínio Tapajós e adjacências com os principais jazimentos de ouro e os diferentes 
traçados do Lineamento Tocantinzinho (modificado de VASQUEZ et al., 2008a).
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suas texturas ígneas preservadas (Figuras 3.56). As 
feições de fluxo magmático são mais frequentes nos 
granitoides da Unidade Granodiorítica (Figuras 3.54A 
a D) que nos da Unidade Granítica (Figuras 3.63C a 
D). Possivelmente isso deve refletir a maior viscosida-
de do magma granítico em relação ao magma grano-
diorítico. A viscosidade deve ter sido maior ainda nos 
magmas dos granitos da Suíte Intrusiva Maloquinha, 
pois são mais ricos em sílica e tem menor quantida-
de modal de minerais hidratados (micas e anfibólios), 
consequentemente as feições de fluxo magmático 
são raras nestes granitos. Nos gabros da Suíte Intru-
siva Ingarana, que derivam de magmas básicos orgi-
nalmente anidros as feições de fluxo magmático tam-
bém são pouco frequentes (Figuras 3.84D e 3.85C).

As estruturas de fluxo são mais comuns nas ro-
chas piroclásticas (Figuras 3.20F, 3.28A e 3.68F) que 

nas rochas vulcânicas de derrame de lava (Figuras 
3.68D-E). A ocorrência de enclaves de litoclastos vul-
cânicos e piroclásticos ressaltam o fluxo piroclástico 
(Figuras 3.20E e 3.28B).  A rotação e estiramento des-
ses fragmentos é mais forte nos ignimbritos soldados 
(Figuras 3.21C, 3.29E-F e 3.69A). Nas rochas sedimen-
tares vulcanogênicas o acamadamento se apresenta 
mergulhando em ângulos de 45° a 19° (Figuras 3.20E, 
3.37A e B). A distribuição espacial das camadas de al-
guns corpos do Membro Tocantinzinho sugerem do-
bramentos de grande amplitude (Figura 4.2), mas as 
medidas de acamadamento destes corpos são poucas 
para um estudo sistemático que comprove esta estru-
turação. Além disso, as falhas transcorrentes devem 
ter deslocado e basculhado os estratos desta unidade.

4.4 DESCONTINUIDADES ESTRUTURAIS

A maioria das estruturas tectônicas identifica-
das nas folhas São Domingos e Jardim do Ouro resul-
taram de deformação rúptil, e são representadas por 
descontinuidades estruturais, conforme o conceito 
de Schultz e Fossen (2008). São descontinuidades pla-
nares como fraturas, juntas, estilolitos, falhas, veios, 
vênulas e diques (Figuras 4.4A, B, D e E). Subordinada-
mente também ocorrem descontinuidades tabulares 
como zonas falhas e faixas catlásticas (Figura 4.4C), e 
mais localmente faixas miloníticas (Figura 4.4F).

4.4.1 Juntas e Fraturas

Fossen (2012) classifica as fraturas extensio-
nais sem abertura como juntas, e as fraturas com 
deslocamentos superficiais milimétricos a decimé-
tricos, dificilmente perceptíveis macroscopicamen-
te, como fraturas de cisalhamento, que geralmente 
ocorrem em pares de cisalhamento. Na biblioteca de 
banco de dados da CPRM estas últimas estruturas 
são classificadas como juntas de cisalhamento, e so-
mente são classificadas como fraturas cisalhamento 
quando referidas ao sistema de Riedel, por exemplo 
fratura de cisalhamento P, R, R’, X e Y. Os demais tipos 
de fraturas são classificadas simplesmente de juntas, 
juntas extensionais ou juntas de alívio.

O tratamento das medidas de todos os tipos 
de juntas indiscriminadas da área mapeada mostrou 
um predomínio de direções E (070° a 090°), W (270° 
a 290°), NE (050° a 060°) e NW (310° a 330°) (Figura 
4.5A), e a maioria destas juntas tem ângulo de mer-
gulho elevado (> 70°) (Figura 4.5B). As juntas classi-
ficadas como juntas de cisalhamento, por ocorrerem 
no campo em par de cisalhamento (Figura 4.4A), 
além das direções antes mencionadas apresentam-
-se orientadas segundos as direções NNE (010° a 
020°) e NE (030° a 050°) (Figura 4.6A). Além disso, as 
juntas de cisalhamento representam a maior parte 
das juntas de ângulo de mergulho baixo a médio (5° a 
30°) (Figuras 4.5B e 4.6B). As demais juntas, que pos-
sivelmente representam fraturas extensionais que 
cortam as juntas de cisalhamento tem predomínio 
de direções NNW (350° a 360°), SSE (160° a 170°) e 

Figura 4.3 - Diagramas de roseta dos lineamentos estruturais 
nas folhas São Domingos e Jardim do Ouro. (A) Todos os 
lineamentos; (B) Lineamentos relacionados às principais 

zonas de cisalhamento de direção NW-SE; (C) Lineamentos 
relacionados a outras direções de falhas e fraturas.
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SW (230° a 240°) (Figura 4.7A), com ângulos de mer-
gulhos geralmente superiores a 70° (Figura 4.7B).

4.4.2 Falhas

As descontinuidades planares e tabulares (zo-
nas ou bandas) com deslocamentos centimétricos, 
ou maiores, correspondem a falhas que conforme o 

ângulo de mergulho e a direção dos vetores de des-
locamentos são classificadas em falhas de rejeito di-
recional, de rejeito oblíquo e de rejeito de mergulho 
normal, vertical ou reverso (ANGELIER, 1994; FOS-
SEN, 2012).

Nos sistemas de cisalhamento transcorrente 
predominam falhas direcionais de alto ângulo de 
mergulho (> 70°) do plano de falha e que pode con-
ter vetores de deslocamentos (ex. estrias de falhas) 

Figura 4.4 - Descontinuidades estruturais rúpteis e rúpteis-dúcteis. (A) Par conjugado de juntas de cisalhamento 
(tomada em planta); (B) Falhas e veios de quartzo em banda de deformação rúptil destral (tomada em planta); 
(C) Bandas de deformação rúptil sinistral cortadas por falhas sinistral; (D) Estrias de fricção em plano de falha 
transcorrente destral (foto cedida por Reginaldo Santos); (E) Estilolito (es) cortado por falha destral em granito 

protomilonítico (tomada em perfil); (F) Banda de deformação milonítica sinistral em granito (tomada em perfil) e plano 
de falha transcorrente. As linhas tracejadas limitam as bandas cataclásticas e miloníticas e as setas azuis indicam a 

movimentação das falhas.
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com baixos ângulos de caimento (< 15°). Contudo, 
falhas de rejeito de mergulho e de rejeito obliquo 
podem ocorrer associadas ao sistema transcorrente.

Na área mapeada se verificou que as falhas 
transcorrentes estão orientadas principalmente se-
gundo as direções NNE (010° a 030°), NE (040° a 050° 
e 060° a 070°), ESE (090° a 100°), WSW (250° a 260°), 
SW (230° a 240°) e WNW (280° a 290°) (Figura 4.8A), 
com ângulos de mergulho, em geral, superiores a 60° 
(Figura 4.8B). Predominam falhas transcorrentes com 
movimentação dextral orientadas segundo direções 
NNE (010° a 020°), WNW (280° a 290°) e SW (230° a 
240°) (Figura 4.9A), com mergulhos de 60° a subver-
ticais (Figura 4.9B). As falhas transcorrentes sinistrais 
são subordinadas e estão orientadas predominante-
mente para NW (290° a 300° e 320° a 340°), com com-
ponentes secundárias para NE (050° a 060°), ESE (090° 
a 100°), SE (110° a 120°) e SW (250° a 260°) (Figura 
4.10A), e com mergulhos subverticais (Figura 4.10B).

Os ressaltos das estrias de fricção (estrias de fa-
lha) (Figura 4.4D) nos planos das falhas transcorrentes 
de direção WNW (290°) com mergulhos subverticais 
(80° e 89°) que cortam os granitos hospedeiros do ga-
rimpo Mamoal e da mina Palito (Figura 4.2), apresen-
tam caimento de baixo ângulo (05° e 15°) para sudes-
te (Figura 4.11A). Esta lineação indica uma cinemática 
dextral para estas falhas. Também foi identificada uma 
falha de rejeito oblíquo que corta o corpo granítico da 
mina Palito, com direção SW (192°) e mergulho de ân-
gulo médio (48°). O plano desta falha contém estrias 
de fricção com caimento médio (33°) para sudoeste 
(Figura 4.11B), indicando uma movimentação sinistral.

4.4.3 Veios

Veios e diques podem representar uma fratura 
extensional ou uma componente extensional de uma 

Figura 4.5 - Diagramas de juntas indiscriminadas das 
folhas São Domingos e Jardim do Ouro. (A) Rosetas das 
direções das juntas indiscriminadas; (B) Estereograma 

de hemisfério inferior em igual área dos polos das juntas 
indiscriminadas.

Figura 4.6 - Diagramas de juntas de cisalhamento das 
folhas São Domingos e Jardim do Ouro. (A) Rosetas das 

direções das juntas de cisalhamento; (B) Estereograma de 
hemisfério inferior em igual área dos polos das juntas de 

cisalhamento.
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falha de rejeito direcional ou de mergulho preenchi-
da por minerais (ex. quartzo, clorita, etc.) ou rochas 
(diabásio, andesito, etc.).

Os veios de quartzo, mineralizados ou não, da 
área mapeada apresentaram uma orientação princi-
pal para W (260° a 280°) e SE (110° a 120°), as dire-
ções NW (280° a 290° e 320° a 330°) e SW (220° a 
230°) são subordinadas (Figura 4.12A). Geralmente 
apresentam mergulhos de altos ângulos (> 70°), mas 
ocorrem veios de direções NW e SE com mergulhos 
médios (50° a 60°) (Figura 4.12B).

As direções W (270° a 280°) e E (090° a 100°) 
dominam para os veios mineralizados em ouro, as 
direções para NE (020° a 060°) e SW (220° a 230°) 
são menos frequentes (Figura 4.13A). Estes veios mi-
neralizados em geral tem mergulhos subverticais (> 
80°), mas localmente apresentam mergulhos médios 
(45° a 50°) (Figuras 4.13B).

4.4.4 Diques

Nas as folhas São Domingos e Jardim do Ouro 
ocorrem diques de composição básica a ácida de ro-
chas paleoproterozoicas e mesozoicas. As direções E 
(080° a 090°) e W (270° a 280°) se destacam, mas 
também ocorrem diques orientados segundo NW 
(300° a 320°) e NE (020° a 030°) (Figura 4.14A).

Para os diques paleoproterozoicos predomi-
nam direções NW (300° a 320°) e W (270° a 280°), 
mas as direções E (080° a 090°) e NE (060° a 070°) 
também se destacam (Figura 4.14B).

Para os diques mesozoicos se destacam as 
direções E (080° a 090°) e NE (020° a 030°), embo-
ra também corram com direções ESE (070° a 080°), 
WNW (270° a 290°) e NW (300° a 310°) (Figura 
4.14C). Os diques de andesito e lamprófiros que são 
pulsos tardios do magmatismo cálcio-alcalino de alto 

Figura 4.7 - Diagramas de juntas extensionais das 
folhas São Domingos e Jardim do Ouro. (A) Rosetas das 
direções das juntas extensionais; (B) Estereograma de 
hemisfério inferior em igual área dos polos das juntas 

extensionais.

Figura 4.8 - Diagramas de falhas transcorrentes das 
folhas São Domingos e Jardim do Ouro. (A) Rosetas das 
direções das falhas transcorrentes; (B) Estereograma de 

hemisfério inferior em igual área dos polos das falhas 
transcorrentes.
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K e shoshonítico paleoproterozoico estão principal-
mente orientados segundo NW (300° a 320°) e NE 
(060° a 070°), mas também ocorrem subordinada-
mente orientados segundo direções W (270° a 280°) 
e E (080° a 090°) (Figura 4.14D). Os diques de dia-
básio jurássicos estão dominantemente orientados 
para NE (030° a 040°), as demais direções são pouco 
frequentes (Figura 4.14E).

4.4.5 Brechas de Falha e Cataclasitos

A cataclase afetou as rochas e veios na área 
mapeada e é marcada por rochas rúpteis de falha 
que na classificação de Woodcock e Mort (2008) cor-
respondem a brechas de falha, protocataclasitos e 
cataclasitos. Dentre as rochas de falha predominam 
as brechas de falha que variam dos tipos de quebra 
e mosaico (Figuras 4.15A e D) de Woodcock e Mort 
(2008). Os protoclasitos e cataclasitos são subordi-

nados e ocorrem como bandas de espessuras de até 
dezenas de centímetros (Figura 4.15D). O fluxo ca-
taclástico e marcado pelo deslizamento friccional e 
rotação dos grãos (Figuras 4.15B e E). Nestas rochas 
de falha ocorrem vênulas carbonáticas concordantes 
ou subparalelas ao fluxo cataclástico (Figuras 4.15C 
e F). A orientação das bandas e zonas cataclásticas 
é concordante com as direções WNW (260° a 280°) 
e SW (230° a 240°) das falhas transcorrentes previa-
mente abordadas.

4.4.6 Protomilonitos e Milonitos

A milonitização é restrita aos granitoides do 
Complexo Cuiú-Cuiú e da Suíte Intrusiva Creporizão 
da parte oeste da área mapeada, e conforme a clas-
sificação de Sibson (1977), revista por Woodcock e 
Mort (2008), as rochas de falhas correspondem a 
promilonitos. Predominam protomilonitos com 10 a 

Figura 4.9 - Diagramas de falhas transcorrentes dextrais 
das folhas São Domingos e Jardim do Ouro. (A) Rosetas 

das direções das falhas transcorrentes dextrais; (B) 
Estereograma de hemisfério inferior em igual área dos 

polos das falhas transcorrentes dextrais.

Figura 4.10 - Diagramas de falhas transcorrentes sinistrais 
das folhas São Domingos e Jardim do Ouro. (A) Rosetas 

das direções das falhas transcorrentes sinistrais; (B) 
Estereograma de hemisfério inferior em igual área dos 

polos das falhas transcorrentes sinistrais.
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30% de recristalização da matriz como sugerem as 
texturas macroscópicas (Figuras 3.9D-E e 3.39E-F) e 
microscópicas (Figuras 3.11E-F e 3.41D-F) de defor-
mação milonítica. Localmente ocorrem bandas de 
milonitos com 50 a 60% de recristalização da matriz 
(Figura 4.4F) associados às falhas transcorrentes que 
balizam e cortam os batólitos de granitos da Suíte In-
trusiva Creporizão (Figura 4.2). Esta deformação que 
transiciona entre rúptil e dúctil está relacionada às 
zonas de cisalhamento de direção NW-SE que con-
trolaram o posicionamento os corpos graníticos da 
Suíte Intrusiva Creporizão.

A orientação dos grãos minerais recristali-
zados e rotacionados nos granitoides do Complexo 
Cuiú-Cuiú, geralmente é concordante ou subparalela 
com a orientação preferencial dos cristais por fluxo 
magmático (Figuras 3.11B a E). Adicionalmente não 
foram observadas feições de transposição de folia-
ções metamórficas prévias nesses granitoides. Estes 
critérios indicam que a milonitazação associada à 

transcorrência foi uma deformação no estado sólido 
que se superpôs em concordância com a orientação 
por fluxo magmático nestes granitoides.

As medidas de orientação das foliações mag-
mática e milonítica nos granitoides do Complexo 
Cuiú-Cuiú e da Suíte Intrusiva Creporizão foram pou-
cas devido ao predomínio de afloramentos em blo-
cos, a maioria provavelmente deslocados. Isto impos-
sibilitou um tratamento dos dados estruturais destas 
feições. Contudo, pode-se esperar que estas foliações 
sejam concordantes com a direção principal dos line-
amentos (310°-320°) associados as transcorrências e 
mergulhem em médio a alto ângulo (> 60°).

4.5 EVOLUÇÃO ESTRUTURAL E TECTÔNICA

A tectônica transcorrente que afetou as rochas 
ígneas e sedimentares do Domínio Tapajós foi prin-
cipalmente rúptil, e se faz representar por descon-

Figura 4.11 - Estereograma de hemisfério inferior em igual 
área com os planos de falhas transcorrentes. (A) Falhas 

dextrais de rejeito direcional; (B) Falha sinistral de rejeito 
oblíquo.

Figura 4.12 - Diagramas de veios de quartzo das folhas São 
Domingos e Jardim do Ouro. (A) Rosetas das direções de 

todos os veios de quartzo; (B) Estereograma de hemisfério 
inferior em igual área dos polos de todos os veios de quartzo.
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tinuidades estrututurais, como juntas, fraturas, esti-
lolitos, falhas, veios, diques e rochas de falha, como 
brechas de falha, protocataclasitos e cataclasitos.

A deformação rúptil-dúctil associada à trans-
corrência foi restrita aos granitoides do Complexo 
Cuiú-Cuiú e da Suíte Intrusiva Creporizão que apre-
sentam evidências de milonitização, com predomí-
nio de protomilonitos e raros milonitos. As textu-
ras ígneas e os poucos estudos de geobarometria 
(LAMARÃO; DALL’AGNOL, 2004; SOUZA, 2009; SAN-
TIAGO; VILLAS; OCAMPO, 2013) indicam que estes 
granitoides foram posicionados em profundidades 
maiores (6 a 18 km) que a dos granitoides das suítes 
intrusivas Parauari e Maloquinha. Os corpos destas 
últimas suítes podem ter microgranitos granofíri-
cos e cavidades miarolíticas, que são feições típicas 
de corpos de posicionamento de nível crustal raso, 
possivelmente a < 3 km de profundidade (CANDE-
LA, 1997).

Figura 4.13 - Diagramas de veios de quartzo mineralizados 
das folhas São Domingos e Jardim do Ouro. (A) Rosetas 

das direções dos veios de quartzo mineralizados em ouro; 
(B) Estereograma de hemisfério inferior em igual área dos 

polos dos veios de quartzo mineralizados em ouro.

Santos e Coutinho (2008) distinguiram dois 
eventos compressivos paleoproterozoicos no Do-
mínio Tapajós. Um evento mais precoce (ca. 1980 
Ma) que afetou as unidades geológicas mais antigas 
submetidas a metamorfismo e/ou deformação mais 
dúctil, e outro de deformação rúptil associado às uni-
dades mais jovens  (ca. 1880 Ma). O primeiro even-
to compressivo se concentrou na parte oeste, com 
remanescentes na parte central do domínio, e com-
preende falhas de cavalgamento de rampas frontais 
de direção N-S, com inflexões para NW-SE, que tem 
rampas laterais e obliquas associadas. Este sistema 
de empurrão resultou de uma deformação progres-
siva de leste para oeste, com componentes de deslo-
camentos transcorrentes e oblíquos. Os cinturões de 
cisalhamento de direção N-S tiveram uma movimen-
tação sinistral, enquanto o de direção NW-SE teve 
uma movimentação dextral. O segundo evento com-
pressivo teve ampla distribuição no Domínio Tapajós, 
mas foi mais expressivo na parte central. Este evento 
foi responsável pela formação das grandes zonas de 
falhas transcorrentes rúpteis de direção NW-SE, de 
movimentação sinistral, que atravessam o domínio, 
o Megasistema de Falhas Transcorrentes do Tapajós. 
Este sistema transcorrente transpôs foliações pré-
-existentes, rotacionou eixo de dobras e reativou 
falhas inversas do primeiro evento compressivo na 
parte oeste do domínio. Destacou-se principalmente 
pelo controle da colocação de corpos ígneos e de-
pósitos de mineralizações hidrotermais associadas. 
O sistema extensional predominou na parte leste do 
domínio e está representado por descontinuidades 
estruturais de direção aproximadamente E-W. Possi-
velmente, em grande parte, estas descontinuidades 
correspondem a componente extensional (fraturas 
extensionais) do sistema transcorrente.

No modelo de Riedel proposto por Santos e 
Coutinho (2008) para o sistema transcorrente rela-
cionado ao segundo evento compressivo no Domí-
nio Tapajós, os paleoesforços resultaram em des-
locamentos direcionais sinistrais para as principais 
fraturas de cisalhamento (Y, R e P) das zonas de ci-
salhamento (Figura 4.16A).  Adotando-se os valores 
médios das direções das fraturas de cisalhamento 
e extensional identificados por Santos e Coutinho 
(2008), a componente de esforço compressional má-
ximo (σ1) teria direção E-W, e o mínimo (σ3) teria di-
reção N-S (Figura 4.16A). Contudo, verificou-se que 
importantes indicadores cinemáticos, como estrias 
de falhas indicam movimentação dextral para falhas, 
com direção de fraturas de cisalhamento principal.  
As estrias de fricção sub-horizontais (05° e 15°) de 
direção ESE (110°) nas falhas subverticais de direção 
WNW (290°) indicam movimentação dextral para as 
falhas transcorrentes que cortam os granitos do ga-
rimpo Mamoal e da mina Palito (Figura 4.11A). Esta 
direção de 290° corresponde a das fraturas de cisa-
lhamento R do sistema transcorrente sinistral (Figura 
4.16A), mas para um modelo de cinemática dextral 
corresponderia a fraturas de cisalhamento P (Figura 
4.16B). No entanto, esta cinemática dextral para as 
zonas de cisalhamento de direção NW-SE implica em 
um campo de paleoesforços com componente de 
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Figura 4.14 - Diagramas de roseta com orientação dos diques nas folhas São Domingos e Jardim do Ouro. (A) Todos os 
diques; (B) Diques possivelmente paleoproterozoicos; (C) Diques máficos mesozoicos; (D) Diques do Andesito Joel-

Mamoal e Lamprófiro Jamanxim; (E) Diques do Diabásio Cururu.

esforço compressional máximo (σ1) de direção N-S, 
e o mínimo (σ3) de direção E-W. Neste contexto, as 
juntas extensionais de direção NNW (350° a 360°) e 
SSE (160° a 170°) corresponderiam às fraturas tipo 
T (Figura 4.7A). Contudo, o predomínio de veios de 
quartzo de direções aproximadamente E-W (Figura 
4.12A), que correspondem às fraturas tipo T de uma 
cinemática sinistral (Figura 4.16A), indicam que esta 
última deve ter sido mais efetiva. A ocorrência de am-
bas as cinemáticas para as zonas de cisalhamento do 
Domínio Tapajós sugere a existência de um sistema 
conjugado de zonas de cisalhamento transcorrente, 
com um sistema transcorrente de direção NW-SE e 
outro de direção E-W (Figura 4.17) que implicaria em 
um componente de esforço compressional máximo 
(σ1) de direção WNW-ESE.

A hipótese de pares conjugados de zonas de 
cisalhamento transcorrentes de direções NW-SE e 
E-W é reforçada pela individualização de subdomí-
nios estruturais na área mapeada, onde se observa 

subdomínios de movimentação dextral, geralmente 
orientados aproximadamente E-W, e subdomínios 
sinistrais de direção NW-SE (Figura 4.18). As duas ci-
nemáticas foram identificadas no subdomínio Água 
Branca, mas alguns subdomínios como o Tocantin-
zinho e São Jorge são exclusivamente sinistrais, e 
outros como o subdomínio Mamoal é dextral. Nos 
subdomínios São Domingos e São Chico as zonas de 
cisalhamento de orientação diferente e cinemática 
sinistral se intersectam. Por outro lado, nos subdo-
mínios Moraes Almeida, Palito e Salustino as zonas 
de cisalhamento apresentam cinemáticas opostas 
e orientação subconcordante. Parece que zonas 
de cisalhamento dextrais de direção E-W sofreram 
uma inflexão para a direção NW-SE, como mostram 
os subdomínios Mamoal e Moraes Almeida (Figura 
4.18). Estas relações de intersecção e reorientação 
sugerem uma contemporaneidade das duas compo-
nentes de zonas de cisalhamento.

Os pares conjugados de zonas de cisalhamen-
to afetaram rochas vulcânicas e plutônicas de 2020–
1980 Ma e de 1890–1877 Ma, portadoras ou não de 
depósitos minerais hidrotermais, portanto podem 
ter ocorrido durante os dois períodos de formação 
de rochas ígneas. As zonas de cisalhamento contro-
laram a colocação dos batólitos da Suíte Intrusiva 
Creporizão e a deposição dos derrames de lavas e 
de material piroclástico e vulcanoclástico da Forma-
ção Vila Riozinho (Figura 4.18). O controle sobre os 
granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú e de seus equi-
valentes extrusivos da Formação Comandante Arara 
não é claro. O acamadamento vulcanoclástico tem 
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Figura 4.15 - Feições cataclase nos granitos da Suíte Intrusiva Creporizão no garimpo Água Branca. (A) Textura 
macroscópica de fluxo cataclástico em brecha de falha tipo mosaico; (B) Microtextura de fluxo cataclástico em 

brecha de falha, marcada pelo deslizamento friccional dos clastos; (C) Microvênula de carbonato (cb) concordante 
como o fluxo cataclástico em brecha de falha; (D) Bandas de protocataclasito (pc) e cataclasito (ct) em brecha de 

falha tipo quebrada, com vênulas carbonáticas (vc) deslocadas por falhas; (E) Microtextura de fluxo cataclástico em 
protocataclasito, marcada pela rotação dos clastos; (F) Detalhe microscópico de vênula carbonática subparalela ao 

fluxo cataclástico, cortada por microfalha preenchida por clorita e  carbonato. Todas as fotomicrografias foram obtidas 
em luz polarizada não cruzada. As setas indicam a movimentação das falhas.
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Figura 4.16 - Esquema de fraturas de cisalhamento e extensionais das 
zonas de cisalhamento transcorrentes do Domínio Tapajós de acordo 

com o modelo de Riedel. Modelo de fraturas de cisalhamento com 
movimentação (A) sinistral e (B) dextral.

orientação aproximamente E-W (Figura 4.2), e os li-
neamentos N-S de movimentação sinistral se desta-
cam no subdomínio Comandante Arara (Figura 4.18).  
Estas zonas de cisalhamento submeridianas podem 
estar relacionadas ao primeiro evento compressivo 
de Santos e Coutinho (2008), ou corresponder a ban-
das de cisalhamento R’ de uma zona de cisalhamento 
dextral de direção E-W de um par conjugado de zo-
nas de cisalhamento (Figura 4.17).

O controle estrutural do posicionamento dos 
corpos de granitoides e gabros de 1890 a 1877 Ma e 
do vulcanismo associado é notável nos subdomínios 
da parte central, norte e nordeste da área mapeada 
(Figura 4.18).

As zonas de cisalhamento também controlam 
os depósitos hidrotermais de ouro relacionados aos 

eventos magmáticos registrados nas folhas São Do-
mingos e Jardim do Ouro. O depósito da mina Pa-
lito foi controlado por uma zona de cisalhamento 
NW-SE de movimentação sinistral, enquanto o do 
garimpo Mamoal foi controlado por uma zona de 
cisalhamento E-W de movimentação dextral (Figura 
4.18). É possível que componham um par conjuga-
do de zonas de cisalhamento com hidrotermalismo 
associado a eventos magmáticos de cerca de 1880 
Ma conforme sugere a datação do granito hospedei-
ro da mina Palito (Tabela 2.1). Os depósitos dos ga-
rimpos São Chico e São Domingos foram controlados 
pela intersecção de zonas de cisalhamento sinistrais 
de orientação NW-SE e E-W, ambas com movimen-
tação sinistral e com hidrotermalismo associado a 
eventos magmáticos de cerca de 1880 Ma conforme 

sugere as datações da mineralização e 
do granito hospedeiro neste projeto. Ou-
tros depósitos como o Água Branca, que 
também foram controlados por zonas de 
cisalhamento com cinemáticas sinistral 
e dextral, têm produtos de cataclase e 
milonitização possivelmente relaciona-
das ao posicionamento dos granitoides 
da Suíte Intrusiva Creporizão. Por outro 
lado, Souza (2009) datou um granito de 
1877 Ma associado que deve ter partici-
pado da mineralização. O depósito São 
Jorge foi controlado por uma zona cisa-
lhamento sinistral de direção NW-SE que 
alojou o corpo granítico mineralizado 
(Granito São Jorge Jovem) de 1891 Ma, 
mas que também parece ter controla-
do previamente a colocação do batólito 
granítico encaixante de 1982 Ma (Grani-
to São Jorge Antigo). O depósito Tocan-
tinzinho foi controlado por uma zona de 
cisalhamento sinistral de direção NW-SE 
que controlou o posicionamento do gra-
nito mineralizado de aproximadamente 
1982 Ma (Tabela 2.1). Talvez este depó-
sito represente o único remanescente do 
controle estrutural pelas zonas de cisa-
lhamento transcorrentes relacionadas ao 
evento compressivo mais antigo.

No modelo de evolução estrutural 
de Santos e Coutinho (2008), que sinte-
tiza a evolução esboçada em Almeida et 
al. (2001a) e Klein et al. (2001a), o pri-
meiro evento compressivo tem um estilo 
de deformação transpressiva (transcor-
rência, cavalgamento frontal e obliquo) 
resultante de um encurtamento crustal 
relacionado a subdução de placa oceâ-
nica e a acresção de um ou mais arcos 
magmáticos seguida de colisão obliqua 
que culminou por volta de 1980 Ma. O 
segundo evento, que ocorreu quase 100 
Ma depois, além de um regime tectônico 
transcorrente teve início uma tectônica 
extensional que indica um estilo de de-
formação transtensiva.
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A tectônica extensional foi marcada pela co-
locação de granitoides mais rasos (< 3 km), acom-
panhados de subordinados gabros e diques de lam-
prófiros, andesitos e quartzo latitos. Na superfície 
ocorreu a erupção de derrames de lavas, geralmente 
de composição ácida, acompanhados da deposição 
de material piroclástico, por vezes ressedimentado, 
que depois foi erodido, retrabalhado e sedimenta-
do como depósitos sedimentares vulcanogênicos. 
Posteriomente, este pacote vulcano-sedimentar foi 
cortado por diques e stocks de granitoides pórfiros. 
Este conjunto vulcano-plutônico representa um sis-
tema de caldeiras vulcânicas que ocorre no Domí-
nio Tapajós e se estende ao domínio vizinho a leste 
(JULIANI et al., 2005; JULIANI; FERNANDES, 2010). A 
tectônica extensional tem um importante papel na 
formação e no posterior colapso das caldeiras vul-
cânicas, mesmo em ambientes tectônicos relaciona-
dos à colisão de arcos magmáticos e bacias de reta-
guarda de arcos magmáticos (LIPMAN, 1997; COLE; 
MILNER; SPINKS, 2005; SOBRADELO; GEYER; MARTÍ, 
2010). Desta forma, a tectônica extensional também 
deve ter controlado a colocação dos granitoides e 
deposição dos depósitos vulcanogênicos relaciona-
dos ao primeiro evento compressivo. Dreher et al. 
(2013b) destacaram a importância de falhas de dire-
ção NW-SE que cortam e delimitam o corpo Membro 

Tocantinzinho na parte central da área 
mapeada (Figura 4.18). Sugeriram que 
os centros vulcânicos se instalaram ao 
longo destas estruturas que podem ser 
remanescentes de um antigo graben, 
ou um hemi-graben, no qual se deposi-
taram os sedimentos vulcanoclásticos. 
Esta tectônica extensional que formou 
este graben foi obliterada pela trans-
corrência sinistral do subdomínio Serra 
Alta. O conjunto vulcano-plutônico do 
subdomínio Moraes Almeida na porção 
nordeste da área mapeada pode repre-
sentar um sistema de caldeira vulcânica 
de cerca de 1880 Ma (Figura 4.18). Con-
tudo, nesta área não foram mapeadas 
fraturas circulares e sequências com-
pletas de caldeiras vulcânicas (pré, intra 
e pós-caldeira), como as identificadas 
por Juliani et al. (2005). É possível que 
reativações das zonas de cisalhamento 
transcorrente por eventos posteriores 
tenham obliterado a estrutura original 
da caldeira vulcânica, e a erosão tenha 
levado os registros completos da sequ-
ência estratigráfica da Formação Moraes 

de Almeida. No entanto, também é possível que de-
mande um mapeamento mais detalhado e especí-
fico para identificar caldeiras vulcânicas nesta e em 
outras áreas do Domínio Tapajós.

Não foram identificados na área mapeada 
eventos tectônicos e magmáticos proterozoicos pos-
teriores. Apenas a datação da mineralização da mina 
Palito por Santos et al. (2013) sugerem a ocorrência 
de um evento hidrotermal há 1793 Ma capaz de abrir 
o sistema uranogênico na pirita.

A maioria dos diques do Diabásio Cururu 
apresenta orientação NE (030° a 040°) (Figuras 4.2 
e 4.14E) que é próxima da orientação (020° a 030°) 
dos enxames de diques de diabásio desta unidade 
que ocorrem no oeste do Domínio Tapajós (Figuras 
4.1). A tectônica extensional mesozoica que afetou 
as bacias do Amazonas e Alto Tapajós gerou fratu-
ras extensionais profundas que transportaram pul-
sos de magmas basálticos toleíticos continentais no 
Jurássico e no Cretáceo. Os enxames de diques que 
cortam as rochas do embasamento proterozoico 
(Domínio Tapajós) podem ter sido diques alimenta-
dores das soleiras e diques que cortam as bacias se-
dimentares fanerozoicas (Amazonas e Alto Tapajós).  
O campo de paleoesforços a partir destes diques 
básicos mesozoicos indicam que a componente de 
esforço extensional máximo (σ3) teria direção NW-
-SE (290° a 110°).

Figura 4.17 - Esquema do modelo de Riedel para par conjugado de 
zonas de cisalhamento transcorrentes sinistrais e dextrais, com 

bandas de cisalhamento R e R’ sintéticas e antitéticas (modificado de 
KATZ;  WEINBERGER; AYDIN, 2004).
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5 – GEOQUÍMICA PROSPECTIVA

5.1 INTRODUÇÃO

O objetivo do levantamento geoquímico foi 
auxiliar o mapeamento geológico e na identificação 
do potencial mineral da área. Foram coletadas 394 
amostras de sedimento de corrente, 389 amostras 
de concentrado de bateia e 22 amostras de solo (Fi-
gura 5.1). As informações de campo e os resultados 
analíticos foram armazenados e disponibilizados no 
banco de dados da CPRM (GEOBANK).

5.2 PROJETOS ANTERIORES DE PROSPECÇÃO 
GEOQUÍMICA

Durante os trabalhos de prospecção geoquí-
mica de detalhe das áreas dos igarapés Fofoca, Co-
leta e Riozinho das Arraias, realizada pela SUDAM 
(1976), no âmbito do projeto Pesquisas Minerais da 
Bacia do Jamanxim (Figuras 5.2 e 5.3), foram coleta-
das 69 amostras de concentrado de bateia na área 
dos Igarapés Fofoca e Coleta, e 70 amostras na área 
do Riozinho das Arraias. Pode-se destacar também a 
campanha de prospecção geoquímica realizada du-
rante o Projeto Santarém-Cachimbo (ALMEIDA et al., 
1977, 1980), área Serra do Mazzi, ao longo da rodo-

via BR-163 e suas vicinais  (Figura 5.4). Os projetos 
citados acima foram executados no leste da atual 
Folha Jardim do Ouro, onde estão localizadas a mina 
Palito, o depósito do São Jorge e outros indícios e 
ocorrências minerais cadastradas no presente proje-
to (Figura 5.2).

Na área dos igarapés Fofoca e Coleta, o ouro 
foi identificado em 21 amostras, representando cer-
ca de 30% do total amostrado (Figura 5.2), onde a 
SUDAM (1976) observou que os constituintes mine-
ralógicos dos concentrados de bateia que contêm 
ouro são homogêneos, e que independente das li-
tologias das áreas fontes, são encontrados alguns 
minerais como rutilo, zircão, magnetita, ilmenita, 
epidoto, coríndon e anatásio. De todos os minerais 
identificados em conjunto com o ouro, destaca-se o 
epidoto como possível farejador de ouro (Figura 5.3), 
já que a presença deste mineral foi relacionada a zo-
nas de cisalhamento e, por conseguinte, a processos 
hidrotermais que levariam a concentração do ouro 
(SUDAM, 1976).

Na área do Riozinho das Arraias foram identifi-
cadas partículas de ouro também em 21 amostras, o 
que representou 25% do total de amostras. A maio-
ria dessas apresentaram teores significativos (> 5 g/t) 
(Figura 5.2). Associados ao ouro tem-se também o 

Figura 5.1 - Mapa de localização da amostragem de concentrado de bateia, sedimento de corrente e solo do presente 
projeto.



Geologia e Recursos Minerais das Folhas São Domingos e Jardim do Ouro

212

anatásio, rutilo, zircão, corídon, epidoto, magnetita, 
monazita, espinélio e turmalina, e segundo a GEO-
MITEC (1976), assim como nas áreas dos igarapés 
Fofoca e Coleta, tais minerais são apenas “resistatos” 
das rochas encaixantes, sem nenhuma relação com 
as ocorrências de ouro, com exceção do epidoto (Fi-
gura 5.3).

Na área da Serra do Mazzi foram coletadas 
cerca de 320 amostras de sedimento de corrente 
e 157 amostras de concentrado de bateia, na qual 
envolveram as fases de reconhecimento e detalhe. 
O tratamento das amostras de sedimento de corren-
te envolveu análise uni e multivariada dos dados e 
apresentou como principais resultados anomalias de 
Y, Yb, Nb, Sn, Ga, Cu, Zn, Ni, Co e V, sendo identifica-
do, em concentrado de bateia, minerais como cas-
siterita, monazita, turmalina e topázio (Figura 5.4).

5.3 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a coleta de amostras de sedimento de 
corrente e concentrado de bateia foi estabelecida a 
amostragem em torno de 1 amostra/10 ou 20 km2 
o que equivale a 150 ou 300 amostras na escala 
1:100.000, segundo o manual técnico de geoquímica 

da CPRM (LINS, 2010).  As amostras de sedimentos 
de corrente foram coletadas no leito das drenagens 
ativas, dando ênfase a amostragem de material na 
fração silte e argila, isenta de matéria orgânica e 
representativa da área coletada. 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.

A preparação inicial das amostras de sedimen-
tos de corrente foi realizada em Laboratório de Aná-
lise Mineral da Superintendência Regional de Belém 
(LAMIN-BE), onde foram secas a 60 °C, peneiradas a 
-80# e quarteadas. Após o quarteamento, uma alí-
quota de cada amostra foi enviada ao laboratório co-
mercial para análise e outra arquivada. As 375 amos-
tras de sedimento de corrente foram analisadas pela 
SGS-GEOSOL, onde as amostras foram pulverizadas 
a -150#, digeridas com água régia e posteriormente 
dosadas por ICP-MS e ICP-OS para 54 elementos quí-
micos. No caso específico do Au, além da dosagem 
por ICP-MS, foi feita dosagem também por Fire Assay 
em 341 amostras, onde foram utilizadas alíquotas 
com peso entre 10 a 50 gramas para análise. Na Ta-
bela 5.1 estão listados os elementos analisados, com 
seus respectivos limites de detecção no laboratório 
citado.

Figura 5.2 - Mapa com as áreas de prospecção de ouro aluvionar do Projeto Pesquisa Mineral na Bacia do Rio 
Jamanxim da SUDAM (1976).
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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, a partir do qual o material foi con-
centrado por bateamento, chegando-se a uma amos-
tra final com cerca de 20 g de material.

Algumas amostras de batéia foram coletadas 
com o objetivo de verificar a presença de minerais 
satélites de diamantes, e para isso foi utilizado um 
jogo de peneiras (4, 8, 16 e 26 mesh) para, aí sim, 
concentrar os minerais em bateia com o passante de 
26 mesh.

Os concentrados finais foram secos a 60 °C 
no LAMIN-BE e em seguida enviadas para análise 
mineralógica semiquantitativas no laboratório da 
SGS-GEOSOL, em Belo Horizonte.

As 22 amostras de solo obedeceram ao mes-
mo tratamento das amostras de sedimento de cor-
rente e foram todas analisadas no laboratório da 
SGS- GEOSOL e tiveram como objetivo principal iden-
tificar assinaturas geoquímicas de algumas unidades 
não aflorantes na área de estudo e que foi discutido 
no Capítulo 3.

5.4 RESULTADOS ANALÍTICOS E TRATAMENTO 
DOS DADOS

5.4.1 Sedimentos de Corrente

Para o tratamento dos dados analíticos de 
amostras de sedimentos de corrente foram utilizados 
os aplicativos Excel 2010 e Statistica 10, obedecen-
do-se a três etapas: (1) Análise estatística univariada, 
em que foi efetuado o cálculo dos estimadores esta-
tísticos, a análise da variância dos elementos pelas 
medidas de tendência central e de variância, além da 
análise dos diagramas de frequência (histogramas e 
Box Plot), (2) Análise estatística bivariada, em que foi 
utilizada a matriz de correlação e (3) Análise estatísti-
ca multivariada, utilizando a análise fatorial.

Para os 50 elementos analisados, um conjunto 
de 37 foi selecionado para a continuidade do tratamen-
to estatístico uni e multivariado dos dados (Tabela 5.2), 
já que os outros 13 elementos apresentaram percen-
tual de valores qualificados inferior a 70% do total de 
amostras analisadas. Exceto o Au analisado por Fire As-
say, que apesar de ter apresentado 53% de valores vá-
lidos, foi mantido para a continuidade dos tratamentos 
estatísticos, dada sua importância na área de trabalho.

Figura 5.3 - Mapa mostrando a correlação das elevadas concentrações de epidoto aluvionar nas áreas de pesquisa da 
SUDAM, com as zonas de cisalhamento da parte sudeste da Folha Jardim do Ouro.
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Figura 5.4 - Mapa de amostragem de concentrado de bateia e sedimento de corrente na área de prospecção 
mineral do projeto de pesquisa do IDESP, na parte leste da Folha Jardim do Ouro. Destaque para os indícios de 

cassiterita (estanho), associada com topázio e monazita.
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Os histogramas foram gerados primeiramente 
a partir das amostras brutas e posteriormente com 
os dados log-normalizados (Apêndice 5.1), conside-
rando nos dois casos a substituição dos valores abai-
xo do limite de detecção pela metade do seu valor. Os 
histogramas das amostras brutas demonstram curvas 
assimétricas para maioria dos elementos (assimetria 
positiva), não apresentando assim, normalidade nos 
dados. Nos histogramas gerados a partir dos dados 
log-normalizados, as amostras mostram tendência à 
normalidade, justificando a tal normalização dos da-
dos para geração de diagramas tipo Box-Plot. A partir 
da análise destes diagramas (Apêndice 5.2) foi possível 
definir pelo menos 5 classes/faixas de valores consi-
derados normais e anômalos, calculadas utilizando os 
valores do Primeiro Quartil (Q1), Mediana (Q2), Tercei-
ro Quartil (Q2) e Inter-Quartil (IQR), considerando na 
maioria dos casos os valores anômalos aqueles calcu-
lados por Q2+1,5*IQR. Na Tabela 5.3 estão as estações 
anômalas e seus respectivos elementos anômalos.

A Tabela 5.4 mostra o diagrama de correlação 
dos 37 elementos selecionados para a continuidade 
do tratamento estatístico, sendo que para tal, além 
de serem utilizados os dados log-normalizados, fo-
ram retirados da tabela de dados os valores conside-
rados outliers e extremos, com objetivo de eliminar 
a influência dessas amostras no resultado da corre-

lação. Nesta destacam-se os elementos 
com correlação muito forte (≥ 0,85), for-
te (≥ 0,7 e < 0,85) (Ga-Al, Ba-Sr, Be-U, Zr-
-Hf, U-Y, La-Y, Y-Ce e Ca-Sr) e moderada (≥ 
0,6 e < 0,7). Além das correlações muito 
forte e forte, estão destacadas em laran-
ja na Tabela 5.4 as correlações considera-
das moderadas.

A análise multivariada envolveu 
a técnica de análise fatorial, sendo que 
para utilização desta técnica os dados 
foram também padronizados em escala 
logarítmica e utilizados sem a presença 
dos valores outliers e extremos. Esta aná-
lise foi calibrada com a rotação Varimax 
normalizada e para a determinação do 
numero de fatores que são relevantes 
para análise foi utilizado o teste de Scree 
(Figura 5.5) e a partir daí, foi aplicado o 
critério de Kaiser que considera o valor 
acima de 1 como relevante para análise. 
No diagrama da Figura 5.5 observa-se 
que até o oitavo fator é considerado re-
levante para análise.

Na Tabela 5.5 estão os fatores res-
ponsáveis pela variância dos dados, sendo 
destacados aqueles elementos com fator 
> 0,60. Os oito fatores selecionados foram 
responsáveis por 75,4%, sendo o primeiro 
fator responsável por 27,23% da variância 
dos dados e os demais respectivamen-
te com contribuição e essa variância de 
12,4%, 10%, 8%, 5,8%, 5%, 3,7% e 3,3% 
(Tabela 5.5). Destacado na Tabela 5.5 es-
tão os valores dos fatores cujos elemen-

tos apresentaram forte correlação: Fator 1 apresentou 
altos valores de correlação com fator La-Ce-Y-Be-Pb-K; 
Fator 2 correlação Hf-Zr-Nb-Ti; Fator 3 correlação Co-
-Sr-Ba-Ca-Ni-Cr; fator 4 correlação para Ga-Al-V, fator 
5 correlação Ag-Sn-Mn, Fator 7 representado pelo ele-
mento Cd e Fator 8 representado pelo Au.

5.4.2 Concentrados de Bateia

As amostras de concentrado de bateia foram 
enviadas para análise mineralométrica semiquantita-
tiva no laboratório da SGS-GEOSOL. Estas amostras 
foram preparadas e analisadas conforme os procedi-
mentos de concentração, separação e identificação 
mineral deste laboratório, com uma prévia contagem 
de partículas de ouro nas frações < 0,5 mm, > 0,5 a 
< 1 mm e > 1 mm por catação manual no estereomi-
croscópio. Os resultados são apresentados conforme 
intervalos dos teores estimados de minerais pesados 
(Tabela 5.6) e o ouro na quantidade de partículas 
identificadas em cada fração.

A Tabela 5.7 sumariza os melhores resultados 
das análises semiquantitativas de concentrado de ba-
teia para os principais minerais-minérios, com desta-
que para o ouro, cromita, cassiterita, pirita, além dos 
principais minerais satélite de diamante.

Elementos Limite de Detecção

Na, K, Mg, Ti, Ca, Al, Fe 0,01% a 15%

Sr, Ni, Zr, Cu 0,5 ppm a 1%

Mo, U, Ta, Ce, Nb, Cs, Ta, Sb, Y 0,05 ppm a 1%

Ge, Th, La, Re, Sc, W, Co 0,1 ppm a 1%

Zn, V, Cr, As 1 ppm a 1%

Li 1 ppm a 5%

B 10 ppm  1%

Cd, Hg 0,01 ppm a 1%

S 0,01 % a 5%

Pb, Rb 0,2 ppm a 1%

Ag 0,01 ppm  a 10 ppm

Mn, Ba 5 ppm  a 1%

P 50 ppm a 1%

Bi 0,02 ppm a 1%

Tl 0,02 % a 1%

Se 1 ppm a 0,1%

Te, Cs, Nb 0,05 ppm a 0,1%

Ga 0,1% a 1%

Be 0,1 ppm a 0,01%

Hf 0,05 ppm a 0,05%

Sn 0,3 ppm a 0,1%

In 0,02 ppm a 0,05%

AU
0,1 ppm a 100ppm (ICP-MS)

5 ppb (Fire Assay) - 50 g

Tabela 5.1 - Elementos analisados pelo laboratório da SGS-GEOSOL, 
com seus respectivos limites de detecção.
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Elementos № Valores  № Válidos № Válidos
(%) Média Desvio

Padrão CV Mínimo Q1 Mínimo Q3 Máximo

Au - ppb 349 184 53 134,34 397,13 2,96 5,00 13,00 26,5 90,25 4397,00

Au - ppm 375 13 3 0,35 0,34 0,97 0,10 0,15 0,20 0,60 1,20

As -ppm 375 47 13 3,47 4,71 1,36 1,00 1,00 2,00 3,00 23,00

Ag - ppm 375 339 90 0,13 0,26 1,99 0,01 0,05 0,08 0,13 2,56

Al - % 375 375 100 1,49 1,05 0,71 0,17 0,72 1,21 2,02 6,59

B – ppm 375 2 1 11,50 0,71 0,06 11,00 – 11,50 375,00 12,00

Ba –ppm 375 373 99 55,58 37,64 0,68 7,00 29,00 45 71,00 228

Be – ppm 375 353 94 0,50 0,37 0,74 0,10 0,20 0,40 0,60 2,40

Bi – ppm 375 334 89 0,80 9,08 11,42 0,02 0,12 0,19 0,32 166,02

Ca - % 375 351 94 0,03 0,02 0,56 0,01 0,02 0,03 0,04 0,14

Cd – ppm 375 292 78 0,06 0,11 2,07 0,01 0,03 0,04 0,06 1,87

Ce – ppm 375 375 100 41,19 38,92 0,94 3,94 18,66 29,94 50,05 282,66

Co – ppm 375 374 100 2,41 3,16 1,31 0,20 0,90 1,70 2,90 49,00

Cr - % 375 367 98 9,10 9,58 1,05 1,00 4,00 6,00 11,00 80,00

Cs – ppm 375 375 100 0,68 0,47 0,69 0,09 0,35 0,55 0,89 2,94

Cu - ppm 375 371 99 10,08 38,98 3,87 0,70 3,40 5,50 8,90 740,9

Fe -% 375 375 100 1,82 1,22 0,67 0,15 1,02 1,46 2,23 8,62

Ga – ppm 375 375 100 6,18 4,78 0,77 0,90 2,70 4,70 8,03 30,00

Ge – ppm 375 38 10 0,14 0,05 0,36 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20

Hf – ppm 375 369 98 0,81 1,02 1,26 0,06 0,27 0,49 0,95 11,74

Hg - ppm 375 333 89 0,18 0,39 2,22 0,01 0,06 0,11 0,19 6,07

In - ppm 375 191 51 0,05 0,04 0,73 0,02 0,03 0,04 0,06 0,36

K - % 375 345 92 0,07 0,07 0,96 0,01 0,03 0,05 0,09 0,66

La - ppm 375 375 100 20,50 23,30 1,14 2,00 8,60 14,30 24,13 236,30

Li - ppm 375 205 55 2,20 1,40 0,64 1,00 1,00 2,00 3,00 11,00

Mg - ppm 375 225 60 0,03 0,02 0,87 0,01 0,01 0,02 0,03 0,25

Mn - % 375 372 99 267,75 278,81 1,04 0,01 66,75 217 362 2164

Mo - ppm 375 375 100 0,82 1,10 1,34 0,05 0,35 0,60 1,02 17,27

Na - % 375 11 3 0,01 0,01 0,37 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

Nb - ppm 375 375 100 1,93 2,75 1,43 0,17 0,61 1,17 2,17 37,69

Ni - ppm 375 375 100 3,30 2,30 0,70 0,50 1,90 2,60 3,90 20,10

P - % 375 333 89 136,23 68,97 0,51 50,00 86,50 120 168 510,00

Pb - ppm 375 375 100 15,68 45,59 2,91 2,80 8,30 11,10 14,70 816,00

Re - ppm 375 0 0 – – – – – – – 0,00

Rb - ppm 375 367 98 7,63 6,65 0,87 0,50 3,40 5,80 9,80 68,80

 S - ppm 375 210 56 0,02 0,01 0,72 0,01 0,01 0,01 0,02 0,11

Se - ppm 375 14 4 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Sb - ppm 375 309 82 0,14 0,13 0,97 0,05 0,08 0,11 0,15 1,48

Sc - ppm 375 356 95 2,10 2,07 0,98 0,10 0,90 1,50 2,50 18,90

Sn - ppm 375 345 92 1,65 1,47 0,89 0,30 1,00 1,30 2,00 21,30

Sr - ppm 375 375 100 6,85 4,97 0,73 0,70 3,30 5,70 8,73 42,40

Ta - ppm 375 34 9 0,09 0,05 0,56 0,05 0,06 0,08 0,10 0,29

Te - ppm 375 65 17 0,28 0,47 1,66 0,05 0,06 0,09 0,25 2,47

Th - ppm 375 375 100 14,78 12,84 0,87 1,40 6,50 10,75 17,85 120

Ti - % 375 338 90 0,13 0,26 2,02 0,01 0,02 0,04 0,10 1,80

U - ppm 375 375 100 1,64 1,10 0,67 0,22 0,91 1,41 2,10 9,80

V - ppm 375 370 99 17,54 20,58 1,17 1,00 5,00 11,00 21,50 149,00

Y - ppm 375 375 100 6,07 5,13 0,84 0,66 3,08 5,01 7,59 60,95

Zn - ppm 375 375 100 22,03 16,72 0,76 2,00 12,00 18,00 26,00 168,00

Zr - ppm 375 375 100 26,19 29,02 1,11 1,30 9,90 18,40 30,40 251,00

W - ppm 375 224 60 0,52 1,57 3,00 0,10 0,20 0,30 0,50 21,70

Tabela 5.2 - Sumário estatístico dos dados analisados.
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amostras, e em alguns mapas foram utilizados os 
indícios de concentrado de bateia, tendo como su-
porte a geologia e os recursos minerais da área. A se-
leção dos elementos para representação nos mapas 
foi baseado nas associações identificadas na análise 
multivariada, sendo as principais associações: Fator 
1 La-Ce-Y-Be-Pb-K; Fator 2 Hf-Zr-Nb-Ti; Fator 3 Co-Sr-
-Ba-Ca-Ni-Cr; Fator 4 Ga-Al-V; Fator 5  Ag-Sn-Mn; Fa-

tor 6 Mo-Bi; Fator 7 Cd e Fator 8 pelo Au. 
Para os fatores citados, foram gerados 
mapas de análise fatorial e elementos 
principais para os Fatores 1, 2, 3, 5, 6 e 8.

O Fator 1, que representa a asso-
ciação de La-Ce-Y-Be-Pb-K, é caracteriza-
do por bacias de captação cujos valores 
maiores drenam de rochas graníticas, e 
onde estão presentes as principais ano-
malias para La, Ce e Y com indícios de 
monazita e xenotímio em concentrado 
de bateia associados (Figuras 5.6 A a C). 
Geralmente, estas bacias de captação es-
tão relacionadas a corpos de granito tipo 
A da Suíte Intrusiva Maloquinha, como 
aqueles na parte leste e centro-norte da 
área. Contudo, estas bacias anômalas 
também estão nas porções sul, sudoeste 
e oeste da área (Figuras 5.6 A a C), asso-
ciadas a granitos da Suíte Intrusiva Cre-
porizão, não plotados nestes mapas. As 
anomalias de La e Ce tem correlação com 
os indícios de monazita (Figuras 5.6 A e 
B) e as de Y com os de xenotímio (Figura 
5.6 C), ambos minerais concentradores 
de Elementos Terras Raras.

Para o Fator 2, representado pela 
associação Hf-Zr-Nb-Ti, foram gerados 
mapas de bacias a partir dos escores 
deste fator e plotado nestes os valores 
de sedimento de corrente de Hf, Zr e Nb 
(Figuras 5.7 A a C). Esta associação e as 
anomalias destes elementos também 
mostram relação com corpos de grani-
to tipo A da Suíte Intrusiva Maloquinha, 
com destaque para o batólito onde se 
localiza o garimpo Mamoal que concen-
tra a maioria das anomalias de primeira 
ordem para Hf, Zr e Nb e onde ocorrem 
indícios de cassiterita (Figuras 5.7 A e B) 
e rutilo (Figura 5.7 C) em concentrado de 
bateia. As anomalias de Hf e Zr devem 
estar associadas a concentrações de zir-
cão, mas estes valores são mais elevados 
em zircão de granitos tipo A com mine-
ralização de Sn, Nb, Ta, ETR e Y (PEREI-
RA et al., 2008; LAMARÃO et al., 2012; 
NARDI et al., 2012). Contudo, os indí-
cios de cassiterita detrítica são modes-
tos e não foram encontradas columbita 
e tantalita nos concentrados de bateia. 
Possivelmente as anomalias de Nb estão 
relacionadas às concentrações de ruti-
lo, pois este elemento é extremamente 
compatível com este mineral (DILL et al., 

Estações Anômalas Elementos/Associação

PS 03, PS 08, PS 32, PS 237, PS 244, 
PA 23, PA 26, AR 22 Ti

PS 04 Ti-Cu

PS 10 Ca-Ni-Zn

PS 15 Cu

PS 16 Fe

PS 17 Pb

PS 23 Hg-Pb-Y

PS 24, AR 42 Au

PS 25 Ag-Cd-Cu-Fe-Hg-Pb-Sb-Zn

PS 30, PS 47, PS 142, PS 203, PS 236, 
PA 25, AR 60 Sb

PS 40, AR 44 Cu-Bi

PS 41, PS 45 Cu

PS 50 Bi-Mg-Zn

PS 51, PS 55, PS 100 Zn

PS 59, PS 61 , PA 01, PA 03 Ag

PS 82, PS 83, PS 121 Cr

PS 109 Th

PS 130, PS 136, AR 49 Sn

PS 157 La-Ni-U-Y

PS 173, CE 40 Zr

PS 175, CE 43 Ni

PS 177 Sr

PS 180, PS 191, PS 227 Nb

PS 201 Cu-Fe-Ni-Sc

PS 226 Bi-Ce-Hf-La-Nb-Th-U-Zr

PS 233 Cu-Ti-Zr

PS 238 Ag-Cu-Pb-Ti

PS 239 Ag-Ti

AR 05 Ce-La-Sn

AR 56 Ce-La

CE 05 Ca-Cr-Ni

CE 20 Au-P

CE 33 Ce-La

CE 37 K-Rb

CE 38 Au-La

EY 01 Au-Ag-Bi-Co-Cu-Hg-Pb

EY 13 Hg

EY 15 Ag-Bi-Cu-Hb-Mo-Pb

Tabela 5.3 - Estações anômalas de sedimento de corrente do Projeto 
São Domingos-Jardim do Ouro.

5.5 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Para apresentação dos resultados e mapas 
geoquímicos deste projeto, foram consideradas as 
anomalias de primeira ordem e as classes desses 
elementos definidas pelos diagramas de Box-Plot. Os 
resultados da análise multivariada (análise de fato-
res) estão representados nas bacias de captação das 
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2007; MEINHOLD, 2010). A ilmenita, que alcança te-
ores > 50% em concentrados de bateia (Figura 5.7 
C), também pode apresentar concentrações de Nb, 
especialmente aquelas associadas à mineralizações 
de cassiterita (DILL et al., 2006, 2007).

O Projeto Santarém-Cachimbo identificou cas-
siterita associada à monazita, turmalina e topázio (Fi-
gura 5.4), mas no presente projeto apesar de terem 
sido amostradas algumas das mesmas drenagens 
que cortam os granitos tipo A da parte leste da área 
não foram identificados cassiterita, turmalina e to-
pázio nos concentrados de bateia. Também nenhum 
dos projetos na área identificou columbita e tantalita 
em concetrados de bateia.

O Fator 3, que representa associação Co-Sr-Ba-
-Ca-Ni-Cr, é típica de rochas máficas de composição 
básica ou intermediária. No mapeamento geológico, 
além dos diques máficos inferidos foram identifica-
das três unidades de rochas máficas representadas 
pelos gabros da Suíte Intrusiva Ingarana, incluindo 
os gabros São Domingos e Rio Novo, e pelos diques 
de andesito (Andesito Joel-Mamoal), lamprófiros es-
pessartíticos (Lamprófiro Jamanxim) e de diabásio 
(Diabásio Cururu). No mapa de bacias do Fator 3 fo-
ram plotados também as amostras de concentrado 
de bateia que contém cromita, e verificou-se uma 
boa correlação destes parâmetros geoquímicos e mi-
neralógicos com estes corpos de rochas máficas de 
composição básica e intermediária (Figura 5.8). Em 
alguns locais, como a leste do Tocantinzinho e nas 
cercanias do garimpo São João, ocorrem bacias com 
altos valores de escores para o Fator 3 e cromita em 
bateia que podem ser indicativos de pequenos cor-
pos máficos (diques ou chaminés) não cartografados 
no mapeamento.

No mapa de bacias para Fator 5 que marca a 
associação Ag-Sn-Mn foi possível avaliar a minerali-

Figura 5.5 - Gráfico para determinação de fatores relevantes para análise.

zação de Sn de novo. O corpo de granito tipo A da 
Suíte Intrusiva Maloquinha que ocorre no nordeste 
da Folha São Domingos (Serra Alta) apesar de não ter 
sido detectada cassiterita em concentrado de bateia 
apresenta anomalias de Sn de primeira e segunda or-
dem (Figura 5.9A). Neste mapa também foi possível 
testar a correlação dos jazimentos de ouro, inclusive 
os indícios de concentrado de bateia deste projeto, 
com as anomalias de Ag (Figura 5.9B). Destacaram-
-se nesta correlação as anomalias de primeira ordem 
nas bacias que drenam os depósitos de São Domin-
gos e São Chico na parte sul da área. Anomalias de 
Ag desta ordem também ocorrem nas cercanias do 
garimpo São João no oeste da área, e nas bacias ime-
diatamente a noroeste do depósito Tocantinhzinho. 
Por outro lado, na porção nordeste e leste da área 
ocorrem anomalias de Ag sem correlação com indí-
cios de ouro (Figura 5.9B).

O mapa de bacias anômalas para o Fator 6 é 
marcado pela associação Mo-Bi, que são importan-
tes elementos farejadores de ouro (Figura 5.10). Nes-
te mapa foram plotadas as amostras de concentrado 
de bateia para epidoto e pirita que representam al-
guns dos principais minerais hidrotermais presentes 
em alguns depósitos de ouro da região (KLEIN et al., 
2001a; COUTINHO et al., 2008a; SOUZA, 2009; BOR-
GES, 2010; ECHEVERRI-MISAS, 2010). Foram plota-
dos os indícios de ouro em concentrado de bateia 
deste projeto e todos os jazimentos de ouro e o de 
molibdenita para checar esta correlação. Neste caso, 
destacaram-se as anomalias de primeira ordem de 
Mo em bacias que drenam os jazimentos de São Do-
mingos, Mamoal e São João (Figura 5.10). Verificou-
-se anomalia de Bi somente associada a um depósito 
(Esmeril) de São Domingos, embora este elemento 
seja descrito na associação metálica de importan-
tes depósitos da região, como o Palito (ECHEVERRI-
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Elementos F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Au (ppb) -0,027 -0,017 0,230 -0,015 -0,151 -0,043 -0,079 0,720

Ag (ppm) 0,194 -0,123 0,013 -0,114 0,720 0,243 0,212 -0,014

Al (%) 0,257 0,006 0,131 0,879 0,085 0,137 -0,033 -0,102

Ba (ppm) 0,470 -0,269 0,716 0,085 -0,069 -0,151 0,085 0,146

Be (ppm) 0,750 -0,092 0,157 0,250 0,129 0,104 0,159 -0,241

Bi (ppm) 0,212 0,141 -0,187 0,231 -0,016 0,670 0,206 0,128

Ca (%) 0,368 -0,218 0,691 0,197 0,150 -0,122 0,040 -0,099

Cd (ppm) 0,143 -0,156 0,064 0,015 -0,108 0,045 0,768 -0,061

Ce (ppm) 0,876 0,039 0,090 0,133 -0,031 0,060 -0,063 -0,034

Co (ppm) 0,153 0,125 0,818 0,084 -0,087 -0,041 0,197 0,139

Cr (ppm) -0,055 -0,072 0,646 0,358 0,054 0,050 -0,304 0,141

Cs (ppm) 0,441 -0,352 0,104 0,549 0,122 0,067 0,196 0,291

Cu (ppm) 0,002 0,515 0,549 -0,081 0,062 0,254 0,389 -0,042

Fe (%) -0,032 0,392 0,392 0,568 -0,261 0,192 0,067 -0,213

Ga (ppm) 0,171 -0,018 0,022 0,932 0,110 0,167 0,023 -0,057

Hf (ppm) 0,072 0,812 -0,029 0,092 0,093 0,200 -0,138 0,084

Hg (ppm) -0,004 0,007 0,092 0,331 0,404 0,441 -0,095 0,045

K (%) 0,614 0,055 0,474 -0,100 -0,148 0,387 -0,037 0,017

La (ppm) 0,897 0,031 0,156 -0,094 0,036 -0,043 -0,042 0,026

Mn (%) -0,012 0,195 0,096 -0,109 0,685 -0,132 -0,365 -0,175

Mo (ppm) 0,146 0,341 0,083 0,254 0,088 0,719 -0,027 -0,269

Nb (ppm) 0,336 0,687 -0,310 -0,011 0,144 -0,019 0,104 -0,296

Ni (ppm) 0,065 0,176 0,667 0,179 0,264 0,158 0,098 0,028

P (%) 0,397 -0,190 0,446 0,362 0,097 -0,045 -0,040 -0,395

Pb (ppm) 0,609 0,129 0,221 0,260 0,185 -0,179 0,336 0,248

Rb (ppm) 0,596 -0,211 0,172 0,190 0,051 0,349 0,257 0,244

Sb (ppm) 0,042 0,350 0,487 -0,109 -0,091 0,379 0,057 -0,040

Sc (ppm) 0,036 0,138 0,439 0,494 0,047 0,223 0,232 0,240

Sn (ppm) 0,017 0,306 -0,041 0,405 0,688 -0,073 -0,164 -0,137

Sr (ppm) 0,309 -0,247 0,761 0,110 -0,054 -0,194 -0,107 0,102

Th (ppm) 0,530 0,435 -0,110 0,559 0,036 0,199 -0,192 -0,054

Ti (%) -0,142 0,728 0,091 0,039 -0,083 -0,501 0,140 0,084

U (ppm) 0,767 0,169 0,009 0,391 0,114 0,247 0,030 -0,100

V ppm) -0,125 0,073 0,449 0,768 -0,157 -0,066 0,007 0,188

Y (ppm) 0,854 0,186 0,121 -0,031 0,023 0,071 0,183 -0,030

Zn (ppm) 0,384 0,153 0,203 0,495 -0,100 0,011 0,426 -0,157

Zr (ppm) 0,076 0,832 0,033 0,082 0,102 0,265 -0,196 0,027

Variância
Total (%) 27,3 12,4 10,0 8,0 5,8 5,0 3,7 3,3

Tabela 5.5 - Total de fatores identificados pela análise de principais componentes para as amostras de sedimento de corrente.

-MISAS, 2010), Tocantinzinho (VILLAS; SANTIAGO; 
CASTILHO, 2013), Água Branca (SOUZA, 2009), São 
Jorge (BORGES, 2010) e Mamoal (COUTINHO et al., 
2008b). Na porção nordeste ocorrem anomalias de 
Mo e Bi, sem relação com indícios de ouro, mas que 
tem uma ocorrência de molibdenita associada a um 
granito tipo A da Suíte Intrusiva Maloquinha (Figura 
5.10), não plotado neste mapa mas mostrado em ou-
tros deste capítulo.

O Fator 8 apresentou o Au como principal ele-
mento responsável pela variância dos dados neste 
fator. Os escores deste fator foram representados 
nas bacias de captação, juntamente com os valores 
anômalos para Au em sedimento de corrente, ad-
quiridos a partir dos dados brutos, destacando as 
amostras cujos resultados apresentaram valores ex-
tremos. Além disso, no mapa para o Fator 8 foram 
plotadas as amostras com partículas de ouro, pirita 
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e epidoto em concentrado de bateia (Figura 5.11). A 
porção central e sul da área de trabalho apresentam 
as maiores anomalias de Au associadas às bacias anô-
malas para o Fator 8, essas regiões já são conhecidas 
por apresentar garimpos e depósitos de ouro, como 
nas áreas dos garimpos do Mamoal, São Chico e São 
Domingos. Também se destacam as anomalias extre-
mas e de primeira ordem de Au na porção sudoeste e 
oeste, nas cercanias dos garimpos Água Branca, São 
João e Roda de Fogo. Na porção leste destacam-se 
as anomalias de Au relacionadas às bacias a norte e 
nordeste do depósito do São Jorge, e as bacias de 
afluentes de ambas as margens do Rio Novo (Figura 
5.11). Nestas áreas também se destacam indícios de 
ouro em concentrado de bateia, geralmente com pi-
rita e epidoto associados (Figura 5.11). A associação 
de pirita e epidoto com concentrados e jazimentos 
de ouro é mais notável nas bacias a sudeste e sudo-
este da localidade Água Branca. Nas bacias que dre-
nam os depósitos de São Domingos e São Chico os 
concentrados de bateia com ouro tem somente a pi-
rita associada, e nas que drenam a leste do depósito 
Tocantinzinho só o epidoto (Figura 5.11).

De modo geral, as anomalias de Au em sedi-
mento de corrente e os indícios de ouro  em concen-

trados de bateia, com pirita ou epidoto associados se 
concentram numa faixa de orientação NW-SE na par-
te central da área, marcada por zonas de cisalhamen-
to transcorrente de orientação principal concordante 
e que corresponde ao que as empresas de mineração 
denominam de Trend ou Lineamento Tocantinzinho 
(Figura 5.11). Fora da faixa do lineamento delimitada 
por gravimetria satelital, como nas porções nordeste 
e sudoeste, há menos indícios e jazimentos de ouro.

Com relação à prospecção para diamantes, 
nas amostras de concentrado de bateia foram iden-
tificados alguns minerais indicadores de kimberlito 
(MIK), como o espinélio magnesiano, granada piro-
po e picroilmenita associado à presença de cromita 
(Tabela 5.7). A presença de espinélio kimberlítico foi 
identificada na porção noroeste da área de trabalho 
(Figura 5.12), em microbacias do Igarapé São Sebas-
tião e KRB, na porção centro sul nas cabeceiras dos 
Igarapés Água Branca, Jerimum e Azul, além da por-
ção central da área, nas bacias do Igarapé Tocantins 
e Mamoal. A granada kimberlítica foi identificada em 
um afluente do rio Tocantinzinho, interflúvio com o 
igarapé Água Limpa (Figura 5.12). Já a ilmenita kim-
berlítica foi identificada em um afluente do igarapé 
São Chico, na porção centro sul da área.

Mineral
Indícios Mineralógicos

Fração № de Estações com Partículas de AU

Ouro

< 0,5mm 104 (mínimo de 1 partícula e máximo de  2088 partículas)

> 0,5 e < 1mm 29 (mínimo de 1 partícula e máximo de  148 partículas)

> 1mm 4 (mínimo de 1 partícula e máximo de  12 partículas)

Código – Teor Nº de Estações

Pirita
01 19
40 1

Cassiterita
01 1
15 2

Cromita

01 131
03 33
15 10

Espinélio Kimberlítico 01 9
Granada Kimberlítica 01 1
Ilmenita Kimberlítica 01 1

Tabela 5.7 - Tabela com sumário dos minerais-minérios e indícios mineralógicos em concentrado de bateia.

Código – Teor Significado

85 75-100%

60 50-75%

40 25-50%

15 5-25%

03 1-5%

01 < 1%

Tabela 5.6 - Código–teor e significado adotados para 
análises mineralométricas semiquantitativas.
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6 – RECURSOS MINERAIS

6.1 INTRODUÇÃO

A avaliação dos recursos minerais nas fo-
lhas São Domingos (SB.21-Z-A-II) e Jardim do Ouro 
(SB.21-Z-A-III) consistiu de uma pesquisa dos recur-
sos previamente cadastrados na base RECMIN do 
GEOBANK. Os dados sobre os jazimentos nestas duas 
folhas foram inseridos entre 2004 e 2008, e recente-
mente atualizados com informações de relatórios de 
pesquisa e avaliação de recursos e depósitos de ouro 
publicados na Internet em portais de empresas de 
mineração. Também foram feitas consultas mais de-
talhadas de relatórios impressos de pesquisa mineral 
de ouro e estanho das décadas de 1970 e 1980 feitas 
pela SUDAM (1972, 1976), pelo IDESP (ALMEIDA et 
al., 1977, 1980) e pela CPRM (1985a, 1985b, 1985c, 
1985d). Além disso, os dados obtidos nos levanta-
mentos geológicos e geoquímicos deste projeto ren-
deu uma significativa contribuição na atualização da 
base de recursos minerais (Tabela 6.1).

O grau de importância e o status econômico 
dos jazimentos são parâmetros que flutuam confor-
me a economia mundial e a brasileira, bem como a 
política de investimentos das diferentes esferas de 
governo do Brasil. Atualmente, há uma única mina 
de ouro ativa na área do projeto, a mina Palito, mas 
há um projeto de implantação de uma segunda mina 
no depósito Tocantinzinho. Dos sete depósitos pri-
mários de ouro restantes na área do projeto (Figura 
6.1), pelo menos dois (São Chico e São Jorge) tem 
perspectivas de também se tornarem minas.

A atividade ou paralização de um garimpo de 
ouro é sazonal e ao longo da história de exploração 
de um garimpo a porção do depósito lavrado também 
muda, tornando-se cada vez mais escassa a exploração 
de depósitos superficiais como depósitos aluvionares 
e de paleoterraços. Isto tem desencadeado a lavra de 
depósitos primários, que após lavra da cobertura late-
rítica se faz necessária a exploração subterrânea dos 
veios de quartzo. A folha São Domingos tem dezesse-
te garimpos ativos de ouro primário, enquanto a folha 
Jardim do Ouro tem quatro (Figura 6.2).

A maioria das pesquisas exploratórias das em-
presas de mineração é focada nestes garimpos de 
ouro primário (ex. São Domingos e Água Branca), 
mas a lavra de depósitos superficiais também é um 
critério prospectivo para busca das fontes primárias 
de mineralização de ouro (ex. garimpo Sucuba). Em 
alguns destes garimpos a pesquisa de ouro com son-
dagens e avaliação dos recursos elevaram estes a 
depósitos não explotados (ex. garimpos São Jorge e 
Tocantinzinho), em outros a pesquisa ainda é insufi-
ciente para classificá-los como depósitos. A maioria 
dos jazimentos em ambas as folhas do projeto são 

de ouro (Figura 6.1), ou de substâncias associadas às 
mineralizações primárias de ouro (ex. Cu e Ag). Os de-
mais jazimentos são ocorrências de Mo (molibdenita), 
de granito, diamante e turfa e indícios de Sn (cassite-
rita), topázio e monazita, de Cr (cromita), de minerais 
satélites de diamante (espinélio magnesiano, picroil-
menita e granada piropo) (Tabelas 6.2 e 6.3).

Adicionalmente foram feitas análises quími-
cas de sulfetos de metal de base e ferro associados 
à mineralização de ouro do depósito São Chico e de-
terminação dos isótopos de Pb destes sulfetos para 
investigação das fontes desse metal.

6.2 OURO

A pesquisa de ouro na área de trabalho iniciou 
com o projeto da SUDAM (1972, 1976) na bacia do 
rio Jamanxim (Figura 1.3), onde foram determinadas 
concentrações elevadas de ouro em concentrados 
de bateia e poços de prospecção entre os igarapés 
Fofoca e Coleta (0,17 a 2,6 g/t), onde atualmente se 
localiza a mina Palito, e no interflúvio dos rios Jaman-
xim e Riozinho das Arraias (0,14 a 2,9 g/t), nas proxi-
midades do atual depósito São Jorge (Figura 6.1). Na 
década de 1980 a CPRM e empresas privadas sob sua 
supervisão pesquisaram diversas áreas no centro e 
no oeste da folha São Domingos (Figura 1.3). Fizeram 
prospecção por concentrado de bateia, poços e son-
da banka nos aluviões dos igarapés e grotas afluentes 
do rio Tocantinzinho, onde atualmente se localizam 
os garimpos Água Branca, São João, São Domingos e 
o depósito Tocantinzinho (Figura 6.1). Nas linhas de 
furos de sondagem foram encontrados teores mé-
dios de 0,12 a 0,50 g/m3, alcançando valores de 0,83 
g/m3 (CPRM, 1985a, 1985b, 1985c, 1985d).

Os estudos metalogenéticos dos depósitos 
primários de ouro no Domínio Tapajós distinguem 
diferentes tipos de depósitos e eventos de minera-
lização.  A classificação da tipologia dos depósitos 
auríferos deste domínio tem sido baseada no con-
trole estrutural, filiação petrogenética das rochas 
hospedeiras, alteração hidrotermal, paragênese mi-
neral, texturas e tipo de estruturas que hospedam a 
mineralização. Além disso, tem sido complementada 
com análises de isótopos radiogênicos Pb e Ar de mi-
nerais associados à mineralização de ouro, inclusões 
fluidas e análises de isótopos estáveis de O, H, S e 
C nos veios de quartzo sulfetados que hospedam o 
ouro. Estes estudos permitem discutir as fontes po-
tenciais dos fluidos que carrearam ouro, determinar 
as temperaturas e profundidades de formação dos 
depósitos e inferir seus ambientes tectônicos. Desta 
forma os trabalhos com enfoque regional (SANTOS et 
al., 2001; KLEIN et al., 2002; COUTINHO, 2008; JULIA-
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NI et al., 2014) distinguem depósitos orogênicos de 
ouro que predominam na parte sudoeste do domí-
nio e depósitos relacionados a intrusões, pórfiros  e 
epitermais associadas a sistemas vulcânicos que tem 
ampla distribuição, mas são mais frequentes na par-
te leste e norte do Domínio Tapajós (Figura 2.2). Os 
depósitos orogênicos tiveram colocação em profun-
didades maiores (5 a 10 km), em temperaturas mais 
elevadas (mesotermais - 500 a 300 °C), controlados 
por estruturas mais dúcteis relacionadas aos regi-
mes compressivo e transcorrente, e hospedados em 
rochas do embasamento (ex. Complexo Cuiú-Cuiú) 
ou relacionadas às grandes zonas de cisalhamento 
transcorrente  (ex. Suíte Intrusiva Creporizão). Os de-
pósitos relacionados a intrusões (ou tipo pórfiro) po-
dem ser mais profundos (ex. Batalha), ou mais rasos 
(ex. Palito) e os depósitos epitermais (ex. Botica) são 
mais rasos ainda e de temperaturas mais baixas (330 
a 140 °C) (JULIANI et al., 2014).

Nas folhas São Domingos e Jardim do Ouro 
ocorrem depósitos bem pesquisados, como o Palito, 
Tocantinzinho e São Jorge (Figura 6.2), mas também 
há outros, como o São Chico e São Domingos que 
ainda contam com pouca informação de pesquisa 
exploratória e acadêmica. Os depósitos melhor es-
tudados têm classificação genética proposta, mas os 
demais carecem de estudos metalogenéticos mais 
detalhados. Contudo, no presente trabalho aborda-
mos alguns aspectos preliminares que podem indi-
car a tipologia dos depósitos primários de ouro que 
ocorrem na área do projeto.

6.2.1 Mina Palito

O depósito Palito está localizado na parte cen-
tral da folha Jardim do Ouro, e nas suas cercanias há 
diversas ocorrências de ouro primário (Figura 6.2). 
Este local tem um histórico de pesquisa exploratória 
de ouro desde a década de 1970, mas a pesquisa de 

depósitos primários ocorreu no final da  década de 
1990, e o depósito se tornou mina em 2003.

A Mineração Serabi extraiu da mina Palito mi-
nérios de alto teor de ouro e cobre do depósito que 
contava com recursos totais de 5,7 milhões toneladas 
de minério, com teores de 3,88 g/t Au, 2,20 g/t Ag e 
0,16% Cu, que equivalem a aproximadamente 22 t de 
ouro, 12,5 t de prata e cerca de 9 mil toneladas de co-
bre contidos (NOTTO, 2007). Entre 2006 e 2008 operou 
como mina subterrânea, tendo produzido em 2007 
um total de 888 kg de Au e 448 t de Cu (MÁRTIRES; 
SANTANA, 2008).  Contudo, em 2008 paralisou a lavra 
subterrânea e retomou as escavações superficiais la-
vrando os níveis oxidados. A empresa continuou com 
a pesquisa exploratória nas cercanias da mina e fez 
levantamentos eletromagnéticos aéreos (VTEM), ter-
restre por polarização induzida (IP) e geoquímicos em 
novos alvos. Em 2011 retomou o programa de sonda-
gem nos alvos Piauí, Currutela, Tatu, Pele, Pan Handle, 
Copper Hill, Lazaro, Espeto, Sul Rio Novo (Palito Sul) 
e Sucuba (SERABI MINERAÇÃO, 2011). A partir da re-
avaliação dos recursos e de estudos preliminares de 
viabilidade iniciados em 2012 a mina Palito retomou 
sua atividade em 2014 com produção comercial. Este 
estudo previu uma mineração seletiva de alto teor por 
cerca de oito anos com uma produção anual de miné-
rio de aproximadamente 90 mil toneladas, com teor 
médio de 8,98 g/t ouro (SERABI GOLD, 2015).  Além 
disso, a avaliação preliminar dos alvos Palito Sul, Cur-
rutela e Piauí mostra que cada um destes alvos tem 
potencial para ter o tamanho e estilo do depósito da 
mina Palito (SERABI GOLD, 2015).

O depósito Palito é caracterizado por um enxa-
me de veios de quartzo, em geral subverticais, mine-
ralizados a ouro e sulfetos com direções N50-40°W, 
com algumas variações que podem ter resultado 
de falhas que deslocaram a orientação original do 
sistema de veios principais (COSTA, 2008). A mine-
ralização também ocorre num sistema de veios se-
cundários de baixo ângulo de mergulho orientados 

Balanço das Informações SB.21-Z-A-II (São Domingos) SB.21-Z-A-III (Jardim do Ouro) Total

Previamente cadastrados no Geobank 26 15 41

Cadastrados no Geobank consistidos 19 9 28

Incluídos pelo projeto 122 97 219

Fontes de Atualização 

Internet 16 10 26

Impressos 58 62 120

Neste projeto 59 35 94

Tipos de Jazimento

Mina ativa – 1 1

Garimpo ativo 22 4 26

Garimpo inativo 33 11 44

Depósito 3 5 8

Ocorrência 61*/113 14*/28 75

Indício 30 79 109

* - Ocorrências que não são (ativos) ou foram (inativos) garimpos.

Tabela 6.1 - Resumo das informações sobre os recursos minerais nas folhas mapeadas.



Geologia e Recursos Minerais das Folhas São Domingos e Jardim do Ouro

236

Fi
g

u
ra

 6
.1

 - 
Re

cu
rs

os
 m

in
er

ai
s n

as
 fo

lh
as

 Ja
rd

im
 d

o 
O

ur
o 

e 
Sã

o 
Do

m
in

go
s s

ob
re

 fu
nd

o 
ge

ol
óg

ic
o 

sim
pl

ifi
ca

do
. A

s s
ig

la
s d

as
 u

ni
da

de
s l

ito
es

tr
ati

gr
áfi

ca
s e

st
ão

 d
efi

ni
da

s n
a 

fig
ur

a 
3.

2.



Geologia e Recursos Minerais das Folhas São Domingos e Jardim do Ouro

237

Fi
g

u
ra

 6
.2

 - 
M

ap
a 

do
s j

az
im

en
to

s p
rim

ár
io

s d
e 

ou
ro

 so
br

e 
o 

m
ap

a 
ge

ol
óg

ic
o 

sim
pl

ifi
ca

do
 d

a 
ár

ea
 d

o 
pr

oj
et

o 
co

m
 o

s d
ife

re
nt

es
 tr

aç
ad

os
 d

o 
Li

ne
am

en
to

 To
ca

nti
nz

in
ho

.



Geologia e Recursos Minerais das Folhas São Domingos e Jardim do Ouro

238

segundo ENE-WSW (COSTA, 2008). Os veios princi-
pais alcançam espessura métrica, em média tem 90 
cm e a sondagem os detectou até 80 m de profundi-
dade, enquanto os secundários geralmente tem es-
pessura centimétrica (COSTA, 2008). O mapeamento 
detalhado destes veios mineralizados em galerias da 
mina e a sondagem exploratória apresentados nos 
estudos de Costa (2008) e Echeverri-Misas (2010) 
mostra que estes veios têm formas lenticulares no 
perfil e atingem centenas de metros de comprimen-
to, mas a continuidade deles pode ser interrompida 
por falhas normais e transcorrentes que os cortam 
transversalmente. O minério também ocorre disse-
minado em brechas hidrotermais e stockworks (ren-
dilhados de vênulas) associados às zonas de falhas 
que cortam as rochas hospedeiras.

As rochas hospedeiras das estruturas minera-
lizadas são o Granito Palito, o Granito Rio Novo e o 
Granodiorito Fofoquinha (COSTA, 2008; ECHEVERRI-
-MISAS, 2010). No presente trabalho os granitos Pa-
lito e Rio Novo foram reunidos num corpo único aqui 
denominado simplesmente de Granito Palito (justi-
ficativa no 3.4.3.1), mas a empresa Serabi e os pes-
quisadores acima referidos adotam a distinção entre 
estes corpos graníticos com a finalidade de melhor 
entender a mineralização. Estes corpos graníticos e 
o do Granodiorito Fofoquinha são aqui respectiva-
mente incluídos nas unidades Granítica e Granodio-
rítica da Suíte Intrusiva Parauari. Nas cercanias da 
mina também ocorrem pequenas intrusões de gabro 
correlacionadas à Suíte Intrusiva Ingarana, e diques 
de dacito e riolito pórfiros, referidos por Echeverri-
-Misas (2010) como granitos pórfiros.

O envelope hidrotermal apresenta espessuras 
centimétricas a decamétricas conforme as dimen-
sões dos veios e brechas hidrotermais associados 

(COSTA, 2008). Em estudos das alterações hidroter-
mais na área da mina, Echeverri-Misas (2010) iden-
tificou padrões de distribuição de diferentes tipos, 
estilos e intensidade de alteração. Os processos de 
alteração hidrotermal afetaram mais intensamente o 
principal corpo hospedeiro da mineralização (Grani-
to Palito), e com menos intensidade os granitoides 
encaixantes (Granito Rio Novo e Granodiorito Fofo-
quinha). Um forte metassomatismo potássico (mi-
croclínio, biotita+quartzo) e um tênue metassoma-
tismo sódico (albita) alteraram o granito hospedeiro 
e suas rochas encaixantes. Ambos os processos são 
marcados por feições de substituição dos feldspatos, 
biotita e anfibólio ígneos.  Nas partes mais afastadas 
da porção mestassomatizada segue uma zona de al-
teração propilítica marcada por processos pervasivos 
e fissurais de cloritização, epidotização e carbonata-
ção acompanhados da formação de albita, quartzo, 
fluorita, titanita, prehnita, sulfetos e ouro. Na parte 
mais rasa e central do sistema hidrotermal domina a 
sericitização, atuando de modo fissural e pervasivo 
seletivo com substituição dos feldspatos por fengita 
e cristalização de quartzo e sulfetos. A alteração pro-
pilítica também margeia o halo de alteração sericí-
tica (Figura 6.3). Localmente, na porção mais apical 
do granito hospedeiro e nas partes mais distais deste 
ocorre alteração argílica, uma alteração hidrotermal 
de mais baixa temperatura em estilo fissural, mar-
cada pela formação de pirofilita, sericita e caulinita. 
Esta distribuição espacial dos halos de alteração, por 
vezes é perturbada por reativações do sistema hidro-
termal por calor e fluidos de intrusões posteriores 
ou simplesmente por processos de colapso e erosão 
(ECHEVERRI-MISAS, 2010). Diques de dacito e riolito 
cortam o granito hospedeiro e pequenas intrusões 
de gabro e dique de diabásio cortam os granitoides 
encaixantes.

Os corpos de minério ocorrem nos veios prin-
cipais de quartzo sulfetados e de sulfetos maciços 
alojados na zona de alteração sericítica na porção 
apical do corpo granítico hospedeiro (Granito Palito). 
Também ocorrem nos veios secundários de quart-
zo sulfetado e como sulfetos disseminados nos sto-
ckworks na zona de alteração potássica na parte um 
pouco mais profunda deste corpo (Figura 6.3). No 
contato do granito hospedeiro com os granitoides 
encaixantes os sulfetos e o ouro ocorrem dissemina-
dos na zona de alteração propilítica e em stockworks 
(Figuras 6.4A e B), mas localmente o minério também 

Au Cu* Ag* Sn Mo Cr di mon tz gr tf

Mina ativa 1 1

Garimpo ativo 4

Garimpo inativo 11 1

Depósito 3 1

Ocorrência 10 1 2 1

Indício 27 31 1 6 22 2

Tabela 6.2 - Resumo dos jazimentos minerais da Folha Jardim do Ouro (SB.21-Z-A-III).

* - Substância secundária.

Au Ag* Cr di

Garimpo ativo 23

Garimpo inativo 33 2

Depósito 3

Ocorrência 61

Indício 16 8 6

* - Substância secundária.

Tabela 6.3 - Resumo dos jazimentos minerais da Folha São 
Domingos (SB.21-Z-A-II).
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Figura 6.3 - Modelo esquemático da alteração hidrotermal da mina Palito 
(modificado de ECHEVERRI-MISAS, 2015).

Figura 6.4 - Alteração hidrotermal e mineralização na mina Palito. (A) Granito hospedeiro com propilitização pervasiva; 
(B) Venulações tipo stockwork; (C) Veio de quartzo com sulfetos oxidados; (D) Veio de quartzo sulfetado com níveis de 

concentração de pirita e calcopirita. Moeda com 27 mm de diâmetro como escala.
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ocorre em veios de quartzo (Figuras 6.4C e D) sulfeta-
dos e de sulfetos maciços (ECHEVERRI-MISAS, 2010). 
Os minerais de sulfeto são principalmente calcopirita 
e pirita, a esfalerita, galena, calcosita e pirrotita são 
subordinadas. O ouro, bismuto nativo e a liga Au-Ag 
(electrum) ocorrem inclusos na calcopirita. Também 
ocorrem associados sulfetos de Bi, por vezes combi-
nado com Cu, Fe, Te e Ag, e ainda teluretos e sele-
netos de bismuto (COSTA, 2008, ECHEVERRI-MISAS, 
2010). Costa (2008) identificou diferentes gerações 
de quartzo, clorita, pirita e calcopirita e relações de 
substituição de pirita por calcopirita, desta última 
por uma nova geração de pirita. Também observou 
que as substituições de calcopirita por esfalerita, e 
desta por calcopirita variaram conforme a tempera-
tura e razão Cu/Zn do sistema hidrotermal.  Também 
identificou covelita, goethita e caolinita em veios e 
no granito hidrotermalizado interpretados como al-
teração supergênica desses.

Os estudos de inclusões fluidas de Costa (2008) 
nos veios de quartzo da mina Palito identificaram 
fluidos aquosos de alta salinidade (45 a 50% peso eq. 
NaCl) de origem magmática;  fluidos aquocarbônicos 
de baixa salinidade (1,0 a 1,7% peso eq. NaCl), tam-
bém de origem magmática, e fluidos aquosos de bai-
xa salinidade (≤ 2% peso eq. NaCl) de origem meteó-
rica. Estudos complementares de microtermometria 
e geotermômetro da clorita calcularam condições de 
temperatura (335 a 405 °C) e pressão (1,95 a 4,7 kbar 
para fluidos aquosos saturados) de aprisionamento 
das salmoras magmáticas mineralizantes (COSTA, 
2008). Os metais de base e ouro foram transportados 
pelos fluidos residuais do Granito Palito na forma de 
complexos clorados a altas temperaturas, a mistura 
com fluidos meteóricos de mais baixa temperatu-
ra causaram a deposição do minério à temperatura 
abaixo de 400°C em espaços extensionais nas zonas 
de cisalhamento (COSTA, 2008). Por outro lado, es-
tudos posteriores identificaram fluidos magmáticos 
de baixa salinidade (0,6 a 1,5% peso eq. NaCl) e altas 
temperaturas (429 a 462 °C) sucedidos por proces-
sos de imiscibilidade e ebulição (boiling) e posterior 
mistura de fluidos de salinidade bem variada (0,3 a 
28,8% peso eq. NaCl) e temperaturas de homogenei-
zação entre 100 e > 400 °C que indicam uma origem 
magmática-hidrotermal para uma mineralização se-
melhante as tipo pórfiro de arcos magmáticos conti-
nentais modernos (USERO et al., 2011).

Os valores obtidos de isótopos de oxigênio 
(δ18OSMOW) e hidrogênio (δDSMOW) no fluido e nos mi-
nerais das zonas de alteração hidrotermal e dos veios 
mineralizados para temperaturas de 300 a 450 °C 
permitiram Echeverri-Misas (2010) calcular valores 
de δ18OH2O que mostram o quartzo e feldspato potás-
sico (+5,1 a +7,5 ‰), em equilíbrio com fluido a 450 
°C, plotando no campo dos fluidos de magmas félsi-
cos e vapor vulcânico de alta temperatura. A clorita 
(-1,6 ‰ a 450 °C) e a sericita (+2,2 a +7,4 ‰ a 450 °C) 
que inicialmente estavam em equilíbrio com fluidos 
destes campos de mais alta temperatura alcançaram 
o equilíbrio à temperatura de 350 °C (sericita +1,1 
a +6,3 ‰ e clorita -2,6 ‰), com influxo de fluidos 

isotopicamente mais leves que poderiam ser origi-
nários da água do mar. Adicionalmente, os isótopos 
de enxofre da calcopirita, pirita e galena dos veios 
mineralizados apresentaram valores de δ34S (+1,2 a 
+3,6 ‰) um pouco mais elevados que os do campo 
de enxofre mantélico, embora sejam valores compa-
tíveis com valores de rochas e fluidos magmáticos.

A origem magmática dos fluidos mineralizan-
tes e a estreita relação desses com o Granito Palito 
que forneceu uma idade Pb-Pb em zircão de 1880 ± 
12 Ma (SANTOS et al., 2013) pode-se esperar uma 
idade um pouco mais jovem para a mineralização de 
Au-Cu na mina Palito. Contudo, Santos et al. (2013) 
datou as piritas associadas a mineralização por li-
xiviação sequencial e obtiveram uma isócrona Pb-
-Pb que forneceu uma idade de 1794 ± 17 Ma com 
MSWD=0,23. Este resultado cerca de 85 Ma mais 
jovem que a idade do granito hospedeiro foi inter-
pretado pelos autores como idade do cisalhamento 
que controlou a mineralização, e que quando este 
ocorreu o granito já estava cristalizado. Esta inter-
pretação é controversa por conta da estreita relação 
que as zonas de cisalhamento rúptil e as zonas de al-
teração hidrotermal tem com o Granito Palito, além 
da natureza magmática do fluido mineralizante. Adi-
cionalmente, Santos et al. (2001) obtiveram idades-
-modelo Pb-Pb de 1867 ± 17 Ma em galena e de 1869 
± 30 Ma em pirita e galena e uma idade isocrônica de 
Pb-Pb em galena de 1855 Ma (MSWD=0,134) em de-
pósitos auríferos semelhantes no Domínio Tapajós.

Costa (2008) baseado na ocorrência e na for-
ma de veios mineralizados hospedados em granitos, 
com tipos de alteração hidrotermal resultantes da 
interação com fluidos e metais base e preciosos do 
sistema hidrotermal do próprio granito, classificou o 
depósito de Au-Cu da mina Palito como um depósi-
to aurífero relacionado a intrusões. Por outro lado, 
inspirado nas pesquisas de Juliani et al. (2005) nos 
depósitos epitermais de alta sulfetação relacionados 
a sistema de caldeiras vulcânicas e granitos pórfiros 
associados no norte do Domínio Tapajós,  Echeverri-
-Misas (2010) focou seus estudos para enquadrar o 
depósito Palito como parte deste modelo genético, 
correspondendo aos depósitos Au-Cu tipo pórfiro, 
que são frequentes principalmente nos arcos mag-
máticos continentais mesozoicos e cenozicos ao lon-
go de toda a margem continental oeste da América e 
nos arcos insulares da Indonésia.

6.2.2 Depósito Tocantinzinho

O depósito Tocantinzinho está localizado na 
porção norte da folha São Domingos (Figura 6.2), e 
juntamente com os depósitos São Jorge e Palito se 
alinham ao longo de lineamentos de direção NW-SE, 
conhecido pelas empresas de mineração como Line-
amento Tocantinzinho. Assim como outros depósitos 
primários da região a pesquisa exploratória iniciou 
no final da década de 1990 e se intensificou na dé-
cada de 2000, culminando na descoberta do depó-
sito. O Tocantinzinho conta com cerca de 160 furos 
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de sondagem, que permitiram delimitar um corpo 
mineralizado com 700 m de comprimento, 150 m de 
largura e que alcança 300 m de profundidade. Os re-
cursos totais são de 48,73 Mt de minério (17,53 Mt 
de reserva inferida e 31,20 Mt de reserva indicada), 
com teor médio de 1,35 g/t Au, totalizando aproxi-
madamente 61 t de ouro. A Unamgen Mineração e 
Metalurgia, uma subsidiária brasileira da mineradora 
canadense Eldorado Gold Corporation, tem um pro-
jeto de lavra a céu aberto que prevê uma produção 
anual de 4 Mt ao longo de dez anos de vida da mina, 
estendendo para onze anos com o processamento da 
pilha de estoque de saprólito (JURAS; GREGERSEN; 
ALEXANDER, 2011).

A geologia do depósito Tocantinzinho con-
siste em um corpo de granito hospedeiro da mi-
neralização que ocorre como uma faixa orientada 
segundo NW-SE, margeada por faixas de granitos 
estéreis, ambos os corpos graníticos encaixados 

em um quartzo monzonito (Figura 6.5). Estes cor-
pos graníticos são controlados por zonas de falhas 
transcorrentes subverticais de direção NW-SE cor-
tadas por falhas ENE-WSW. Um possante dique de 
andesito microporfirítico com 50 a 80 m de largura 
corta a parte central dos granitos e diversos diques 
alimentadores deste corpo andesítico ocorrem em 
direção ao contato com o quartzo monzonito en-
caixante. O andesito e o granito mineralizado são 
cortados por diques de riolito microporfirítico com 
1 a 5 m de espessura, e também ocorrem diques 
de quartzo latito porfirítico subaflorantes (MELLO, 
2007; JURAS; GREGERSEN; ALEXANDER, 2011). Nos 
testemunhos de sondagem estudados no presente 
projeto verificou-se que também ocorrem diques 
subaflorantes de lampófiro espessartítico cloriti-
zados, carbonatizados e sulfetados que cortam o 
granito mineralizado. A ocorrência destes corpos 
subvulcânicos indica que mesmo após os granitos 

Figura 6.5 - Mapa e seção esquemática da mineralização no depósito Tocantinzinho 
(modificado de JURAS; GREGERSEN; ALEXANDER, 2011).
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encaixantes terem resfriado um sistema magmático 
esteve ativo em profundidade, favorecendo a eleva-
ção dos gradientes termais e a formação de textura 
porfirítica nas rochas subvulcânicas (VILLAS; SAN-
TIAGO; CASTILHO, 2013).

O granito não mineralizado é composto de 
sienogranitos e feldspato alcalino granitos hema-
titizados de granulação média a grossa, cuja trama 
não tem orientação preferencial e não apresenta 
deformação penetrativa e nem brechação (JURAS; 
GREGERSEN; ALEXANDER, 2011; VILLAS; SANTIAGO; 
CASTILHO, 2013). Os granitos mineralizados se apre-
sentam pouco alterados com 5 a 10% de minerais de 
alteração hidrotermal e moderadamente alterados 
com até cerca de 30% de produtos hidrotermais. 
São compostos de monzogranitos, alguns no limite 
com sienogranitos, e subordinados granodioritos e 
feldspato alcalino granitos. Estes granitoides contem 
biotita (1-8%) e ferro-edenita (até 2%), e o zircão, 
a magnetita e a ilmenita são os principais minerais 
acessórios. Titanita, monazita, allanita, uranotorita e 
apatita são minerais acessórios menos abundantes. 
A geobarometria indica que este granito cristalizou 
em profundidades de 6 a 9 km e em condições in-
termediarias de fO2, correspondendo a um granito 
tipo oxidado da série da ilmenita (SANTIAGO; VILLAS; 
OCAMPO, 2013).

Os granitos mineralizados são referidos pela 
empresa de mineração como variedade smoky e 
salami que se distinguem bem macroscopicamente 
(Figuras 6.6A e B), mas não apresentam significati-
va distinção na composição mineralógica e quími-
ca. Contudo, o modelamento de balanço de massa 
do sistema hidrotermal deste depósito de Santiago 
(2012) mostrou que houve mais ganhos por unida-
de de volume no granito smoky que no granito sa-
lami sugerindo significativa diferenciação química 
entre estes tipos. O granito tipo salami se destaca 
pela cor avermelhada do microclínio fortemente 
hematitizado e pelos glóbulos de quartzo em forma 
ameboide resultante de sobrecrescimento causa-
do por fluidos ricos em sílica, enquanto o granito 
smoky apresenta coloração acinzentada e esverde-
ada devido à cloritização, silicificação e sulfetação 
(JURAS; GREGERSEN; ALEXANDER, 2011). Ambos os 
granitos mineralizados não mostram foliação pene-
trativa, mas apresentam uma fraca orientação de 
cristais de quartzo. Estes granitos sofreram intenso 
fraturamento e brechação, possivelmente relacio-
nados a processos hidráulicos, explosivos ou pneu-
matolíticos (SANTIAGO, 2012).

Associados aos granitos mineralizados ocor-
rem diques aplíticos e pegmatíticos de espessura 
centimétrica a métrica e sem orientação preferencial 
(Figura 6.6C). Estes diques juntamente com as cavi-
dades miarolíticas e os glóbulos ameboides de quart-
zo marcam texturas de cristalização não direcional 
que representam a componente tardia da intrusão 
granítica hospedeira rica em voláteis do magma pa-
rental. Desta forma, as texturas venulares e possivel-
mente a mineralização de ouro foram introduzidas 
durante ou imediatamente após a cristalização do 
granito hospedeiro por fluidos hidrotermais deriva-

dos do magma parental do granito (JURAS; GREGER-
SEN; ALEXANDER, 2011).

A alteração hidrotermal nos granitos deste 
depósito iniciou com a substituição do feldspato al-
calino ígneo pelo hidrotermal imediatamente após 
a cristalização. O fluido hidrotermal aquoso deste 
estágio precoce era oxidado como indica a presen-
ça abundante de hematita nos feldspatos, e rico em 
sílica, como indica os sobrecrescimentos de glóbulos 
ameboides de quartzo. Este processo de microclini-
zação ocorreu a temperaturas superiores a da sub-
sequente cloritização que ocorreu entre 330 e 275 
°C (SANTIAGO; VILLAS; OCAMPO, 2013). A cloritiza-
ção resultou da quebra dos minerais máficos, prin-
cipalmente a biotita, e substituição por chamosita 
(327 a 313 °C) e formação de clinocloro (275 °C) nas 
partes mais distais da principal zona de alteração hi-
drotermal e nas porções que o fluido interagiu com 
um fluido hidrotermal mais rico em magnésio, possi-
velmente oriundo das rochas andesíticas associadas. 
Esta reação de quebra da biotita resultou num fluido 
aquoso enriquecido em potássio e sílica que perco-
lou nas fraturas e brechas e alterou o oligoclásio para 
fengita por volta de 300 °C. O fluido aquoso da seri-
citização lixiviou sódio, cálcio e sílica do plagioclásio 
e os complexos clorados solubilizados neste fluido 
carregaram os metais de base e ouro. Com o aumen-
to do pH e da atividade do enxofre, a pirita, calcopi-
rita, esfalerita e galena, bem como o ouro e outros 
compostos de bismuto e telúrio precipitaram nas 
fraturas  milimétricas formando vênulas e se disse-
minaram no granito hospedeiro, resultando em uma 
mineralização em estilo stockwork  e disseminada. 
Com o decréscimo da temperatura a sílica precipitou 
nos espaços nas fraturas, brechas e cavidades como 
quartzo, marcando uma silicificação. No estágio tar-
dio da evolução hidrotermal formou calcita em vênu-
las, possivelmente o cálcio se originou da quebra do 
plagioclásio do granito e do andesito e o carbonato 
foi provido pelo fluido aquocarbônico identificado 
no sistema hidrotermal deste depósito (SANTIAGO, 
2012; SANTIAGO; VILLAS; OCAMPO, 2013; VILLAS; 
SANTIAGO; CASTILHO, 2013).

A mineralização ocorre como sulfetos disse-
minados no granito hospedeiro e sistemas de veios 
preferencialmente orientados segundo as direções 
N20-30°E e N70-80°E em zonas de stockwork (Figu-
ra 6.6D). Os sulfetos e o ouro no estágio precoce do 
sistema hidrotermal ocorrem em vênulas laminadas 
de espessura milimétrica, finamente espaçadas que 
contêm quartzo, clorita, pirita e ouro. No estágio 
posterior o minério ocorre em veios que alcançam 
espessuras centimétricas (Figuras 6.6E e F), compos-
tos por quartzo, clorita, carbonato, pirita, calcopiri-
ta, galena, esfalerita e ouro, (PEREIRA, 2006; MELLO, 
2007).

A pirita ocorre como grãos livres, angulosos 
em média com 100 a 200 μm, mas também ocorre 
intercrescida com galena, calcopirita e rutilo. A cal-
copirita frequentemente se apresenta como grãos 
livres de forma irregular com 50 a 100 μm, mas pode 
ocorrer intercrescida com pirita, galena e rutilo. O 
ouro livre ocorre como partículas finas preenchendo 
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microfraturas ou como inclusões na pirita, mas tam-
bém ocorre como inclusões em galena e na hesita, 
um telureto de prata (GELLER, 2004; PEREIRA, 2006). 
As partículas de ouro livre apresentam tamanhos de 
5 a 100 μm, em média 30 a 40 μm, forma arredonda-
da ou alongada. Também ocorre como partículas de 
forma irregular geralmente maiores (100 a 200 μm). 
Teores mais elevados de ouro estão com frequência 
associados a vênulas com a calcopirita, esfalerita e 
galena, chegando a ser visível a olho nu, no entanto 

o ouro está principalmente contido na pirita (Figura 
6.6D) na forma de partículas finas (PEREIRA, 2006; 
JURAS; GREGERSEN; ALEXANDER, 2011; VILLAS; SAN-
TIAGO; CASTILHO, 2013).

Villas, Santiago, Castilho (2013) observaram 
uma fraca correlação linear positiva do Au com os 
metais de base (Cu, Pb, Zn) e uma forte correlação 
com a Ag, especialmente no granito salami que tem 
teores mais elevados de prata. Consideraram fortuita 
a correlação com o As e discreta com Mo e Bi, este úl-

Figura 6.6 - Alteração hidrotermal e mineralização do depósito Tocantinzinho. (A) Granito salami, com típica alteração 
potássica e hematitização, e glóbulo de quartzo; (B) Granito smoky, com rendilhado de vênulas preenchidas por clorita 

e sulfetos; (C) Veio aplítico e pegmatítico; (D) Vênulas sulfetadas com concentração de pirita e clorita; (E) Veio de 
quartzo com pirita (pi) disseminada; (F) Agregado de pirita em veio de quartzo.
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timo só mostrou teores um pouco mais elevados no 
granito smoky. Apesar dos maiores teores de ouro 
coincidirem com as porções mais enriquecidas em 
sulfetos não há uma clara relação com o aumento 
da concentração de metais de base, refletindo que o 
ouro está principalmente na pirita.

Queiroz e Villas (2015) identificaram inclu-
sões fluidas aquosas monofásicas, bifásicas e tri-
fásicas, aquocarbônicas monofásicas, bifásicas e 
carbônicas aprisionadas nas vênulas, veios e glóbu-
los ameboides de quartzo hospedados no granito 
mineralizado. O estudo microtermométrico identi-
ficou diferentes tipos de fluidos: um aquocarbônico 
com temperaturas de homogeneização (Tht) entre 
380 e 280 °C, salinidades de 11 a 2% em peso equi-
val. NaCl; um segundo fluido aquoso de Tht mais 
baixa (260 a 160 °C) e maiores salinidades (20 a 4% 
em peso equival. NaCl) e um terceiro fluido aquo-
so com menores salinidades (4 a 0,53% em peso 
equival. NaCl) e Tht (160 a 95 °C). Baseados nas 
evidências microscópicas de coexistência das inclu-
sões fluidas aquocarbônicas e aquosas de salinida-
des mais elevadas Queiroz e Villas (2015) sugeriram 
que durante a migração do fluido aquoso saturado 
ocorreu uma mistura com o fluido aquocarbônico, 
que somada à infiltração de águas meteóricas in-
tensificou a diluição, resultando no terceiro fluido 
de salinidade de temperaturas menores. Estima-
ram que esta mistura dos fluidos aquoso saturado 
e aquocarbônico ocorreu entre 327 e 280 °C e pres-
sões de 0,8 a 1,8 kbar que correspondem a profun-
didades de 2 a 5 km. Ponderaram que a fonte do 
fluido aquocarbônico não seja metamórfica devido 
à ausência de eventos metamórficos na época da 
formação do depósito, e sugeriram que ambos os 
fluidos são de origem magmática. Os valores nega-
tivos de δ13CPBD (-4 a -2 ‰) e positivos de δ18OSMOW 
(+2 a +16 ‰) da calcita de vênulas plotam no limite 
entre os campos dos carbonatitos e dos calcários 
paleoproterozoicos. A ausência de rochas calcárias 
desta idade no Domínio Tapajós reforça uma fonte 
magmática profunda para o reservatório de carbo-
no, que seria representada por prováveis carbonati-
tos (VILLAS; SANTIAGO; CASTILHO, 2013).

O granito hospedeiro da mineralização (grani-
to Tocantinzinho) foi datado por evaporação de Pb 
em zircão e forneceu uma idade média de cristaliza-
ção de 1982 ± 8 Ma que permite correlação com o 
evento magmático de formação dos grantoides da 
Suíte Intrusiva Creporizão (VILLAS; SANTIAGO; CAS-
TILHO, 2013). Assumindo que o sistema hidrotermal 
mineralizador acima caracterizado está relaciona-
do a este corpo a idade da mineralização deve ser 
próxima, talvez ligeiramente mais jovem que a ida-
de de cristalização do granito. Recentemente, as ro-
chas deste depósito foram datadas por Borgo et al. 
(2014) por U-Pb (LA-ICP-MS) em zircão que obtive-
ram idades entre 1997 ± 4 Ma e 1992 ± 17 Ma para 
os granitoides encaixantes do granito mineralizado 
que forneceu idades de 1987 ± 10 Ma e 1982 ± 14 
Ma para amostras afetadas pelo primeiro estágio de 
mineralização e de 1979 ± 3 Ma para as amostras 

afetadas pelo segundo estágio de mineralização. Adi-
cionalmente os andesito forneceram uma idade de 
1992 ± 16 Ma.

O depósito Tocantinzinho tem sido classifica-
do como do tipo relacionado a intrusões (MELLO, 
2007; JURAS; GREGERSEN; ALEXANDER, 2011; SAN-
TIAGO; VILLAS; OCAMPO, 2013; VILLAS; SANTIAGO; 
CASTILHO, 2013). Contudo, Villas, Santiago e Castilho 
(2013) ponderaram que os dados ainda não são su-
ficientes para afirmar que os fluidos mineralizantes 
são originários do granito Tocantinzinho, pois pode 
ter uma fonte distante como uma intrusão de grani-
to da Suite Intrusiva Maloquinha, como sugerido por 
Hippert (2012).

6.2.3 Depósito São Jorge

O depósito São Jorge está situado na parte 
sudeste da folha Jardim do Ouro controlado por li-
neamentos de direção NW-SE do Lineamento Tocan-
tinzinho (Figura 6.2). A mineração garimpeira dos 
depósitos aluvionares nesta área é anterior à déca-
da de 1970, quando a SUDAM (1972, 1976) iniciou 
a pesquisa mineral do ouro aluvionar. A pesquisa ex-
ploratória da mineralização primária deste depósito 
iniciou na década de 1990, com mapeamento, geo-
química de solo, trincheiras e sondagem. Na primei-
ra metade da década de 2000 o saprólito e a parte 
superficial da mineralização primária foram lavrados 
a céu aberto. Na segunda metade, a pesquisa explo-
ratória se intensificou com levantamento aerogeofí-
sico, geofísica terrestre e mais sondagem, permitin-
do definir um envelope da mineralização em veios e 
zonas de stockworks, com dimensões de 700 m de 
extensão, 60 m de largura e 200 m de profundidade, 
orientado segundo o azimute 290° e com mergulho 
subvertical.  Também novos alvos foram identifica-
dos com base em geoquímica de solo regional. Em 
2011 a Brazilian Gold Corporation contratou serviços 
de avaliação dos recursos minerais, de processamen-
to mineral e testes metalúrgicos (VIANA; NICHOLLS; 
REINHARDT, 2011). Atualmente a Brazilian Resources 
Incorporation é a detentora dos direitos minerais 
deste depósito e informa para um teor de corte de 
0,3 g/t, os recursos minerais (minério dos níveis oxi-
dado e primário) são de 14,43 Mt de reserva indica-
da, com teor médio de 1,54 g/t e cerca de 20,28 t de 
ouro contido. Para o mesmo teor de corte os recur-
sos são de 28,19 Mt de reserva inferida, com teor 
médio de 1,14 g/t e  cerca de 29,34 t de ouro contido 
(RODRIGUES; SOARES, 2014).

O corpo hospedeiro da mineralização é o 
Granito São Jorge Jovem que é composto principal-
mente de monzogranitos com anfibólio e biotia, de 
filiação cálcio- alcalina de alto K e idade de 1891 ± 3 
Ma. Este plúton granítico corta um batólito granítico 
cerca de 100 Ma mais velho, o Granito São Jorge An-
tigo (LAMARÃO et al., 2002). Diques de microgranito 
e de quartzo latito cortam ambos os corpos graníti-
cos, e a faixa mineralizada ocorre na zona de falhas 
transcorrentes sinistrais que balizam a borda sul do 
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Granito São Jorge Jovem (BORGES, 2010). O granito 
hospedeiro da mineralização geralmente se apre-
senta cataclasado e alterado hidrotermalmente e os 
veios e vênulas de quartzo se concentram próximos 
ao contato com o granito encaixante. Estes veios tem 
espessura centimétrica (2-20 cm), mas no conjunto 
formam zonas com espessura superior a 20 m que 
atinge até 150 m de espessura em profundidade. Os 
veios de quartzo mais possantes estão orientados ao 
longo da direção NW-SE (N40-80°W, 80°SW) do cisa-
lhamento principal (tipo Y), enquanto os veios meno-
res que correspondem a fraturas de extensão (tipo 
T) e veios gash estão orientados na direção NE-SW 
(N30-60°E, 70°NW) (Figura 6.7). Conforme o modela-
mento dos corpos mineralizados pela Talon Metals a 
partir dos dados de sondagem as maiores concentra-
ções de ouro ocorrem na intersecção destas duas di-
reções, formando corpos na forma de charutos com 
caimento para noroeste (BORGES, 2010).

A zona de alteração hidrotermal deste depósi-
to pode alcançar 100 m de espessura. A sericitização 
se concentra na parte central da zona de alteração 
hidrotermal, enquanto a cloritização ocorre nas par-
tes distais (Figura 6.8). A mineralização ocorre disse-
minada no granito hidrotermalizado e em vênulas 
tipo stockwork (Figura 6.9), e os teores de ouro são 
baixos (0,2 a 0,5 g/t) em relação às concentrações 
nos veios de quartzo sulfetados e de sulfetos maci-
ços, geralmente entre 1,4 e 4,0 g/t (BORGES, 2010).

A associação magmática está preservada nas 
zonas mais afastadas do halo hidrotermal e a mag-
nésio-hornblenda do Granito São Jorge Jovem se 
formou a baixa pressão (< 1 kbar) e alta fO2, como 
reforçado pelos expressivos conteúdos modais de 
magnetita (DALL’AGNOL et al.,  2003; BORGES et al., 
2009). Biotita, titanita e magnetita ocorrem como 
na associação magmática e hidrotermal do granito, 
onde estão relacionados à substituição do anfibólio 

e biotita por clorita e epidoto. O feldspato potássi-
co foi afetado pelo metassomatismo sódico, gerando 
albita hidrotermal. Nos estágios mais avançados de 
alteração hidrotermal se forma carbonato e sericita 
como produto da descalcificação e albitização do pla-
gioclásio. Com o aumento da intensidade da altera-
ção e proximidade do centro hidrotermal aumenta a 
sericitização e ocorre a sulfetação (pirita, calcopiri-
ta, galena e esfalerita). A cloritização, carbonatação 
e epidotização venular encerra o ciclo hidrotermal 
(DALL’AGNOL et al.,  2003; BORGES et al. 2009; BOR-
GES, 2010). As cloritas são picnocloritas e ripidolitas 
pobres em ferro e se formaram em diferentes inter-
valos de temperaturas com uma tendência de de-
créscimo no sentido da clorita venular. A mica branca 
é ilita e possivelmente se formou por volta de 300 °C 
(DALL’AGNOL et al.,  2003; BORGES et al. 2009).

O ouro ocorre como diminutas partículas (1-2 
μm) inclusas na magnetita do granito hospedeiro 
pouco ou não alterado hidrotermalmente. Contudo, 
suas principais formas de ocorrência são nos veios e 
vênulas de quartzo acompanhado de sulfetos e veios 
e vênulas de sulfetos maciços, embora também ocor-
ra de forma disseminada no granito hidrotermalizado 
(BORGES, 2010). Frequentemente se apresenta como 
partículas angulosas, em média com cerca de 50 μm, 
alojadas em fraturas na pirita, e possivelmente como 
substância aprisionada na estrutura deste sulfeto. No 
quartzo hidrotermal ocorre como partículas livres de 
mesmo tamanho e de formas prismáticas subarredon-
dadas e irregulares lamelares, associadas com partí-
culas de bismuto nativo. Análises por espectroscopia 
por dispersão de energia (EDS) das partículas de ouro 
revelaram a presença de prata e cobre. Os sulfetos de 
metais de base têm ocorrência restrita à zona mine-
ralizada, onde ocorrem como cristais anédricos nos 
veios/vênulas de quartzo e vênulas de carbonato. A 
calcopirita tem feições de substituição por galena e 

esfalerita e análise EDS mostram a pre-
sença de prata, cobre e bismuto (BORGES, 
2010). Recentes estudos de microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) por cato-
doluminescência identificaram quatro ge-
rações de quartzo, sendo a última relacio-
nada à mineralização de ouro (SOTERO et 
al., 2015). Baseados nas relações texturais 
e análises EDS distinguiram duas gerações 
de ouro: uma mais precoce, rica em prata 
(4,3 a 23,7% de Ag) e associada a pirita; 
outra mais tardia rica em telúrio (1,1 a 
17,2% de Te).

Os primeiros estudos de inclu-
sões fluidas de Ronchi et al. (2001) no 
depósito São Jorge identificaram fluidos 
aquosos (2-11% peso eq. NaCl) e aquo-
carbônicos (7-13% peso eq. NaCl). A mi-
crotermometria forneceu Tht entre 170 
e 370 °C, sendo que as inclusões com 
menos indícios de estrangulamento res-
tringiram a Tht de 300 e 350 °C, que são 
bem próximas das temperaturas de 300 
a 340 °C obtidas pelo geotermômetro da 
clorita, pelos mesmos autores.  Isto suge-

Figura 6.7 - Bloco esquemático do controle estrutural da mineralização 
no depósito São Jorge. Veios principais (tipo Y, sinistral) e extensionais 
(tipo T, gash) e charutos de alto teor de sulfetos e ouro, na intersecção 

das falhas Y e T (modificado de BORGES, 2010, que adaptou do 
modelo da Talon Metals).
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riu a ocorrência de ebulição durante o aprisionamen-
to das inclusões aquocarbônicas. Adicionalmente, a 
coexistência de inclusões aquosas e aquocarbônicas 
de salinidade e temperaturas variadas indica diluição 
e resfriamento dos fluidos. Estudos mais recentes de 
Borges (2010) das inclusões fluidas deste depósito 
distinguiram fluidos aquosos de baixa a média sali-
nidade do sistema de cloretos de sódio e potássio, 
interpretados como oriundos de circulação de água 
meteórica; um de salinidade média, de um sistema 
com cloretos de sódio, cálcio e magnésio, com Tht 
de 120 a 230 °C, interpretada como de origem mag-
mática; e um aquocarbônico de salinidade baixa a 
média de 260 a 350 °C, supostamente de origem me-

tamórfica. Identificou o fluido aquoso salino como 
o responsável pelo transporte dos metais, inclusive 
do ouro, junto com o cloro e o enxofre oxidado (SO2) 
que se concentraram na fase residual de um magma 
granítico. Por sua vez, o fluido aquocarbônico trans-
portou a maior parte do CO2 e o enxofre reduzido 
(H2S). E com base no geotermômetro da clorita obte-
ve temperaturas de 280 a 350 °C e pressões de 1,35 
a 3,6 kbar. A oxidação inicial favoreceu a formação 
de magnetita e a primeira geração de ouro, a se-
guir a mistura do fluido mineralizante com o fluido 
aquocarbônico e água superficial, o abaixamento da 
temperatura e a interação fluido-rocha marcada pela 
alteração fílica (sericitização) e sulfetação desenca-

dearam um aumento da fO2 e redução do 
pH e da fS2 que favoreceram a principal 
deposição de ouro associada com pirita 
e sulfetos de metais de base e bismuto 
em sítio de transtensão da zona de cisa-
lhamento.

Dall’agnol et al. (2003) baseados 
nos tipos de alteração hidrotermal, nas 
temperaturas de ~300 °C e nas pressões 
de ~1 kbar, condizentes com profundida-
de rasa (< 3 km) para formação do depó-
sito São Jorge, sugeriram um modelo do 
tipo pórfiro, talvez até um tipo epitermal 
de baixa sulfetação.  Por outro lado, Bor-
ges (2010) com base no estilo filoneano 
da mineralização, a hospedeira granítica, 
os tipos de alteração hidrotermal, asso-
ciação metálica de Au com Cu, Pb, Zn 
e Bi e o fluido mineralizante aquoso de 
origem magmática sugeriu um modelo 
genético relacionado a intrusão. No en-
tanto observou que a homogeneização a 
alta temperatura do fluido aquocarbôni-
co capturado em alta profundidade pela 
zona de cisalhamento que controlou a 
forma e distribuição dos corpos de mi-
nério sugerem uma tipologia de depó-
sito de ouro orogênico. Respaldado na 
mistura dos fluidos aquoso magmático e 
aquocarbônico metamórfico aventa um 

Figura 6.8 - Esquema da zona de alteração hidrotermal e distribuição 
da mineralização de ouro no depósito São Jorge (modificado 
de BORGES, 2010, que adaptou do modelo da Talon Metals).  

Mineralização disseminada e de baixo teor de ouro nas zonas de 
alteração para sericita e clorita com stockworks e de alto teor nos 

veios de quartzo sulfetos e de sulfeto maciço.

Figura 6.9 - Mineralização no depósito São Jorge. (A) Granito hospedeiro hidrotermalizado e com rendilhado de 
venulações tipo stockwork com pirita;  (B) Testemunho de veio de pirita maciça.
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modelo híbrido em que a água superficial causou o 
resfriamento e a deposição do minério no depósito 
São Jorge. Por fim, Borges (2010) discutiu a relação 
genética da mineralização com o granito hospedeiro, 
o Granito São Jorge Jovem, e o papel da zona cisa-
lhamento do Lineamento Tocantinzinho. Ponderou 
que embora seja possível que o granito tenha sido a 
fonte dos fluidos mineralizantes e dos metais consi-
derou pouco provável, pois o cisalhamento teria que 
ter ocorrido logo após a cristalização, quando o gra-
nito não estava totalmente cristalizado. Alternativa-
mente, propôs que os fluidos mineralizantes seriam 
derivados de um estágio residual de um evento mag-
mático mais jovem que o Granito São Jorge Jovem, 
por exemplo, de uma intrusão da Suíte Intrusiva Ma-
loquinha.

Os estudos de MEV de Lamarão et al. (2008) 
em granitos pórfiros de 1987 e 1982 Ma, relaciona-
dos ao Granito São Jorge Antigo, e nos granitos pór-
firos de 1888 Ma, relacionados às rochas vulcânicas 
da Formação Moraes Almeida e granitos da Suíte In-
trusiva Maloquinha, identificaram partículas de ouro 
inclusas nos grãos de plagioclásio, feldspato alcalino 
e epidoto somente nos granitos pórfiros mais anti-
gos. Isto os indica como possível fonte do ouro para 
as mineralizações da região do depósito São Jorge, 
e dificulta a possibilidade do ouro desta região ser 
derivado dos magmas ácidos tipo A que originaram 
as rochas da Formação Moraes Almeida e da Suíte 
Intrusiva Maloquinha.  Além disso, o ouro incluso na 
magnetita magmática do Granito São Jorge Jovem 
reforça o potencial deste granito como outra fonte 
deste metal precioso.

6.2.4 Depósito São Chico

Os jazimentos primários da comunidade ga-
rimpeira de São Chico se localizam na parte sudoes-
te da folha Jardim do Ouro (Figura 6.2). Foram des-
critos no PROMIN-Tapajós (KLEIN; VASQUEZ, 2000), 
e nos últimos 15 anos as frentes de lavras artesanais 
tem se expandido para além dos 10 a 20 m de co-
bertura laterítica com a abertura de poços e galerias 
subterrâneas que alcançam as rochas hospedeiras 
hidrotermalizadas e os veios de quartzo. Em 2011 
a Gold Aura do Brasil Mineração Ltda. negociou os 
direitos de exploração com a Kenai Resouces Lmtd. 
que desenvolveu pesquisa exploratória entre 2010 
e 2012 (TUNNINGLEY; ATKINSON, 2010; TUNNIN-
GLEY; ACKROYD, 2012). Estes relatórios apresentam 
para o depósito São Chico 5.064 t de reserva medi-
da com teor médio de 32,46 g/t de Au, 21.423 t de 
reserva indicada com teor médio de 29,14 g/t de 
Au, somando 26.487 t de recursos totais com teor 
médio de 29,77 g/t de Au e 786,13 kg de ouro con-
tido.  As reservas inferidas são de 85.577 t, com teor 
médio de 26,03 g/t de Au e 2.220,30 kg de ouro 
contido.

A mineralização ocorre nos prospectos veio 
principal e veio paralelo localizados a cerca de 400 
m ao sul da vila de São Chico, e continua para les-
te no prospecto veio rodovia, localizado a uns 400 

m na outra margem da rodovia Transgarimpeira. O 
veio principal consiste em lentes de quartzo sulfe-
tado envoltas por zonas de cloritização e sericitiza-
ção com pirita e sulfetos de metal de base (Figuras 
6.10A a D) que se estendem por cerca de 100 m 
ao longo da direção da estrutura hospedeira, com 
espessuras de 1 a 2 m e os veios individuais com 
menos de 30 cm de  espessura, e que alcança pelo 
menos 140 m de profundidade. As lentes no veio 
principal estão orientadas segundo direção ESE-
-WNW, mergulhando abruptamente para sul, bi-
furcam para leste por cerca de 80 m e infletem no 
sentido do mergulho para oeste. Estas lentes se for-
maram a partir da intersecção em baixo ângulo de 
uma falha transcorrente sinistral de direção N80°W 
e uma componente de direção E-W. O envelope de 
alteração e mineralização se concentrou no  teto 
da falha (Figura 6.11). A mineralização compreen-
de veios de quartzo sulfetados e brechas com frag-
mentos de quartzo de veio e granitoide hospedeiro, 
cimentados por sílica com pirita, calcopirita, galena, 
esfalerita em bandas, agregados em glóbulos e dis-
seminadas na matriz. Também ocorre como pirita 
e galena preenchendo fraturas de veios de quartzo 
brechados, por vezes oxidados para hematita. Es-
tas brechas também são recortadas por vênulas de 
quartzo e veios de quartzo bandados com textura 
em pente, com superposição de zona de sericiti-
zação e cloritização. O prospecto veio paralelo se 
estende por 80 m, com espessuras de 1,0 a 1,5 m 
(espessura real média de 90 cm) e atinge pelo me-
nos 75 m de profundidade. São veios de quartzo e 
brechas silicificadas com surbordinada zona de se-
ricitização e cloritização.  O prospecto veio rodovia 
tem a orientação principal ESE-WNW, zonas de seri-
citização e cloritização e lentes de veio de quartzo e 
brechas com 1,6 a 2,9 m de espessura.

O plúton hospedeiro corresponde a granodio-
ritos, quartzo monzonitos e monzogranitos correla-
tos à Unidade Granodiorítica da Suíte Intrusiva Pa-
rauari. No presente projeto foi datada uma amostra 
deste corpo por evaporação de Pb em zircão, apenas 
dois cristais forneceram idades de 1851 ± 5 e 1861 
± 5 Ma, que apesar de serem poucos resultados po-
dem ser admitidas como próximas da idade mínima 
de cristalização. Também foi analisada a composição 
de isótopos de  Pb em sulfetos de um veio de quartzo 
prospecto do veio principal. Foram analisados grãos 
de pirita, esfalerita e galena, mas os resultados ob-
tidos não permitiram calcular uma idade isocrônica 
para a mineralização. Contudo, as idades modelo 
207Pb/206Pb entre 1851 e 1886 Ma calculadas para for-
mação destes sulfetos  (Tabela 6.4) são próximas da 
idade mínima de cristalização do granitoide hospe-
deiro, o que é esperado em um sistema magmático-
-hidrotermal. Além disso, estas idades são consisten-
tes com as idades em torno de 1860 Ma obtidas para 
as mineralizações de ouro do Domímio Tapajós (SAN-
TOS et al., 2001; JULIANI et al., 2005; LAFON; COUTI-
NHO, 2008; SILVA JUNIOR et al., 2015). A composição 
isotópica do Pb dos sulfetos do depósito São Chico, 
se comparada com as de outros depósitos auríferos 
deste domínio, é a que mais se aproxima da curva 
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Figura 6.10 - Mineralização no depósito São Chico. (A) Veios de quartzo sulfetados em perfil laterítico; (B) Envelope 
de alteração hidrotermal (cloritização), envolvendo o veio de quartzo; (C) Veio de quartzo com textura em pente; (D) 

Cristais de pirita (pi) e galena (ga) em veio de quartzo (qz) e esfalerita (ef) inclusa na pirita.

de evolução uranogênica da crosta superior (Figura 
6.12A). Isto indica que teve pouca ou quase nenhu-
ma contribuição de fontes mais antigas de chumbo 
e que a composição do minério é muito próxima da-
quela no tempo de sua formação, dando mais consis-
tência às idades modelos calculadas, especialmente 
as de 1885 e 1886 Ma para as galenas. Os valores de 
µ (238U/204Pb) obtidos para os sulfetos deste depósito 
são próximos de 10 (Tabela 6.4), estes valores eleva-
dos são indicativos de fonte rica em urânio, como a 
crosta superior (ZARTMAN; DOE, 1981). O distancia-
mento das curvas de evolução uranogênica (Figura 
6.12A) e toriogênica (Figura 6.12B) para a crosta infe-
rior indicam a ausência ou insignificante contribuição 
desta fonte para o chumbo dos sulfetos associados 
às mineralizações de ouro do Domínio Tapajós e re-
forçam a crosta superior como a principal fonte dos 
metais, no caso do depósito São Chico, embora con-
tribuições de ambiente orogênico não possam ser 
descartadas.

Os estudos metalográficos do veio de quartzo 
sulfetado efetuados por MEV mostraram uma gera-
ção de pirita euédrica a subédrica envolta por esfa-
lerita subédrica a anédrica, associada com diminutos 
grãos subédricos e anédricos de galena e partículas 
anédricas de liga de ouro e prata, electrum (Figura 
6.13A). Foi detectado 7 a 15% de Mo na pirita e 7 a 

10% na esfalerita e calcopirita, mas a análise deste 
elemento por EDS tem ressalvas. As relações de con-
tato entre a esfalerita e a galena sugerem contempo-
raneidade, e a esfalerita contém gotas de calcopirita 
que pode ser produto de exsolução (Figura 6.13B), e 
apresenta traços de Cd na sua composição. A pirita 
pode conter inclusões de esfalerita (Figura 6.13C) e 
apresenta sulfeto de cobre (calcocita) e óxido de Zn 
(franklinita) tardiamente associados. As partículas de 
electrum ocorrem no contato com esfalerita com go-
tas de calcopirita (Figura 6.13D), mas a prata também 
ocorre como sulfeto de Ag (argentita) e como traços 
na composição da galena e da calcocita. Associadas a 
pirita, as partículas de electrum ocorrem no contato 
do grão de sulfeto com a ganga de quartzo (Figura 
6.13E), e nas fraturas (Figura 6.13F). O tamanho das 
partículas de electrum varia de 15 a 30 μm, mas pode 
alcançar 200 μm, e a composição é de 51 a 57% de 
Au e 49 a 43% de Ag. A ganga é composta principal-
mente de quartzo, mas a albita, feldspato potássico 
e clorita ocorrem localmente. O sulfato de chumbo 
(anglesita) ocorre como alteração da galena, e o sul-
fato de bário (barita), geralmente com traços de Sr e 
W, ocorre como vênulas na ganga de quartzo. Disper-
sos na ganga também foram identificados fosfatos de 
La, Ce e Nd (monazita), silicatos de Th (thorita) e de 
Th e Y (ytrialita), e oxicloreto de Bi.
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6.2.5 Depósito São Domingos

A mineração artesanal na região da vila São 
Domingos, situada no sudeste da folha São Domin-
gos (Figura 6.2), remonta à década de 1960. Os ja-
zimentos aluvionares das drenagens a oeste da vila 
foram alvo de pesquisa na década de 1980 (CPRM, 
1985b, 1985d). Atualmente, a Aurora Gold Corpora-
tion é detentora dos direitos minerais dos principais 
depósitos primários de ouro da região e desenvolve 
pesquisa exploratória para quantificar os recursos 
destes depósitos e identificar novos alvos. Em 2006 a 
empresa fez levantamentos geoquímicos de solo, ge-
ofísica terrestre e programas de sondagem nos alvos 
Atacadão, Fofoca e Esmeril. Em 2007 e 2008 inten-
sificou a pesquisa no alvo Fofoca e cercanias com a 
identificação da continuidade da estrutura minerali-

zada cerca de 400 m a noroeste no alvo Cachoeira.  
Em 2010 a Aurora Gold apresentou uma avaliação 
dos recursos do alvo Fofoca com uma reserva inferi-
da de 2,1 Mt, um teor de 2,0 g/t Au e com 40.434 kg 
de ouro contido, a um teor de corte de 0,5 g/t de Au. 
Entre 2011 e 2013 a empresa pesquisou novos alvos 
(Tucano, Maria Dio e Colibri) nos arredores do alvo 
Atacadão (AURORA GOLD, 2012; MONTGOMERY, 
2013).

Alvo Fofoca: a mineralização no alvo Fofoca 
ocorre na forma de vênulas de quartzo de espessu-
ra milimétrica (Figura 6.14A), brechas hidrotermais 
e veios de quartzo sulfetado (Figura 6.14B), com 
0,5 a 3,0 m de espessura, orientados segundo E-W. 
Este conjunto encontra-se envolto por um envelo-
pe hidrotermal com dezenas de metros de espes-
sura que se estende por cerca de 400 m, mergulha 

verticalmente até cerca de 150 m de 
profundidade (MONTGOMERY; HAR-
VEY, 2010). Os granitoides hospedeiros 
são quartzo monzonitos a granodioritos 
equigranulares médio com anfibólio e 
biotita, apresentam alteração potássica 
pervasiva marcada por feldspato potás-
sico e biotita hidrotermal, que formam 
hidrotermalitos. As vênulas de quartzo 
são acompanhadas de clorita, epidoto e 
carbonato. Além da potassificação, silici-
ficação e propilitização, Montegomery e 
Harvey (2010) descreveram assembleias 
típicas de sistemas epitermais com alte-
ração argílica e argílica avançada caracte-
rizadas pela formação de argilominerais, 
incluindo pirofilita, caolinita, dickita e 
allunita, seguida por alteração fílica mar-
cada por quartzo, sericita e pirita. O prin-
cipal sulfeto é a pirita (5-50%) que ocorre 
disseminada, na forma de agregados em 
glóbulos e mais localmente como níveis 
maciços. Também descrevem concetra-
ções de hematita associadas às porções 
com alto teor de ouro.

Alvo Atacadão: a mineralização 
consiste de vênulas e de veios de quartzo 
que cortam um granitoide e uma rocha 
mircrogranular máfica (Figura 6.14C). 
As vênulas possuem espessuras mili-
métricas, são subparalelas e coalescem 
formando grandes zonas venulares de 
alto teor de ouro (70 g/t) que mostram 

Amostra Mineral 206Pb/204Pb 2σ 207Pb/204Pb 2σ 208Pb/204Pb 2σ Idade1 (Ma) μ2

SC1 pirita 15,837 0,0024 15,458 0,0025 35,562 0,0063 1851 10,58

SC2 esfalerita 15,855 0,0022 15,490 0,0035 35,483 0,0087 1883 10,79

SC3 galena 15,859 0,0019 15,494 0,0026 35,493 0,0073 1885 10,81

SC4 galena 15,856 0,0016 15,492 0,0018 35,488 0,0044 1886 10,80

1 - idade modelo calculada conforme a curva de evolução do Pb de Stacey e Kramers (1975)
2 - parâmetro de evolução do Pb que corresponde a 238U/204Pb

Tabela 6.4 - Dados isotópicos Pb-Pb em sulfetos da amostra JK-R-51D do depósito São Chico.

Figura 6.11 - Modelo esquemático da mineralização do depósito São 
Chico (modificado de TUNNINGLEY; ATKINSON, 2010).
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características boudinadas. Os teores de ouro nos 
testemunhos de sondagem variaram de 0,3 a 60 g/t 
em intervalos médios de 20 a 80 cm de comprimen-
to (AURORA GOLD, 2012; MONTGOMERY, 2013). Os 
veios de quartzo possuem espessuras de 10 a 20 cm, 
mas alcançam 50 cm de espessura. Estão orientados 
segundo N70-80°E e mergulham de 70 a 85° para SE 
e NW. Este conjunto está encaixado em granodiori-
tos com alterações potássica e propilítica que varia 
de fraca (1-5%) a moderada (15-25%). A sulfetação 
é marcada pela pirita, mas localmente a calcopirita 
ocorre associada. Geralmente as concentrações de 
sulfetos são de 1 a 2% que ocorrem na forma de di-
minutos grãos disseminados na rocha hidroterma-
lizada e nos veios de quartzo. Contudo, os sulfetos 
também podem ocorrer como agregados nos veios 
de quartzo, que podem ter 10 a 30% de sulfetos, e 
nos hidrotemalitos venulados e brechados onde al-
cançam 10 a 15%. Os corpos mineralizados nos ní-
veis saprolíticos apresentam oxidação dos sulfetos 

com preenchimento em cavidades (vugs e boxworks) 
e fraturas de óxidos de ferro e manganês. Diques de 
rochas microgranulares e porfiríticas máficas (diabá-
sio e lamprófiro) e félsicas (dacito e aplito) cortam 
o granitoide hospedeiro da mineralização, mas este 
granitoide também hospeda enclaves microgranu-
lares (microdiorito) de mistura de magma do tipo 
mingling e pode ter xenólitos de rochas andesíti-
cas e dacíticas. A distinção destes diques e enclaves 
costuma ser difícil nos testemunhos de sondagem. 
Além disso, nem sempre as feições distintivas estão 
preservadas, pois estas rochas também sofreram al-
teração hidrotermal e foram cortadas por vênulas e 
veios de quartzo. Isto sugere que mesmo os diques 
tem uma pequena defasagem temporal em relação à 
cristalização do granitoide hospedeiro.

Alvo Esmeril: o alvo está localizado no conta-
to do Gabro São Domingos da Suíte Intrusiva Inga-
rana (Figura 6.2), assim diversos corpos de micro-
gabros foram interceptados na sondagem (Figura 

6.14D). A mineralização consiste em ve-
nulações do tipo stockwork e veios de 
quartzo orientados segundo as direções 
N60-70°E. Os veios apresentaram teo-
res de ouro entre 12 e 37 g/t, enquanto 
nos stockworks alcançam 3 g/t, sendo 
que estes teores são mais elevados no 
granito encaixante do que no gabro (AU-
RORA GOLD, 2012). Na cava do garimpo 
afloram veios de quartzo com 2 a 5 cm 
de espessura, mas que podem chegar a 
20 cm, encaixados numa rocha micro-
granular máfica recortada por vênulas 
de espessura milimétrica e com sulfetos 
disseminados. Alteração propilítica e ar-
gilização (ou caulinização) nesta rocha se 
intensificam na proximidade do contato 
com os veios de quartzo.

Alvo Cachoeira: um alvo que ge-
ofísica terrestre por IP mostrou tratar-
-se de uma continuidade para oeste dos 
veios mineralizados de direção E-W do 
depósito Fofoca, ligeiramente desloca-
dos por uma falha de direção NE-SW de 
movimentação dextral. O prospecto con-
siste em numerosos veios de quartzo de 
direção E-W, com 5 a 20 cm de espessura 
que ocorrem ao longo de 60 m de com-
primento. Testes de amostras de canal 
forneceram teores de 13 g/t de Au, com 
vários resultados acima de 8 g/t de ouro 
(AURORA GOLD, 2012; MONTGOMERY, 
2013).

Alvo Messias: a cerca de 1 km a sul 
do alvo Atacadão ocorrem os garimpos 
Messias, Sargento e Fazenda Gouveia. Os 
prospectos consistem em vênulas com 1 
a 10 cm de espessura em uma zona bre-
chada e hidrotermalizada de aproxima-
damente 20 m de largura. Nesta zona 
também ocorrem veios de quartzo sub-
verticais de direção N55-60°E com 10 a 
15 cm de espessura (KLEIN et al., 2001a; 

Figura 6.12 - Diagramas de razões isotópicas de Pb com as curvas de 
evolução dos  reservatórios  (DOE; ZARTMANN, 1979). Amostras de 
sulfetos da mineralização do depósito São Chico nos diagramas (A) 
207Pb/204Pb x 206Pb/204Pb e (B) 208Pb/204Pb x 206Pb/204Pb, comparadas 

com os campos composicionais dos sulfetos de mineralizações 
auríferas de outros depósitos do Domínio Tapajós analisados por: 1 - 
Lafon e Coutinho (2008), 2 - Feio (2014) e 3 - Silva Junior et al. (2015).
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AURORA GOLD, 2012). Este conjunto está hospeda-
do em granitoides, geralmente são granodioritos 
com anfibólio e biotita, que apresentam alteração 
potássica e propilítica fraca a moderada, mas local-
mente a alteração propilítica pode ser forte (55-60%) 
ou simplesmente incipiente (< 1%). A sulfetação nos 
hidrotermalitos brechados varia de fraca (2-3%) a 
incipiente (< 1%) e é marcada por finos grãos disse-

minados de pirita e raros de calcopirita. Localmente, 
hidrotermalitos venulados apresentam uma sulfeta-
ção mais intensa (10-15%) e os sulfetos ocorrem na 
forma blebs. Nos veios de quartzo a sulfetação com 
pirita e subordinada calcopirita pode alcançar 30% e 
a hematita (1%) pode ocorrer associada.  Nos níveis 
lateríticos e saprolítico os veios e hidrotermalitos se 
apresentam oxidados, com filmes de óxido de ferro 

Figura 6.13 - Imagem elétrons retroespalhado de cristais de sulfetos e partículas de ouro em veio de quartzo do depósito 
São Chico. (A) Cristais de pirita (pi), esfalerita (ef), galena (ga) e electrum (Au-Ag) em quartzo (qz) de veio; (B) Cristais de 
galena e de esfalerita com inclusão de calcopirita (ccp) em quartzo; (C) Cristal de pirita com inclusão de esfalerita, cristais 
de galena, calcocita (cal) e franklinita (frk) em quartzo; (D)  Partículas de electrum e de argentita (arg) em contato com 
cristal de esfalerita com inclusões de calcopirita em quartzo; (E) Partícula de electrum  no contato com cristal de pirita; 

(F) Partículas de electrum  em fratura em cristal de pirita com inclusões de galena em quartzo de veio.
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nas fraturas, boxwork e glóbulos de sulfetos nos hi-
drotermalitos silicificados e veios de quartzo.

Alvo Colibri: se situa a 500 m a oeste do alvo 
Atacadão, onde na cava do garimpo afloram enxames 
de vênulas de quartzo em stockwork com orientação 
segundo a direção N60°E, acompanhadas de sericiti-
zação e zona de oxidação. Os resultados prelimina-
res apresentaram teores entre 2,01 e 2,71 g/t de Au, 
mas localmente alcançaram teores de 109 g/t de Au 
(AURORA GOLD, 2012).

Alvo Tucano: a cava do garimpo está locali-
zada a menos de 300 m a oeste da vila de São Do-
mingos. O prospecto consiste em três sistemas de 
vênulas em stockwork e veios de quartzo observa-
dos na rocha fresca na base e ao longo um perfil 
de até 30 m de saprólito caulinizado, recoberto por 
2 a 15 m de cobertura laterítica: o sistema princi-
pal de azimutes 040-080°, com mergulho variando 
de 75°NW a vertical; um sistema secundário orien-
tado segundo o azimute 120°, mergulhando verti-
calmente; e um terceiro sistema de azimutes 250° 
com mergulho moderado (25 a 30°). A silicificação 
e propilitização são intensas nas zonas de cisalha-
mento. Os resultados preliminares identificaram 

uma zona de alto teor de ouro com 18,04 a 89,54 
g/t, e a amostragem de canal delimitou 18 m desta 
zona com teor de 12,8 g/t, incluindo 5 m com teor 
de 33,29 g/t (AURORA GOLD, 2012).

Outros garimpos como Raimundo, Noel e Gro-
ta do Sangue localizados dentro de um raio de 700 
m ao sul da vila de São Domingos apresentam um 
contexto semelhante com veios de quartzo sacaroi-
dal com cerca de 50 cm de espessura, subverticais e 
orientados segundo N60-65°E, com pirita e hematita, 
hospedados em granodioritos e quartzo monzonitos 
silicificados e propilitizados (KLEIN et al., 2001a; AU-
RORA GOLD, 2012). Exceção é o garimpo Maria Dio 
que apresenta uma zona de veios de quartzo sulfeta-
dos com 2 m de largura orientados segundo a dire-
ção E-W, cujas anomalias geoquímicas de ouro (0,25 
a 7,4 ppm) em solo apresentadas em Montegomery 
(2013) se distribuem de modo concordante.

Os garimpos Bigode, Ouro Mil e Baixão do São 
Domingos se localizam a cerca de 6 km a sudeste da 
vila de São Domingos. Estas ocorrências consistem de 
venulações de espessuras milimétricas (3-5 mm) de 
quartzo do tipo stockwork e veios de quartzo de es-
pessura centimétricas (1-15 cm) hospedados em to-

Figura 6.14 - Mineralização e alteração hidrotermal nos depósitos de São Domingos. (A) Vênulas de quartzo (vq) e 
cloríticas (vc) em granito com alteração potássica (gp) e cloritização no alvo Fofoca; (B) Veio de quartzo (qz) e brecha 

hidrotermal (bh) com pirita (pi) disseminada hospedado em granitoide cloritizado (gc) e com alteração potássica (ak) no 
alvo Fofoca; (C) Granitoide (gh) e rocha microgranular máfica (mh) hidrotermalizados passando a hidrotermalitos (ht) 

cortados  por vênulas de quartzo e brechas hidrotermais  no alvo Atacadão; (D) Microgabro (mg), hidrotermalito e granito 
recortados por vênulas de quartzo e clorita que passam para brechas hidrotermais e veios de quartzo no alvo Esmeril.
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nalitos e granodioritos, aqui mapeados como perten-
centes ao Complexo Cuiú-Cuiú (Figura 6.2). Os veios 
de quartzo estão orientados segundo N50-35°E, fre-
quentemente mergulham 72° a 88° para NW. Apre-
sentam textura em pente ou são maciços, e além de 
pirita e ouro podem conter galena e bornita (KLEIN et 
al., 2001a). Além da silicificação o granitoide hospe-
deiro e veios podem apresentar epidotização.

Baseado nas ocorrências de alterações argíli-
ca, argílica avançada e fílica (ou QSP – quartzo, se-
ricita e pirita), Montegomery (2013) sugeriu que os 
depósitos de São Domingos são do tipo epitermais 
e que propilitização representaria as partes mais dis-
tais, ou mais profundas e de temperatura mais eleva-
da (250-300 °C), deste sistema. Contudo, a extensão 
destes processos de alteração de mais baixas tempe-
raturas e mais rasos é pouco conhecida, assim como 
as condições de pressão e temperatura de deposição 
dos metais. Além disso, o predomínio de granitoides 
como hospedeiros, com sistemas de stockwork e 
veios de quartzo controlados por zonas de cisalha-
mento favorece mais uma classificação de depósito 
relacionado a intrusões e com controle estrutural. O 
papel dos corpos de gabro e diques de lamprófiros e 
dacitos pórfiros também carecem de estudo.

6.2.6 Garimpo Água Branca

A comunidade garimpeira Água Branca se lo-
caliza no centro-sul da folha São Domingos (Figura 
6.2). Esta região tem tradição de mineração artesa-
nal desde a década de 1970, e na década seguinte 
seus depósitos aluvionares foram alvo de pesquisa 
(CPRM, 1985d). Em 2008 a Talon Metals Corporation 
empreendeu uma pesquisa exploratória com sonda-
gem dos alvos Sierra Delta, Serra da Abelha, Jerimum 
e Inferno Oeste (ou Manual) (TALON METALS, 2008). 
O alvo Serra da Abelha está localizado a cerca de 1 
km ao sul da vila. O corpo hospedeiro da mineraliza-
ção é um sienogranito de granulação grossa intensa-
mente hidrotermalizado e brechado (Figura 6.15A), 
com dominante formação de feldspato potássico 
hidrotermal, silicificação, cloritização e subordinada 
sericitização e carbonatação. O alvo apresentou pou-
ca sulfetação e baixo teor de ouro, embora localmen-
te alguns furos tenham apresentado valores de 1,54 
a 3,72 g/t Au (TALON METALS, 2008).

O alvo Sierra Delta se situa a 3,5 km a norte 
da vila.  Neste foi identificado um grande sistema 
hidrotermal que alterou rochas intrusivas e subvul-

Figura 6.15 - Mineralização e alteração hidrotermal nos alvos e frentes de lavra do garimpo Água Branca. (A) Granito 
hospedeiro da mineralização no alvo Serra da Abelha, apresentando alteração potássica, silicificação, cataclase com 

vênulas de clorita e pirita; (B) Vênulas de quartzo orientadas segundo N75°E, mergulhando suavemente (10-12°) 
para SE e (C) vênulas multidirecionais, tipo stockwork  na frente de lavra do Chicão; (D) Veio de quartzo com pirita, 

subvertical e orientado segundo N35-45°E, na frente de lavra do Kleber.
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cânicas félsicas, com significativa alteração pervasi-
va com quartzo, sericita e pirita. Foram identifica-
das várias zonas mineralizadas com teores variando 
de 0,15 a 4,84 g/t de Au e com 1 a 29 m de largura 
(TALON METALS, 2008). O alvo Inferno Oeste se lo-
caliza a cerca de 8 km a sudoeste da vila, e consiste 
em veios e vênulas de quartzo e diques de diabásio 
em zonas estruturalmente controladas que cortam 
um monzogranito.  A alteração hidrotermal perva-
siva é marcada por sericita, clorita e quartzo comu-
mente com pirita nos veios e no halo hidrotermal. 
Localmente, a galena ocorre associada à pirita nos 
veios de quartzo. Embora conte com um amplo halo 
hidrotermal a mineralização é restrita a uma zona 
de 5,6 m largura com teor de 1,69 g/t de Au (TALON 
METALS, 2008).

O alvo Jerimum está situado a cerca de 4 m a 
sudeste da vila.  Neste alvo foi feito um único furo que 
alcançou duas faixas de cisalhamento num saprólito 
granítico com até 4% de sulfetos oxidados dissemina-
dos em uma zona de sericitização. Na faixa de 7,45 m 
de largura o teor era de 1,31 g/t de Au e na de 7,14 m 
o teor era de 1,24 g/t de Au (TALON METALS, 2008). 
Em 2010 a Eldorado Gold Corporation deu continui-
dade ao projeto de sondagem exploratória destes al-
vos além dos alvos Camarão e Carlinhos, sendo o pri-
meiro o único promissor (ELDORADO GOLD, 2012). O 
alvo Camarão se situa a cerca de 1 km a ENE da vila 
e consiste em veios laminados de quartzo e vênulas 
com pirita, calcopirita, galena, esfalerita e raro ouro 
nativo que delineiam uma zona de 1200 m por 200 
m de direção NE-SW, com mergulho abrupto para 
noroeste e se encontra hospedada num granodiorito 
silicificado, com quartzo monzonitos intercalados. O 
resultado mais significante interceptou uma zona de 
154 m de largura com teor de 1,06 g/t de Au (ELDO-
RADO GOLD, 2012).

Nas frentes de lavras garimpeiras mais próxi-
mas da vila Água Branca a mineralização ocorre em 
vênulas orientadas segundo direções ENE-WSW 
e multidirecionais tipo stockwork (Figuras 6.15B 
e C), bem como em veios de quartzo com pirita 
orientados para NE-SW (Figura 6.15D). A alteração 
intempérica, e a própria alteração hidrotermal, 
dificultaram a identificação da rocha hospedeira. 
Contudo, predominam saprólitos de granitoides de 
granulação média a grossa, com eventuais sapró-
litos de rochas mais finas que podem representar 
enclaves remanescentes (teto pendente) de rochas 
vulcânicas encaixantes de composição intermediá-
ria e ácida.

Souza (2009) desenvolveu estudos de ca-
racterização do sistema magmático-hidrotermal e 
dos granitoides hospedeiros da mineralização no 
garimpo Água Branca, na área que corresponde ao 
alvo Camarão.  Identificou granodioritos, tonalitos 
e monzogranitos com biotita e anfibólio de filiação 
cálcio-alcalina de alto K. Obteve pressões de 2 a 3 
kbar para a cristalização do anfibólio (edenita), e 
identificou biotitas (anita) de assinatura cálcio-alca-
lina, geralmente reequilibradas. Também identificou 
porções de uma rocha microgranular máfica que in-
terpretou como xenólitos hospedados no granitoide 

hospedeiro. Conforme o contexto geológico do pre-
sente projeto, a maioria dos granitoides estudados 
por Souza (2009) pertencem a Suíte Intrusiva Cre-
porizão, e a idade de 1877 ± 15 Ma que ele obteve 
(amostra AB-01),  provavelmente seja de um peque-
no corpo granítico que corta os granitoides da região 
do Água Branca. Também identificou um halo hidro-
termal de dezenas de metros com silicificação, sulfe-
tação e carbonatação nas porções mais próximas do 
contato veio-granitoide, e sericitização e cloritização 
que se estenderam até as partes mais distais do en-
velope hidrotermal.

A sericitização e cloritização foram sobrepos-
tas por silicificação, carbonatação e sulfetação. A si-
licificação é marcada pelo alojamento dos veios de 
quartzo no granito hospedeiro, e a carbonatação 
pela formação de vênulas e cimento de brechas nos 
veios de quartzo. A sulfetação encerrou o ciclo hidro-
termal com a deposição de duas gerações de pirita, 
além de esfalerita, calcopirita, galena e ouro. A pirita 
precoce contém partículas de ouro como inclusões 
globulares ou preenchendo fraturas, já pirita tardia 
se depositou junto ou imediatamente após o ouro 
que ocorre como inclusões e preenchendo fraturas 
na esfalerita e na galena. O minério de ouro apresen-
ta elevados teores de prata (21 a 28% de Ag, relação 
Au/Ag ~3) e traços (< 0,4%) de cobre, ferro, enxofre e 
arsênio. O aumento dos conteúdos de Au nas rochas 
hidrotermalizadas (granitoides e rocha microgranu-
lar máfica) e os veios de quartzo tem uma boa cor-
relação positiva com a Ag e Pb, mas para o Cu e o Zn 
esta correlação não é boa para os xenólitos de rocha 
microgranular máfica.

Os fluidos aprisionados nas inclusões nos 
veios de quartzo são aquocarbônicos de baixa salini-
dade (3,1 a 9,9% peso eq. NaCl) com Tht entre 200 e 
420 °C. Também ocorrem fluidos aquosos primários 
de baixa salinidade (0,4 a 7,4% peso eq. NaCl) e ele-
vadas temperaturas (Tht de 309 e 395 °C), e secundá-
rios de salinidade similar (0,4 a 7,9% peso eq. NaCl) 
mas de temperaturas mais baixas  (Tht de 144 e 292 
°C). Os valores de δ34S da pirita, esfalerita e calcopi-
rita dos veios mineralizados variam de +0,89 a +3,71 
‰, e são indicativos de fonte magmática para o en-
xofre. O par pirita-esfalerita forneceu temperaturas 
de deposição entre 190 e 350 °C, com predomínio 
em torno de 220 °C.

Desta forma, Souza (2009) baseado nos es-
tudos de inclusões fluidas e isótopos de enxofre 
estimou temperaturas entre 250 e 400 °C e pres-
sões de 0,9 a 2,45 kbar para a deposição do ouro.  
O granito hospedeiro se alojou em profundidades 
entre 6 e 11 km e o hidrotermalismo afetou o gra-
nito e os enclaves de rocha microgranular máfica a 
profundidades entre 3 e 9 km. Apesar de identificar 
semelhanças com os depósitos orogênicos do Do-
mínio Tapajós, Souza (2009) identificou caracterís-
ticas de depósitos relacionados a intrusões, mais 
típicas de depósitos marginais às cúpulas graníticas 
hospedeiras, classificando o Água Branca como um 
depósito distal rico em Ag, Pb e Zn estruturalmente 
controlado.
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Os alvos Manual (Oeste Inferno) e Inferni-
nho a sudoeste da vila (Figura 6.2) em 2011 foram 
pesquisados pela Brazilian Gold Corporation que 
complementou a geoquímica de solo e geofísica 
terrestre e sondou nas anomalias de ouro. No alvo  
Manual encontrou um teor de 0,96 g/t Au num in-
tervalo de 8 m de largura e no alvo Inferninho três 
intervalos de 4 m forneceram teores de 0,68 a 1,03 
g/t Au, e somente um furo apresentou um intervalo 
de 14 m com teor de 4,28 g/t Au. Ambos os alvos 
são compostos por veios de quartzo, por vezes bre-
chados, hospedados em sienogranitos e monzogra-
nitos correlacionados à Suíte Intrusiva Creporizão. 
Nas trincheiras exploratórias no alvo Manual foram 
identificados saprólitos de rochas microgranualres 
félsicas hidrotermalizadas que podem ser relacio-
nadas às rochas vulcanoclásticas da Formação Co-
mandante Arara.

6.2.7 Garimpos São João, Comandante Arara 
e Água Preta

Os depósitos aluvionares de ouro da região 
dos garimpos São João e Comandante Arara foram 

pesquisados na década de 1980 (CPRM, 1985a, 
1985c). Foram feitas estimativas de recursos com 
base nas contagens de pinta de ouro de material 
de poços e trincheiras exploratórias e sondagem 
nos aluviões dos principais igarapés da região.  Os 
jazimentos primários foram pesquisados em 2008 
pela Samba Minerals Ltda. em parceria com a Au-
rora Gold Corporation. Foi feito um levantamento 
geofísico terrestre para delimitar zonas anômalas 
em sulfetos em veios de quartzo. Foram analisadas 
amostras das trincheiras exploratórias que, no veio 
principal, mineralizado por 80 m, forneceram teor 
médio de ouro de 31 g/t, tendo alcançado 125 g/t 
(SAMBA MINERALS, 2008). O prospecto consiste 
em veios de quartzo com 5 a 50 cm de espessura, 
frequentemente boudinados (Figuras 6.16A e B), 
orientados segundo direções N45-65°E e N23-30°E 
e  mergulhando de 75°SE a vertical.

A mineralização consiste em grãos de pirita e 
hematita disseminados ou na forma de agregados, 
com grãos de ouro livre visíveis nos veios de quartzo 
que geralmente se apresentam oxidados, com pelí-
culas de óxidos de ferro e manganês nas fraturas e 
nos agregados de pirita e hematita. Estes veios se 
encontram hospedados em rochas vulcânicas e pi-

Figura 6.16 - Mineralização e alteração hidrotermal nos garimpos São João e Água Preta. (A) Boudin de veio de quartzo 
em rocha vulcânica intermediária com forte epidotização; (B) Veio de quartzo boudinado com envelope de argilização 

e epidotização; (C) Agregados de sulfetos (> 50%) em veio de quartzo intemperizado; (D) Brecha hidrotermal com 
clastos de microgranito cortado por veio de quartzo no garimpo Água Preta. As linhas tracejadas contornam os veios 

boudinados.
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roclásticas ácidas e intermediárias, aqui definidas 
como Formação Comandante Arara (Figura 6.2). O 
envelope de alteração hidrotermal destes veios tem 
0,5 a 1,0 m de largura onde a epidotização e argili-
zação são os processos mais notáveis (Figuras 6.16A 
e B) e a sulfetação nos veios pode alcançar cerca de 
50% (Figura 6.16C).

Mais a leste no garimpo Água Preta, próximo 
do contato das rochas vulcanoclásticas da Formação 
Comandante Arara com os granitoides do Complexo 
Cuiú-Cuiú e de um plúton granítico correlato à Suíte 
Intrusiva Creporizão (Figura 6.2), os veios de quartzo 
estão orientados segundo N65°W e N05°E, em con-
cordância com os lineamentos que controlam este 
contato. Os primeiros geralmente são subverticais, 
mas localmente os veios mergulham moderadamen-
te (35°SW). Os veios e falhas transcorrentes de orien-
tação meridiana mergulham em torno de 70°, tanto 
para SE quanto para SW. A espessura destes veios 
costuma ser entre 10 e 15 cm, mas ocorrem veios 
mais possantes de 0,5 a 1,0 m de espessura. Alguns 
destes veios são brechas com fragmentos de micro-
granitos (Figura 6.16D). Epidotização, silicificação e 
sulfetação foram os principais processos hidroter-
mais verificados.

As ocorrências de ouro primário dos garimpos 
São João e Comandante Arara compreendem veios 
mineralizados hospedados em rochas vulcânicas com 
argilização, o que pode indicar um depósito epitermal. 
Adicionalmente, a ocorrência do garimpo Água Preta 
mostra que corpos graníticos rasos intrudiram estas 
formações de rochas vulcânicas e vulcanoclásticas. 
Contudo, são necessários estudos da alteração hidro-
termal e dos fluidos para poder classificar este depósi-
to.  Também se faz necessária datação e caraterização 
petrológica destes granitos associados, bem como da 
datação da mineralização. Se for depósito epitermal 
relacionado ao vulcanismo da Formação Comandante 
Arara pode-se esperar idades em torno de 2010 Ma 
para a mineralização, o que seria uma novidade no 
Domínio Tapajós. Por outro lado, se for relacionada 
às intrusões graníticas pode ser esperada idades por 
volta de 1960 Ma, ou até 100 Ma mais jovens se for 
relacionada a granitos mais jovens.

6.2.8 Garimpo Mamoal

Na década de 1980 o garimpo Mamoal foi um 
dos maiores produtores de ouro aluvionar, na época 
com recursos estimados em aproximadamente 4.000 
kg de ouro em 9,6 milhões de metros cúbicos com 
teor médio de 0,44 g/m3 (JAGUAR, 2003). Baseada 
neste histórico, e no fato dos jazimentos primários 
de ouro desta área estarem alinhados ao longo do Li-
neamento Tocantizinho (Figura 6.2), a Jaguar Resour-
ces do Brasil Ltda. e a Brazauro executaram pesquisas 
exploratórias entre 2003 e 2004. A Brazauro realizou 
levantamento geoquímico de solo, canal e de rocha 
(hidrotermalito e minério) de frentes de lavra garim-
peira e identificou três anomalias. Os resultados das 
anomalias de solo variaram de 20 a 221 ppb de Au, 

mas uma anomalia alcançou valores de 50 a 1.500 
ppb de Au. A concentração de ouro nas amostras de 
canal das duas principais frentes de lavra variou de 
0,1 a 4,9 g/t e de 0,4 a 44 g/t, e nas amostras de 
rocha de uma delas variou de 10 a 221 g/t (BRAZAU-
RO RESOURCES CORPORATION, 2004). A Jaguar exe-
cutou um programa de sondagem e a Brazauro fez 
levantamento geofísico terrestre, mas os resultados 
não foram divulgados.

O prospecto Mamoal consiste em veios de 
quartzo simples e maciços alojados no contato de di-
ques de andesito que cortam um corpo granítico da 
Suíte Intrusiva Maloquinha (KLEIN; VASQUEZ, 2000). 
Os diques andesíticos atingem até 1 m de espessura 
e 50 m de comprimento. Os veios de quartzo pos-
suem no máximo 12 cm de espessura e apresentam 
formas lenticulares (SANTOS, 1996). Também ocor-
rem vênulas de quartzo, clorita e carbonato (Figuras 
6.17A a C), que cortam o andesito e o granito (KLEIN; 
VASQUEZ, 2000). O posicionamento destes diques foi 
controlado por falhas transcorrentes, subverticais, 
orientadas segundo N70-80°W e de movimentação 
dextral, que distenderam formando estruturas de di-
latação e alívio de pressão (tipo jog) onde se desen-
volveram os veios mineralizados a ouro com sulfetos 
associados (SANTOS; COUTINHO, 2008). A ocorrên-
cia de brechas tectônicas com clastos angulosos do 
granito na margem dos diques indicam que as falhas 
permaneceram ativas após a colocação dos diques 
(SANTOS; COUTINHO, 2008). As vênulas que cortam 
tanto os diques quanto o granito reforçam a atuação 
de esforços tectônicos tardios (reativações?).

A alteração potássica é marcada pela forma-
ção de feldspato potássico hidrotermal nos veios 
de quartzo, enquanto a sódica é evidenciada prin-
cipalmente pela intensa albitização do plagioclásio 
do andesito. A sericitização e a cloritização tem 
ampla ocorrência no andesito, e nas brechas tectô-
nicas hidrotermalizadas no contato entre o granito 
e o andesito (COUTINHO et al., 2008b). O halo de 
alteração é estreito (< 30 cm) e passa abruptamen-
te para a rocha encaixante e o veio mineralizado 
(COUTINHO et al., 2008b). Os sulfetos ocorrem 
como grãos disseminados em fraturas no andesi-
to hidrotermalizado, no granito hospedeiro e nos 
veios de quartzo, mas localmente ocorrem como 
agregados no contato entre o andesito e o grani-
to (SANTOS, 1996; SANTOS; COUTINHO, 2008). A 
pirita, o principal sulfeto, e a galena são visíveis 
nos veios e rochas hospedeiras hidrotermalizadas 
(KLEIN; VASQUEZ, 2000; SANTOS, 1996). Coutinho 
et al. (2008b) identificaram por MEV calcopirita, 
esfalerita, covelita, rutilo e magnetita, além de sul-
foteluretos de Cu (teneita) e Bi (tetradimita). Tam-
bém observaram que as partículas de ouro maiores 
(~50 µm) estão associadas à pirita, calcopirita e ga-
lena; as de até 15 µm ocorrem inclusas na pirita e 
as partículas com aproximadamente 1 µm ocorrem 
inclusas na esfalerita.

A composição isotópica do Pb da pirita do ga-
rimpo Mamoal foi inicialmente analisada por Santos 
et al. (2001). Uma amostra forneceu idade modelo 
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de 2001 Ma, que se aproxima da idade modelo de 
1986 Ma obtida Lafon e Coutinho (2008) para uma 
amostra de galena deste garimpo. De qualquer for-
ma, estas idades modelos são 150 a 130 Ma maio-
res que as idades de cristalização esperadas para o 
granito hospedeiro e o dique de andesito, portando 
podem refletir uma fonte de Pb herdado. A idade 

modelo de 2183 Ma obtida por estes últimos auto-
res na pirita de outra amostra deste garimpo refor-
ça esta herança.

Coutinho e Fallick (2008) baseados na com-
posição dos isótopos de oxigênio e hidrogênio dos 
fluidos dos veios de quartzo aurífero interpretaram a 
participação de mais de um sistema hidrotermal na 

Figura 6.17 - Mineralização e alteração hidrotermal nos garimpos Mamoal, Sucuba e Fazenda Curuá. (A) Vênulas de 
quartzo (vq) e clorita (vc), cortando o andesito hidrotermalizado; (B) Detalhe microscópico de vênulas de carbonato 
(cb) e clorita (cl) em andesito cloritizado e com pirita (pi) disseminada no garimpo Mamoal; (C) Vênulas de quartzo 

margeadas por bolsões de clorita em granito hospedeiro no garimpo Mamoal; (D) Veio de quartzo lenticular e 
laminado em galeria da frente do Cesar no garimpo Sucuba; (E) Veios de quartzo e  (F) brechas hidrotermais em 

trincheira no garimpo da Fazenda Curuá. A linha tracejada contorna o veio lenticular.
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formação dos diferentes tipos de depósitos da Pro-
víncia Mineral do Tapajós. Os fluidos iniciais seriam 
derivados de fontes profundas de origem mantélica, 
acrescidas de fontes juvenis (magmáticas), com pe-
quena contribuição de águas superficiais (meteóri-
cas). Neste contexto os valores de δ18OSMOW de +4,6 
‰ e de δDSMOW de -38 ‰ que obtiveram para o flui-
do hidrotermal do garimpo Mamoal se aproximam 
do campo de águas juvenis, a pequena diferença 
composicional pode ter resultado da interação com 
rochas e fluidos mineralizantes mais antigos, como 
previamente evidenciado pelos isótopos de Pb em 
sulfetos.

Dreher; Vlach; Martini (1998) propuseram 
uma tipologia adulária-sericita epitermal para os ja-
zimentos Joel e Davi, respectivamente relacionados 
a diques de andesito e uma intrusão de gabro encai-
xadas em granitoides do Tapajós. Corresponderiam a 
termos mais profundos (1,5 km) e de mais alta tem-
peratura (240 a 340 °C) deste tipo de depósito epiter-
mal. Por outro lado, Santos et al. (2001) classificaram 
esses e outros jazimentos auríferos da região do Ta-
pajós que ocorrem associados a diques de andesito 
(Mamoal e Ouro Mil) e intrusões de gabro (Jutaí e 
Teodorico) como relacionados à intrusão.

As evidências no garimpo Mamoal indicam 
que a tectônica que controlou os veios mineraliza-
dos foi contemporânea, e em parte posterior à in-
trusão dos diques de andesito. A participação de 
fluidos derivados de magmas básicos e intermediá-
rios ricos em potássio, representados por diques de 
lamprófiros, andesitos e latitos, tem sido aventada 
para a gênese de depósitos de ouro (ROCK, 1991; 
MÜLLER; GROVES, 1997; MÜLLER et al., 2012). Adi-
cionalmente, o mecanismo de posicionamento por 
propagação de diques pode explicar o alojamento 
em falhas com dilatação e fraturamentos que cor-
tam o dique a rocha hospedeira (BAER, 1991; RU-
BIN, 1995; FOSSEN, 2012).

6.2.9 Garimpo Sucuba

O igarapé Sucuba é um afluente da margem 
esquerda do rio Jamanxim (Figura 6.1), de cujo aluvi-
ões foram lavrados ouro e cassiterita nas décadas de 
1970 e 1980. Em 2006 a Serabi identificou extensas 
(~1 km) anomalias geoquímicas de Au e Cu, orien-
tadas aproximadamente segundo E-W. A sondagem 
subsequente interceptou diques de andesito e rocha 
básica, e sistemas de estreitos veios de quartzo sul-
fetado envoltos por zonas mineralizadas (< 1 m) e 
de alteração hidrotermal (< 30 m) hospedadas num 
granitoide. Alguns intervalos mineralizados forne-
ceram 6,4 g/t de Au, 4,38 g/t de Ag, 0,43% de Pb e 
0,57% de Zn (SERABI MINERAÇÃO, 2011). O contexto 
da ocorrência de ouro primário do garimpo Sucuba 
é de veios de quartzo lenticulares, laminados, de 
espessura centimétricas (3 a 10 cm), subverticais e 
orientados para NE (Figura 6.17D). Estes veios estão 
hospedados em um corpo da Unidade Granodiorítica 
da Suíte Intrusiva Parauari que foi intrudido por um 
corpo gabroico da Suíte Intrusiva Ingarana (Figura 

6.2). Talvez por isso que foram interceptados diver-
sos diques de composição básica e intermediária nas 
sondagens. Contudo, não há informações sobre a re-
lação destes diques com a mineralização, como no 
exemplo do garimpo Mamoal.

6.2.10 – Garimpo Fazenda Curuá

O garimpo da Fazenda Curuá encontra-se 
paralisado, mas seu contexto se destaca por se tra-
tar de veios de brechas hidrotermais alojados em 
rochas vulcânicas e piroclásticas do Membro Rio-
zinho das Arraias da Formação Vila Riozinho (Fi-
gura 6.2). Portanto pode tratar-se de um depósito 
epitermal. São veios tabulares (Figura 6.17E), de 
espessuras centimétricas (5 a 10 cm) orientados 
segundo N55°E e mergulhando 83°SE. Os clastos 
são de fragmentos angulosos de ignimbrito dací-
tico oxidado (Figura 6.17F). Adicionalmente, cerca 
de 3 km e a 6 km a sul ocorrem tufos do Membro 
Tocantinzinho desta formação que apresentam 
forte sericitização e que são ricos em pirita disse-
minada (5%).

6.3 METAIS DE BASE

Anomalias geoquímicas de Cu, Pb e Zn em 
amostras de rocha, solo e sedimento de corrente 
tem sido identificadas na parte leste da Folha Jar-
dim do Ouro desde as pesquisas pioneiras das dé-
cadas de 1970 e 1980 (SUDAM, 1976; ALMEIDA et 
al., 1980). As empresas de mineração que atuam 
na região usam estes elementos, juntamente com 
Mo, Bi, Cd e Ag, como farejadores de Au na pros-
pecção geoquímica de amostras de solo e de teste-
munho de sondagem. Dentre estes metais de base 
somente o Cu tem recursos avaliados e tem sido 
explorado como subproduto do Au na mina Palito. 
Em 2007 esta mina produziu 448 t de Cu (MÁRTI-
RES; SANTANA, 2008), apresentava um teor médio 
de 0,16% de Cu para um recurso total de 9.000 t de 
cobre contido (NOTTO, 2007). Na avaliação poste-
rior apresentou um teor médio de 0,22% de Cu na 
reserva total (MELLO; GUZMAN, 2008). A calcopi-
rita é o principal minério de cobre na mina Palito, 
o granito hospedeiro apresenta 20 a 25% de calco-
pirita, e 2 a 3% de covelita e de calcocita (MELLO; 
ROSSELOT, 2010). Localmente, Echeverri-Misas 
(2010) identificou sulfetos de Bi e Cu (witticheni-
ta, cuprobismutita e kupcikita) e a liga de Cu-Au-Ag 
(argentocuproaurida).

A galena e a esfalerita são comuns em vários 
depósitos de ouro na área (Palito, São Chico, Água 
Branca e Mamoal), onde ocorrem nos veios de quart-
zo sulfetados. Não formam depósitos econômicos de 
Pb e Zn, mas tem um papel importante na metalo-
genia do ouro, pois podem hospedar partículas de 
ouro e informar sobre a composição e a natureza dos 
fluidos que carrearam os metais nobres.

Na geoquímica de sedimento de corrente do 
presente projeto não foram verificadas significati-
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vas anomalias de Cu e Zn. Somente o Pb mostrou 
anomalias, mas o Cu não tem uma correlação com 
estas anomalias de Pb (grupo do Fator 1) e a do Zn 
é moderada (Tabela 5.5). O Cu mostra melhor cor-
relação com o Pb e o Zn no grupo do Fator 7, onde 
o Cd tem o maior fator. Também, juntamente com 
o Hg e o Sb, o Cu apresenta uma correlação com o 
grupo do Bi e Mo (Fator 6). Dentre os metais base 
o Au (grupo do Fator 8) só mostrou correlação com 
chumbo (Tabela 5.5).

Na geoquímica dos granitos hospedeiros da 
mineralização no depósito Tocantinzinho, a fraca cor-
relação positiva do Cu, Pb e Zn com o ouro pode re-
sultar de restrições da solubilidade destes metais em 
fluidos de baixa oxidação. Isto sugere que a calcopiri-
ta, galena e esfalerita não foram os principais carre-
adores do ouro neste depósito e sim a pirita (VILLAS; 
SANTIAGO; CASTILHO, 2013). Já no depósito Água 
Branca, Souza (2009) observou correlação positiva 
do Pb com o Au nos veios de quartzo e rochas encai-
xantes da mineralização, que é menos pronunciada 
para Cu e o Zn. E neste depósito, além de partículas 
de ouro associada à pirita, o autor identificou partí-
culas de ouro hospedadas na esfalerita e na galena 
juntamente com calcopirita.

6.4 PRATA

A prata ocorre principalmente na forma de 
liga com o ouro, o electrum, e subordinadamente 
com sulfeto de Ag (argentita). Localmente, na mina 
Palito, Echeverri-Misas (2010) identificou sulfetos 
e teluretos de Bi e Ag e a liga de Cu-Au-Ag. Sou-
za (2009) detectou teores de 21 a 28% de Ag nas 
partículas de electrum do garimpo Água Branca, e 
no presente trabalho foram identificados teores de 
49 a 43% de Ag nas partículas desta liga no depósi-
to São Chico. Este metal tem potencial para ser um 
subproduto da exploração do ouro e sua separação 
depende de processos metalúrgicos que apuram o 
ouro. Notto (2007) informou um teor de 2,20 g/t 
Ag no minério da mina Palito, mas não há informa-
ções de recursos e sobre a produção de prata nes-
ta mina. Adicionalmente, a prata tem importante 
papel na prospecção de ouro, pois mostrou uma 
boa correlação geoquímica positiva com o Au nos 
granitos mineralizados do depósito Tocantinzinho 
(VILLAS; SANTIAGO; CASTILHO, 2013) e nas mine-
ralizações e rochas hospedeiras do garimpo Água 
Branca (SOUZA, 2009).

6.5 ESTANHO

A mineração de cassiterita no Domínio Tapa-
jós sempre teve um papel secundário e se limitou 
à lavra artesanal em depósitos aluvionares, como 
um subproduto do ouro. Somente o depósito do rio 
Aruri conta com uma reserva aluvionar de estanho 
avaliada, e com ocorrências próximas de cassiterita 
primária em porções greisenisadas e albitizadas do 
Granito Porquinho (KLEIN; CARVALHO, 2008), que 

aflora a norte da Folha Jardim do Ouro. Além da 
CPRM (PESSOA et al., 1977; PRAZERES et al., 1979; 
LOCK et al., 1981), o IDESP (ALMEIDA et al., 1980) 
pesquisou uma área adjacente (área Igarapé Bran-
co) a este depósito, e outra área mais a sul (área 
Serra do Mazzi), que se localiza na parte leste desta 
folha.

A cassiterita foi identificada pelo IDESP em 
concentrados de bateia na área Serra do Mazzi, ge-
ralmente associada com monazita, topázio, corindon 
e xenotímio. Nesta área destacam-se as concentra-
ções de cassiterita nos igarapés Ribeiro, José Marcos 
e Dorneles que drenam a porção leste do batólito de 
granito da Suíte Intrusiva Maloquinha (corpo igara-
pé Tabuleiro), e que indicam uma fonte primária de 
Sn nas porções mais elevadas deste maciço, de onde 
convergem as nascentes destas drenagens (Figura 
6.18). Nas cercanias da vila de Moraes Almeida ocor-
re cassiterita aluvionar em drenagens (igarapés Jana-
rina e Heron) que cortam rochas extrusivas ácidas da 
formação homônima. Estas drenagens convergem de 
uma parte elevada, onde pode estar situada a fonte 
primária do minério de Sn, possivelmente uma apó-
fise de granito não mapeada que intrudiu a Forma-
ção Moraes Almeida. Na parte norte da área Serra 
do Mazzi também tem um pouco de cassiterita nos 
igarapés (Jabuti e Gamba) que drenam um corpo de 
granito da Suíte Intrusiva Maloquinha cortado pelo 
igarapé Nova Olinda.

Na prospecção mineral do presente projeto 
também foi detectada cassiterita em concentrados 
de bateia em drenagens no corpo granítico onde se 
situa o garimpo Mamoal. Estas drenagens conver-
gem da parte central deste corpo, onde pode estar 
situada a fonte primária de estanho (Figura 6.18). 
Contudo, não foram identificadas porções greiseni-
zadas ou veios de quartzo portadores de cassiterita 
em nenhum dos referidos corpos graníticos da Suíte 
Intrusiva Maloquinha.

A geoquímica de sedimento de corrente re-
velou anomalias de Sn (4 a 21 ppm) na maioria das 
drenagens portadoras de cassiterita na Folha Jardim 
do Ouro (Figura 6.18). Estas anomalias geoquími-
cas também sugerem outras áreas potenciais para 
estanho na Folha São Domingos, como a do corpo 
granítico Serra Alta da Suíte Intrusiva Maloquinha 
(Figura 6.2). A análise química dos grãos de zircão 
tem sido usada para discriminar granitos especiali-
zados em mineralizações de Sn, Nb, Ta, ETR e Y (PE-
REIRA et al., 2008; LAMARÃO et al., 2012; NARDI 
et al., 2012), assim Vasquez et al. (2015) testaram 
o potencial deste corpo granítico. Foram encontra-
ram nos cristais de zircão teores de Hf, Nb, Y, Th e 
U (0,82 a 1,88%) menores e valores da razão Zr/Hf 
(29,76 a 60,17) maiores que dos zircões de grani-
tos tipo A paleoproterozoicos (1880 -1822 Ma) da 
Amazônia mineralizados a Sn, com mineralização de 
Nb-Ta associada (Figura 6.19). Contudo, este resul-
tado diferente pode representar uma particularida-
de deste corpo da Suíte Intrusiva Maloquinha, e o 
teste será estendido a outros corpos graníticos da 
região com indícios de Sn mais consistentes.
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O único corpo no Domínio Tapajós com mi-
neralização primária de Sn é o Granito Porquinho 
que foi formado cerca de 100 Ma depois do evento 
magmático que formou os granitos da Suíte Intrusi-
va Maloquinha (Tabela 2.1). Este granito, até o pre-
sente, é a única manifestação de magmatismo ácido 
tipo A de 1780 Ma comprovada neste domínio. É 
possível que existam outras ocorrências destes gra-
nitos tipo A mais jovem mineralizados a Sn, e que 

estas tenham intrudido os corpos graníticos e rochas 
extrusivas tipo A de cerca de 1880 Ma. Desta forma 
a distinção só se torna possível através da datação 
geocronológica.

No domínio tectônico adjacente a leste, o 
Domínio Iriri-Xingu, os granitos tipo A da Suíte In-
trusiva Velho Guilherme, que são contemporâneos 
aos da Suíte Intrusiva Maloquinha, hospedam mine-
ralizações primárias de estanho.  Isto sugere que os 

Figura 6.18 - Mapa dos indícios de Sn, Y e terras raras sobre fundo geológico simplificado da Folha Jardim do Ouro. As 
siglas das unidades litoestratigráficas, convenções geológicas e cartográficas estão definidas nas figuras 3.1 e 3.2.
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primeiros cristalizaram em condições petrológicas 
e tectônicas diferentes que favoreceram esta suíte 
granítica tipo A a ter concentrações de Sn e outros 
metais afins (Nb, Ta e ETR). Talvez esta tendência au-
mente em direção a proximidade com os domínio 
arqueanos.

6.6 DIAMANTE

Na Folha Jardim do Ouro há registros históri-
cos de duas ocorrências de diamante, uma próxima 
da vila de Moraes Almeida, e outra próxima à mar-
gem esquerda do rio Jamanxim (Figura 6.1). Está úl-
tima foi cadastrada como uma lavra artesanal de um 
depósito aluvionar, cuja localização pode estar deslo-
cada, pois possivelmente o garimpo era na margem 
do rio. A ocorrência próxima à vila foi registrada por 
Collyer et al. (1994), que restringiram a informar que 
se trata de uma ocorrência aluvionar.

Na prospecção geoquímica e mineralógica 
do presente projeto foram encontrados indícios de 
diamante marcados por ocorrências de granada, il-
menita e espinélio kimberlíticos (Figura 5.12). Estes 
minerais indicadores de kimberlitos (MIK) são ricos 
em Cr (ex. picroilmenita, espinélio magnesiano e 
granada piropo) e foi observada uma estreita asso-
ciação dos concentrados de espinélio kimberlítico 
com os de cromita nas drenagens no noroeste da 
Folha São Domingos e no sul, nas cercanias da co-
munidade Água Branca. Também se verificou esta 
associação com cromita em drenagens próximas ao 
garimpo Mamoal.

6.7 MOLIBDÊNIO

No nordeste da Folha Jardim do Ouro há uma 
ocorrência de molibdenita em cavidades miarolíticas 
de um granito da Suíte Intrusiva Maloquinha (Figura 
3.74F). Uma significativa anomalia de Mo em sedi-
mento de corrente está associada a esse corpo hos-
pedeiro (Figura 6.20). Outras anomalias de Mo de 
mesmo porte ocorrem nas drenagens relacionadas 
ao corpo granítico do garimpo Mamoal, sugerindo 
possíveis ocorrências deste sulfeto neste corpo. Pos-
sivelmente, não se trata de jazimentos econômicos 
de molibdênio, mas pode ter uma implicação na me-
talogenia do ouro, pois há forte correlação com as 
anomalias de Bi em sedimento de corrente e as ocor-
rências e depósitos de ouro (Figura 5.10).

6.8 ELEMENTOS TERRAS RARAS, ÍTRIO, TÓRIO, 
URÂNIO, HÁFNIO E NIÓBIO

Os elementos terras raras e o ítrio na área do 
projeto estão respectivamente representados pela 
monazita e pelo xenotímio, mas ambos os minerais, 
apesar de frequentes, geralmente tem baixas concen-
trações nos concentrados de bateia. Na área da Serra 
do Mazzi o IDESP (ALMEIDA et al., 1980)  encontrou 
concentrações >5% de monazita, que localmente al-
cançou 30% do volume do concentrado, associada ao 
corpo granítico igarapé Nova Olinda (Figura 6.18). Nos 
concentrados de bateia do  presente projeto também 
foram encontradas concentrações mais elevadas de 
monazita em outros igarapés que drenam este cor-

po. As maiores concentrações de xenotí-
mio (cerca de 3% do concentrado) foram 
encontradas nos concentrados do corpo 
igarapé Tabuleiro. As principais anomalias 
de La, Ce e Y de sedimento de corrente na 
Folha Jardim do Ouro estão associadas a 
este corpo (Figuras 5.6A a C).

Tório, urânio e háfnio se con-
centram principalmente no zircão das 
rochas ígneas ácidas, especialmente 
granitos, e este mineral pode ter con-
centrações de nióbio (ROLLINSON, 
1993; PEREIRA et al., 2008; NARDI et 
al., 2013). Contudo, o rutilo pode apre-
sentar concentrações significativas de 
nióbio principalmente os relacionados 
a granitos estaníferos e carbonatitos 
(MEINHOLD, 2010; PEREIRA, 2012). As 
concentrações de rutilo (5 a 25%) e 
zircão (50 a 75%) nas drenagens que 
cortam os granitos (Mamoal e Igarapé 
Tabuleiro) com indícios de estanho po-
dem ser considerados significativos.

As concentrações de monazita, xe-
notímio, zircão e rutilo aluvionar na área 
deste projeto não são de depósitos alu-
vionares econômicos de elementos terras 
raras, Y, Hf e Nb, mas são minerais com 
potencial para prospecção de estanho.

Figura 6.19 - Diagrama Hf+Y+Th+U x Zr/Hf com a composição dos 
cristais de zircão do corpo granítico Serra Alta da Suíte Intrusiva 

Maloquinha, comparada com os campos composicionais dos zircões 
de granitos paleoproterozoicos (1880-1822 Ma) da Amazônia com 
mineralizações de Sn, W, Nb e Ta  (LAMARÃO et al., 2012). Gráfico 

modificado de Vasquez et al. (2015).
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Figura 6.20 - Mapa da ocorrência e indícios de Mo sobre fundo geológico simplificado da Folha Jardim do Ouro. As 
siglas das unidades litoestratigraficas, convenções geológicas e cartográficas estão definidas nas figuras 3.1 e 3.2.

6.9 TURFA

No garimpo Sucuba, na cabeceira do igarapé 
homônimo, há uma ocorrência de uma camada de 
turfa de aproximadamente 1 m de espessura (Figura 
3.106E) intercalada entre uma camada de argila es-
branquiçada e uma camada de areia e cascalho. As 

camadas de turfa têm sido usadas pelos garimpeiros 
como guia na prospecção de camadas de areia e cas-
calho mineralizadas a ouro em aluviões e paleoterra-
ços aluvionares. São camadas de turfa localizadas e 
de volumes modestos para serem exploradas como 
fonte energética de queima de combustível fóssil, 
mas tem potencial para serem usadas na recupera-
ção e condicionamento de solos degradados. 
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7 – EVOLUÇÃO GEOLÓGICA

7.1 INTRODUÇÃO

Para Santos et al. (2004) a Província Tapajós-
-Parima representa um orógeno acrescionário tipo 
andino que evolui entre 2050 e 1880 Ma, e no qual 
a placa oceânica colidiu com um continente a les-
te. Baseados nas associações do Domínio Tapajós 
propuseram dois eventos orogênicos: a Orogênese 
Mundurucus relacionada à acrescão de três arcos 
magmáticos entre 2040 e 1957 Ma, e a Orogênese 
Tropas relacionada à acrescão de dois arcos entre 
1906 e 1886 Ma. Destacaram a falta de evidências de 
uma colisão (granitos tipo S, paragnaisses, granulitos, 
etc.) contra outro continente a oeste, e a ocorrência 
de dois arcos de ilhas (Cuiú-Cuiú e Tropas), e de ba-
cias relacionadas a estes arcos. Este modelo relacio-
nado à sucessão de mais um arco magmático deriva 
do modelo proposto por Santos et al. (2000), para 
o qual Vasquez, Ricci e Klein (2002) propuseram al-
ternativamente uma evolução pós-colisional para as 
associações formadas após o Arco Magmático Cuiú-
-Cuiú, com estágio transcorrente por volta de 1980 
Ma e um extensional a partir de 1880 Ma. Destaca-
ram que a ocorrência no sudoeste do Domínio Tapa-
jós de falhas de cavalgamento, feições de migmati-
zação nos granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú, com 
lentes de leucogranitos peraluminosos aleitadas em 
baixo ângulo reforçam uma possível colisão. Além 
disso, ressaltaram que a ausência de bacias com se-
dimentação típica de arcos magmáticos, bem como a 
ausência de feições de deformação e metamorfismo 
relacionados à colisão dos supostos arcos magmáti-
cos posteriores, dificultam a hipótese de existência 
desses. Por fim, argumentaram que eventos magmá-
ticos cálcio-alcalinos, especialmente os de alto K, não 
exclusivos de ambientes relacionados à subdução de 
crosta oceânica.

Na verdade, ambos os modelos evolutivos ca-
recem de estudos mais aprofundados de petrologia 
ígnea, sedimentar e metamórfica, geologia estrutu-
ral, proveniência de fontes detríticas, geoquímica 
isotópica, geocronologia e metalogenia para que se 
defina o modelo evolutivo do Domínio Tapajós. E 
para o entendimento da evolução crustal, tectônica 
e metalogenética da Província Tapajós-Parima, como 
um todo, se faz necessário que tal aprofundamento 
do conhecimento se estenda aos demais domínios 
desta província (Figura 2.1), bem como aos domínios 
de outras províncias adjacentes. Os dados atuais 
mostram que cada domínio da Província Tapajós-Pa-
rima tem associações litológicas com peculiaridades 
sobre suas fontes, processos de formação e de even-
tos térmicos e tectônicos a quais foram submetidas 
durante o período Orosiriano (2050 - 1800 Ma) do 
Paleoproterozoico.

7.1.1 Domínios Orosirianos do Escudo das 
Guianas

Nos domínios orosirianos do Escudo das Guia-
nas (Figura 2.1), os granitoides cálcio-alcalinos do 
arco magmático precoce (Suíte Trairão, complexos 
Urariquera e Anauá) foram formados entre 2044 e 
2027 Ma (Tabela 7.1). Os isótopos de Nd desses gra-
nitoides indicam uma fonte juvenil acrescida à crosta 
entre 2,02 e 2,18 Ga, que localmente interagiu (as-
similação crustal?) com crosta mais antiga, inclusi-
ve crosta arqueana. A bacia relacionada a este arco 
magmático compreende de paragnaisses a xistos 
(Grupo Cauarane) que marcam uma sedimentação 
siliciclástica e química calciossilicatada, acompanha-
da de vulcanismo máfico a ultramáfico. Fraga et al. 
(2010) reforçaram esta correlação com o arco do 
início do Orosiriano, o Arco Magmático Trairão. Eles 
mostraram através da geoquímica que os sedimentos 
siliciclásticos do Grupo Cauarane eram provenientes 
principalmente de erosão de rochas ígneas de com-
posição intermediária relacionadas a ambiente de 
margem continental ativa. Os dados isotópicos de 
Nd das rochas desta unidade indicam fontes juvenis 
(εNd de +0,35 a +1,23) de idades paleoproterozoicas 
(TDM de 2,01 a 2,32 Ga), mas que os sedimentos origi-
nais também derivaram de rochas com participação 
de crosta siálica arqueana na formação (Tabela 7.1). 
Baseados nas características geoquímicas, geocrono-
lógicas e isotópicas das rochas do início do Orosiriano 
no Escudo das Guianas, Fraga et al. (2010) sugeriram 
que o Arco Magmático Trairão se instalou nas bordas 
de um continente formado pela aglutinação de arcos 
magmáticos riacianos intraoceânicos que colidiram 
com blocos arqueanos mais distantes.

A colisão do Arco Magmático Trairão foi mar-
cada pela formação de granitos tipo S a muscovita, 
biotita, cordierita e granada há 1995 Ma (Granito 
Amajari) a partir da fusão das rochas paraderivadas 
do Grupo Cauarane (FRAGA et al., 2010). Possivel-
mente em resposta a instabilidade térmica do manto 
após esta colisão, e ao rompimento da placa oceâ-
nica subductada (slab break off) ocorreram fusões 
mantélicas que geraram um expressivo evento vul-
cano-plutônico cálcio-alcalino de alto K (tipo I) entre 
1990 e 1960 Ma (Grupo Surumu e Suíte Pedra Pinta-
da). Este magmatismo foi acompanhado de um even-
to vulcano-plutônico alcalino (tipo A) de 1993 a 1986 
Ma (Formação Cachoeira da Ilha e Suíte Aricamã), 
uma contemporaneidade comum em ambientes 
pós-colisionais (FRAGA et al., 2010). A assinatura iso-
tópica de Nd de ambas as associações pós-colisionais 
assinalam uma fonte juvenil acrescida por volta de 
2,0 Ga, mas localmente os magmas precursores in-
teragiram com crosta continental mais antiga (Tabela 
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(continua)

Associações Unidade
Litoestratigráfica

Idade de Formação /
 Fontes Detríticas (Ma) Método TDM (Ga) εNd (t)

Domínio
Uatumã-

Anauá

Formação Urupi 1882 ±7, 1825 ±4 20 Pb-Pb zrd 1,91 20 +2,33 20

Suíte Madeira

1839 ±10 a 1822 ±40 20 U-Pb L zr
1,85 a 2,18 20 -0,68 a +3,56 20

2,48 20 -3,28 20

1829 ±1 a 1817 ±2 17 Pb-Pb zr

1815 ±10 a 1794 ±19 19 U-Pb S zr

Suíte Mapuera

1871 ±3 9 Pb-Pb zr 2,12 a 2,28 4, 9 +0,66 a -1,22 4, 9

1889 ±2, 1883 ±4 13 Pb-Pb zr 2,12 a 2,28 14 +1,93 a -2,82 14

1888 ±3 a 1875 ±4 16 Pb-Pb zr

Grupo Iricoumé
1882 ±11 18 U-Pb L zr

2,16 a 2,59 18 +0,03 a -5,43 18

2,19 a 2,47 18 +0,80 a -3,74 18

1888 ±5 17 Pb-Pb zr 2,19 17 -0,27 17

Formação Ouro Preto 1881 ±2, 1885 ±8; 1886 ±6 16 Pb-Pb zr

Formação Paraíso 1890 ±2 16 Pb-Pb zr

Formação Divisor 1897 ±2 e 1892 ±2 15 Pb-Pb zr
2,12 a 2,28 9 -0,70 a -1,26 9

Andesito Jatapu 1893 ±2 9 Pb-Pb zr

Granito Igarapé Azul 1891 ±3, 1891 ±6; 1889 ±2 9 Pb-Pb zr 2,14 a 2,28 9 -0,02 a -1,16 9

Suíte Água Branca

1898 ±3; 1895 ±3; 1890 ±2 13 Pb-Pb zr 2,12 a 2,28 14 +1,97 a -0,96 14

1901 ±5, 1895 ±3; 1891 ±2 9 Pb-Pb zr
2,32 a 2,47 9 -2,60 a -4,27 9

2,17 a 2,29 9 +0,46 a -2,05 9

Granito Serra Dourada 1962 ±2 9, 10 U-Pb T zr 2,38 a 2,53 9 -3,19 a -4,84 9

Granito Martins Pereira
1975 ±6 a1971 ±2 9, 10 Pb-Pb zr

2,33 a 2,64 9 -0,92 a -4,75 9

1972 ±2 3 U-Pb T zr

Complexo Anauá
2028 ±9 5 U-Pb S zr 2,32 5 -0,20 5

2,50 4* -2,21 4*

Domínio
Guiana Central

Gnaisse Vilhena 1932 ±10 3 U-Pb S zr

Suite Serra da Prata 1933 ±2 a 1943 ±5 11, 12 Pb-Pb zr 2,27 a 2,32 11, 4* +0,35 a +1,23 11, 4*

Gnaisses Miracelia e Igarapé 
Branco 1935 ±5 a 1937 ±5 11 Pb-Pb zr 2,05 e 2,07 11 +1,99 a +2,47 11

Complexo Rio Urubu – –
2,11 a 2,23 4* +0,15 a +2,26 4*

2,31 4* -0,86 e -1,79 4*

Domínio
Guiana Central

Granulito Barauna 1938 ±9 3 U-Pb S zr 2,12 a 2,18 9 +0,01 a +1,43 9

Granito Taiano (granito tipo-S) 1969 ±4 3 U-Pb S zr – –

Grupo Caruarane – –
2,27 a 2,32 4* +0,35 a +1,23 4*

2,41 a 2,64 4* -1,22 a -4,16 4*

Domínio
Surumu

Formação Uimapué (tufos a cinza) 1873 ±3, 1862 ±15 7 U-Pb S zr – –

Formação Araí 2123 ±14, 1958 ±19, (2718, 
2346) 7 U-Pb S zrd – –

Formação Cachoeira da Ilha 1990 ±5 2 Pb-Pb zr – –

Suíte Aricamã 1993 ±11, 1986 ±3 2 U-Pb S zr 2,11 2 +2,0 2

Grupo Surumu

1966 ±9 8 U-Pb T zr 2,16 a 2,23 4* +0,47 a +1,72 4*

1984 ±9 7 U-Pb S zr 2,27 e 2,47 4* -0,26 e -2,65 4*

1990 ±3 2 Pb-Pb zr 1,99 a 2,09 2 +2,0 a +3,4 2

2006 ±4 6 Pb-Pb zr – –

Suíte Pedra Pintada

1956 ±5 3 U-Pb S zr 2,24 a 2,27 4* +0,01 a -1,15 4*

1985 ±1 2 Pb-Pb zr 1,98 a 2,27 2 +0,6 a +3,8 2

1991 ±17/18 2 U-Pb S zr – –

2005 ±45 4 Pb-Pb zr – –

Granito Amajari 1995 ±4 2 U-Pb S mz 2,13 2 +1,8 2

Tabela 7.1 - Síntese dos dados geocronológicos e isotópicos de Nd das rochas dos domínios da Província Tapajós-Parima 
no Escudo das Guianas.
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(conclusão)

Associações Unidade
Litoestratigráfica

Idade de Formação /
 Fontes Detríticas (Ma) Método TDM (Ga) εNd (t)

Domínio
Surumu

Grupo Caruarane
1979 ±3 (1980 ±4) 2 U-Pb S zr

2,01 2 +1,0 2

> 2038 3 U-Pb S zrd

Suite Trairão
2027 ±5 2 U-Pb S zr 2,02 a 2,09 2 +2,2 a +3,1 2

2044 ±17 2 U-Pb L zr

Domínio
Parima

(metandesito) 1946 ±7 1 U-Pb S zr
– –Grupo Parima                                  

(quartzito) > 1968 1 U-Pb S zrd

(paragnaisses pelíticos) – – 2,48 e 2,50 1 -4,4 a -4,9 1

Complexo Ururiquera – – 2,02 a 2,18 1 0 a +2,0 1

Abreviaturas: S. SHRIMP; T. ID-TIMS, L – LA-ICP-MS; zr. zircão; zrd. zircão detrítico; εNd (t). calculado para idade de cristalização; * - recalculado por Almeida 
(2006).
Referências: 1 – Santos et al. (2003b); 2 – Fraga et al. (2010); 3 – Santos (2003); 4 – Costa (2005); 5 – Faria et al. (2002); 6 – Costa, Costa e  Macambira 
(2001); 7 – Santos et al. (2003a); 8 – Schobbenhaus et al. (1994); 9 – Almeida (2006); 10 – Almeida, Macambira e Oliveira (2007); 11 – Fraga (2002); 12 – Fraga 
et al. (2009); 13 – Valério, Souza e Macambira (2009); 14 – Válerio (2011); 15 – Ferron et al. (2010); 16 – Ferron et al. (2006); 17 – Costi, Dall’Agnol e Moura 
(2000); 18 – Marques et al. (2014); 19 – Lenharo (1998); 20 – Costa (2010).

Tabela 7.1 - Síntese dos dados geocronológicos e isotópicos de Nd das rochas dos domínios da Província Tapajós-Parima 
no Escudo das Guianas.

7.1). Esta anomalia térmica do manto pós-colisional 
pode também ter causado um segundo evento me-
tamórfico de alto grau nas rochas do Grupo Cauara-
ne por volta de 1980 Ma que alcançou condições de 
fácies granulito (FRAGA et al., 2010).

Na porção mais a sul do Escudo das Guianas, 
Domínio Uatumã-Anauá, durante o estágio pós-coli-
sional ocorreu a formação de granitoides cálcio-alca-
linos de alto K de 1975 a 1971 Ma (Granito Martins 
Pereira) e de granitos tipo S a muscovita, cordierita e 
sillimanita (Granito Serra Dourada) de 1962 Ma (Ta-
bela 7.1). Baseados nos dados geoquímicos e isotó-
picos de Nd desses granitoides Almeida, Macambi-
ra e Oliveira (2007) propuseram uma origem para o 
Granito Martins Pereira a partir da fusão parcial de 
anfibolitos, com incrementos de fundidos de meta-
grauvacas, ou assimilação dessas rochas metapelí-
ticas mais cafêmicas. A fusão de metagrauvacas foi 
dominante na geração do Granito Serra Dourada que 
contou com a participação de fontes crustais mais 
antigas, inclusive arqueana (Tabela 7.1).

No extenso cinturão de orientação aproxima-
damente E-W na central do Escudo das Guianas, re-
ferido como Cinturão Cauarane-Coreoni ou Domínio 
Guiana Central os paragnaisses pelíticos do Grupo 
Cauarane foram submetidos a um metamorfismo 
granulítico por volta de 1969 Ma (SANTOS, 2003). 
Neste segmento os protólitos desses paragnaisses 
sedimentaram por volta de 2038 Ma, e os sedimen-
tos eram provenientes tanto de fontes juvenis paleo-
proterozoicas, quanto de fontes crustais mais antigas 
(Tabela 7.1). O metamorfismo granulítico e a gera-
ção de granitos tipo S entre 1969 Ma e 1962 Ma são 
eventos subsequente à colisão do arco magmático 
do início do Orosiriano (ALMEIDA; MACAMBIRA; OLI-
VEIRA, 2007).

O Domínio Guiana Central se distingue dos 
demais domínios orosirianos por conter rochas or-
toderivadas formadas entre 1938 e 1932 Ma, que 
sofreram metamorfismo de alto grau e alcançaram 

condições de fácies granulito. Os isótopos de Nd 
indicam que os protólitos dos ortognaisses e orto-
granulitos derivaram de uma fonte juvenil riaciana 
que interagiu pouco com crosta mais antiga (Tabela 
7.1). Neste segmento central do escudo também se 
formaram rochas charnockíticas de 1943 a 1933 Ma 
(Suíte Serra da Prata), oriundas de uma fonte juvenil 
paleoproterozoica (Tabela 7.1). Estas rochas charno-
ckíticas foram geradas a partir da fusão da crosta in-
ferior pela colocação de grandes corpos de magma 
máfico na base da crosta (underplating) no estágio 
pós-colisional, e que esta fonte de calor pode ter de-
sencadeado o metamorfismo granulítico por volta de 
1940 Ma (FRAGA, 2002). Faltam estudos que carac-
terizem e distingam os dois possíveis eventos granu-
líticos de ca. 1970 Ma e de ca. 1940 Ma no Escudo 
das Guianas.

No Domínio Uatumã-Anauá ocorreu um am-
plo evento vulcano-plutônico cálcio- alcalino de alto 
K (tipo I) entre 1901 e 1890 Ma, representado pelos 
granitoides da Suíte Água Branca e Granito Igarapé 
Azul, e pelas rochas vulcânicas de composição inter-
mediária a ácida da unidade Jatapu, e possivelmente 
também as da Formação Divisor (Tabela 7.1). Quase 
contemporaneamente, ou com uma pequena defasa-
gem temporal, ocorreu um evento vulcano-plutônico 
alcalino (tipo A) de 1890 a 1871 Ma, marcado pelos 
granitos da Suíte Mapuera e as rochas vulcânicas do 
Grupo Iricoumé, em parte dividido nas formações 
Paraíso e Ouro Preto (Tabela 7.1). Que pode ter se 
estendido até por volta de 1820 Ma (Suíte Madeira). 
Os isótopos de Nd indicam fontes paleoproterozoicas 
para os magmas precursores, com fraca a moderada 
interação com crosta mais antiga para ambas as as-
sociações. Almeida (2006) identificou a fusão parcial 
de anfibolitos, ou metatonalitos, para geração dos 
magmas dos granitoides menos evoluídos da Suíte 
Água Branca e das rochas vulcânicas da unidade Jata-
pu. A fusão de metagrauvacas, e subordinadamente 
pelitos félsicos, para o Granito Igarapé Azul. A fonte 
de calor para fusão crustal teria sido o underplating 
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de magmas máficos, em reposta ao adelgaçamento 
da crosta e manto sublitosférico subjacente, e o so-
erguimento do manto astenosférico, causado pela 
tectônica extensional pós-colisional.

7.1.2 Domínios Orosirianos do Escudo Brasil 
Central

No Domínio Tapajós o arco magmático do início 
do Orosiriano, o Arco Magmático Cuiú-Cuiú, é marca-
do principalmente pelos granitoides cálcio-alcalinos 
de 2033 a 2005 Ma do Complexo Cuiú-Cuiú (Tabela 
2.1). Estes granitoides ocorrem como maciços orien-
tados segundo NW-SE (Figura 2.2), o maciço locali-
zado na parte sudoeste do domínio, que está mais 
próximo de onde se localizava a fossa da zona de sub-
ducção, é composto por granitoides de composição 
menos evoluída que apresentam estruturas e textu-
ras ígneas preservadas, mas também tem porções 
que sofreram deformação dúctil e migmatização. 
Localmente hospedam xenólitos de paragnaisses pe-
líticos, anfibolitos e de rochas metaultramáficas que 
podem ser remanescentes de uma crosta oceânica, 
e dos sedimentos de uma bacia relacionada ao arco. 

No maciço na parte nordeste do domínio, 
predominam no Complexo Cuiú-Cuiú granitoides 
composicionalmente mais evoluídos, e menos defor-
mados ductilmente. Também ocorrem rochas vulcâ-
nicas cálcio-alcalinas de 2020 a 2012 Ma (Formação 
Comandante Arara), não deformadas ductilmente, 
que correspondem aos equivalentes extrusivos do 
magmatismo do Arco Magmático Cuiú-Cuiú. Este 
contraste composicional, e a atenuação do meta-
morfismo e da deformação dúctil em direção ao 
nordeste do domínio refletem, respectivamente, 
uma zonação horizontal de distanciamento da fossa 
e uma zonação vertical que reflete a profundidade 
crustal de colocação das rochas deste arco magmáti-
co. As porções mais proximais da fossa de subducção 
estiveram mais sujeitas aos esforços da acrescão e da 
subsequente colisão do arco, enquanto as porções 
mais distais se mantiveram mais preservadas desses 
esforços, e os magmas percorreram uma crosta mais 
espessa para se posicionarem durante o trajeto, ou 
até extravasarem na superfície. Desta forma, estas 
zonalidades além de refletirem níveis de erosão crus-
tal, como previamente proposto (DELGADO, 1999), 
podem refletir um aumento de maturidade do arco 
magmático em rumo a nordeste. Os poucos dados 
isotópicos de Nd para as rochas ígneas deste arco 
apontam para uma fonte juvenil riaciana que intera-
giu com uma crosta arqueana (Tabela 2.1), indicando 
que o Arco Magmático Cuiú-Cuiú se estabeleceu na 
margem de um continente arqueano situado a leste.

A bacia relacionada a este arco foi preenchida 
por sedimentos clásticos psamíticos e pelíticos, e se-
dimentos químicos silicáticos e ferrossilicáticos, que 
foram acompanhados da deposição de tufos básicos, 
e talvez derrames de basaltos que formaram as ro-
chas do Grupo Jacareacanga. A sedimentação clásti-
ca teve contribuição principalmente de rochas fontes 
riacianas em torno de 2100 Ma, e uma contribuição 

subordinada de rochas fontes arqueanas (Tabela 
2.1). Também foram encontradas fontes detríticas de 
idades orosirianas (2034 e 2008 Ma), próximas a da 
idade esperada para formação de bacia relacionada 
ao Arco Magmático Cuiú-Cuiú. Santos et al. (2000, 
2004) propuseram se tratar de uma sedimentação 
turbidítica, intercalada com sedimentação química, 
e acompanhadas de vulcanismo basáltico de fundo 
oceânico em uma bacia de retroarco e de fossa (ba-
cia de antearco). As rochas vulcano-sedimentares do 
Grupo Jacareacanga foram submetidas à deformação 
dúctil e dúctil-rúptil, em diferentes fases de defor-
mação e sofreram um metamorfismo que alcançou 
médio grau. Estas rochas metavulcano-sedimentares 
têm dobras da fase precoce que marcam um encurta-
mento segundo E-W que foram dobradas, apertadas 
e crenuladas pela fase subsequente (ALMEIDA et al., 
2001a; SANTOS; COUTINHO, 2008, TAVARES, 2015). 
Posteriormente, a foliação delas foi transposta e do-
brada em kink por fase de deformação rúptil-dúctil 
relacionada a um cisalhamento simples que marcou 
um encurtamento na direção NE-SW (ALMEIDA et al., 
2001a; SANTOS; COUTINHO, 2008; TAVARES, 2015).

As falhas de cavalgamento na porção sudoes-
te do Domínio Tapajós (Figura 2.2) e a ocorrência de 
lentes de muscovita leucogranitos mergulhando em 
baixo ângulo (30° a 35° para NE) nos granitoides do 
Complexo Cuiú-Cuiú são potenciais evidências da co-
lisão do Arco Magmático Cuiú-Cuiú (VASQUEZ; RICCI; 
KLEIN, 2002). No oeste do domínio foi identificada 
uma ocorrência semelhante de muscovita leucogra-
nitos com granada associados à ortognaisses tonalí-
ticos e granodioríticos do Complexo Cuiú-Cuiú, nes-
te local também foram identificados paragnaisses e 
migmatitos pelíticos, com sillimanita (fibrolita), bio-
tita e cordierita que marcam um metamorfismo de 
alto grau de fácies anfibolito superior (ALMEIDA et 
al., 2000, 2001a). Os leucossomas dos migmatitos 
pelíticos e lentes de leucogranitos peraluminosos 
(tipo S) podem representar fundidos anatéticos de 
remanescentes de rochas pelíticas da bacia de arco. 
Contudo, se faz necessário confirmar se a deforma-
ção e o metamorfismo de alto grau estão relacio-
nados à colisão do Arco Magmático Cuiú-Cuiú. No 
primeiro exemplo a colocação das lentes de leuco-
granitos tipo S em descontinuidades de baixo ângulo, 
concordantes e discordantes da foliação/bandamen-
to dos granitoides hospedeiros, é coerente com uma 
tectônica de cavalgamento relacionada à compres-
são em resposta a uma colisão, tratando-se assim de 
granitos sincolisionais. No entanto, se faz necessária 
a datação dos leucogranitos tipo S e dos leucosso-
mas metapelíticos para confirmar a origem da fonte 
detrítica, o metamorfismo de alto grau e a idade de 
formação dos leucogranitos sincolisonais.

O Domínio Alta Floresta (Figura 2.1) foi envol-
to pelo Domínio Juruena que teve uma evolução ge-
ológica desenvolvida principalmente durante o final 
do Orosiriano e início do Estateriano (Tabela 7.2). No 
Domínio Alta Floresta ocorrem ortognaisses e grani-
toides ductilmente deformados de 1992 Ma (Tabela 
7.2) que foram correlacionados ao Complexo Cuiú-
-Cuiú, representando assim a continuidade do Arco 
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Associações Unidade
Litoestratigráfica

Idade de Formação /
 Fontes Detríticas (Ma) Método TDM (Ga) εNd (t)

Domínio
Juruena

(segmento
norte)

Granito Teles Pires 1782 ±17 7 U-Pb L zr 2,10 1

Granito Apiacás 1784 ±32 7 U-Pb L zr 1,99 7 +1,72 7

Suíte Colider 1785 ±6 7 U-Pb L zr 2,34 1 -3,75 1

Suíte Intrusiva Paranaíta 1808 ±14 7 U-Pb L zr 2,07 e 2,22 1, 7 -0,21 e -1,25 1, 7

Suíte Intrusiva Juruena 1817 ±12 7 U-Pb L zr 1,96 7 +1,93 7

Domínio
Alta Floresta

Unidade Vulcanoclástica
Serra Formosa

1718, 1780, 1925, 1965, 
1990, (1707-2009) 3 U-Pb L zr – –

Pórfiro quartzo-feldspato X1 1773 ±6 5 U-Pb S zr 2,12 a 2,18 5 -1,38 a -1,69 5

Pórfiro União 1775 ±7/8 3 U-Pb L zr 2,3 e 2,24 5 -2,65 e -2,84 5

Granito Peixoto
1781 ±10 9 U-Pb S zr

– –
1792 ±2 2 Pb-Pb zr

Granodiorito União 1853 ±23 3 U-Pb L zr

Granodiorito Jorge 1863 ±5 5 U-Pb S zr 2,28 e 2,33 5 -2,08 e -2,50 5

Suíte Intrusiva Matupá
1869 ±10 9 U-Pb S zr 2,15 7 -0,98 7

1872 ±12 8 Pb-Pb zr 2,34 e 2,74 1, 8 -4,3 e -2,7 1, 8

Suíte Intrusiva Flor da Serra – – 2,34 1 -2,08 1

Granito Nhandu 1889 ±16/17, 1879 ±5 7 U-Pb L zr 2,15 e 2,17 1 -0,91 1

Tonalito Pé Quente 1901 ±7 5 U-Pb S zr 2,41 e 2,51 5 -4,45 e -5,13 5

Grandiorito X1 1904 ±5 5 U-Pb S zr 2,4 e 2,46 5 -3,21 e -3,39 5

Granito Aragão 1931 ±12 4 U-Pb L zr

Suíte Intrusiva Nhandu 1963 ±7, 1953 ±6 6 U-Pb S zr

Granito Novo Mundo
1956 ±12 2 U-Pb S zr 2,76 e 2,55 2 -7,62 e -4,58 2

1970 ±3, 1964 ±1 2 Pb-Pb zr

Granito Santa Helena 1986 ±6, 1967±6 2* Pb-Pb zr

Granito Pé Quente 1979 ±31 4 U-Pb L zr 2,41 e 2,51 5 -2,88 e -3,36 5

Biotita tonalito foliado 1978 ±8 5 U-Pb S zr 2,3 e 2,37 5 -0,96 e -1,98 5

Gnaisse Nova Grarita 1980 ±9 5 U-Pb S zr 2,41 e 2,39 5 -2,74 e -2,43 5

Gnaisse Alto Alegre 1984 ±7 2 U-Pb S zr

Complexo Cuiú-Cuiú 1992 ±7 1 U-Pb S zr

Granitoides do embasamento 1998 ±1 2* Pb-Pb zr

Domínio
Juruena

(segmento
norte)

Gnaisse Gavião

1859 ±31 3 Th-Pb S ti

2791 ±10 3

2816 ±9 2 Pb-Pb zr 2,65 2 -4,35 2

Domínio
Juruena

(segmento
sul)

Granito São Romão 1770 ±9 1 U-Pb S zr 2,10 e 2,17 1 +0,14 e -1,43 1

Complexo Nova Monte Verde 1774 ±28 1 U-Pb S zr 2,00 e 2,06 1 +0,65 e +0,41 1

Granito São Pedro 1784 ±17 1 U-Pb S zr 2,06 e 2,15 1 +0,65 e -1,11 1

Suite Vitória 1785 ±9 1 U-Pb S zr 2,18 1 -2,56 1

Complexo Bacaeri-Mogno 2243 ±143 1 Sm-Nd rt +3,10 a +1,89 1

Tabela 7.2 - Síntese dos dados geocronológicos e isotópicos de Nd das rochas do Domínio Alta Floresta.

Abreviaturas: S. SHRIMP; T. ID-TIMS, L – LA-ICP-MS; zr. zircão; zrd. zircão detrítico; ti. titanita; εNd (t). calculado para idade de cristalização; * - inédito 
Referências: 1 – Souza, Frasca e Oliveira (2005); 2 – Barros (2007); 3 – Santos et al. (2015); 4 – Miguel Junior (2011); 5 – Assis (2015); 6 – Barros et  al. (2015); 
7 – Silva e Abram (2008); 8 – Moura (1998) ; 9 – Silva et al. (2014).

Magmático Cuiú-Cuiú (SOUZA; FRASCA; OLIVEIRA, 
2005). Outros ortognaisses e granitoides do emba-
samento deste domínio forneceram idades de 1998 
a 1980 Ma (Tabela 7.2). Localmente ocorre até um 
ortognaisse com idades por volta de 2800 Ma, mas 
ainda não foram identificadas rochas de 2033 a 2005 
Ma, como as do Arco Magmático Cuiú-Cuiú do Do-
mínio Tapajós. Ocorrem vestígios de rochas deste 

período, com grão de zircão detrítico em coberturas 
vulcano-sedimentares estaterianas, e provavelmen-
te como população de zircão herdado em gnaisses e 
granitoides do Domínio Alta Floresta.

Dentro do Domínio Juruena ocorre um seg-
mento de uma bacia preenchida por sedimentos pe-
líticos e psamíticos, bem como sedimentos químicos 
calciossilicáticos e ferrossilicáticos, acompanhados 
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de derrames de lavas e intrusões toleíticas (MORB) 
de fundo oceânico. O vulcanismo básico desta bacia, 
representado pelos anfibolitos do Complexo Bacaeri-
-Mogno, teve uma fonte juvenil riaciana que indica a 
formação de uma crosta oceânica por volta de 2243 
Ma (Tabela 7.2). Esta sequência vulcano-sedimentar 
foi interpretada como parte remanescente de uma 
bacia marinha e de uma crosta oceânica que pos-
teriormente foi subductada na orogênese do Arco 
Magmático Cuiú-Cuiú (SOUZA; FRASCA; OLIVEIRA, 
2005).

No Domínio Tapajós ocorreu um extenso vul-
cano-plutonismo entre 2002 e 1956 Ma represen-
tado pelas rochas vulcânicas e vulcanolcásticas da 
Formação Vila Riozinho, e pelos granitoides da Su-
íte Intrusiva Creporizão. Os isótopos de Nd destas 
rochas (Tabela 2.1) indicam uma moderada partici-
pação de crosta siálica mais antiga na geração dos 
seus magmas precursores, podendo ter resultado da 
interação de uma fonte juvenil com crosta sideria-
na e arqueana que ocorre nos domínios tectônicos 
a leste (LAMARÃO; DALL’AGNOL; PIMENTEL, 2005; 
VASQUEZ, 2006). Alternativamente, os valores nega-
tivos de εNd poderiam representar uma fusão de um 
manto metassomatizado (LAMARÃO; DALL’AGNOL; 
PIMENTEL, 2005). Contudo, Lamarão et al. (2002) 
detectaram um cristal de zircão herdado de idade 
arqueana (ca. 2590 Ma) nas rochas vulcânicas da 
Formação Vila Riozinho que reforça a participação 
de crosta mais antiga na formação dos magmas des-
tas associação. Com respeito ao ambiente tectônico, 
uma linha de pesquisadores advogam que parte des-
ta associação vulcano-plutônica formada entre 1980 
e 1956 Ma representam um arco magmático mais jo-
vem (Arco Magmático Creporizão) desenvolvido nas 
margens de um continente formado pela aglutinação 
do Arco Magmático Cuiú-Cuiú, e um arco subsequen-
te de 2001 a 1986 Ma – Arco Magmático Cumaru 
(SANTOS et al., 2000, 2004). Outros pesquisadores 
que focaram os estudos nas rochas vulcânicas cálcio-
-alcalinas de alto K a shoshoníticas de 2000 Ma (For-
mação Vila Riozinho) e no granito cálcio-alcalino de 
alto K de 1980 Ma (Granito São Jorge Antigo) que as 
corta, sugerem que estas representam um estágio 
mais evoluído e mais distal da zona de subducção do 
Arco Magmático Cuiú-Cuiú (LAMARÃO et al., 2002). 
Baseados no importante controle estrutural que as 
zonas de cisalhamento transcorrente de orientação 
NW-SE tiveram no posicionamento dos granitoides 
cálcio- alcalinos de alto K de 1997 a 1956 Ma, bem 
como na identificação de possíveis leucogranitos que 
marcam a colisão do Arco Magmático Cuiú-Cuiú, Vas-
quez, Ricci e Klein (2002) propuseram uma evolução 
pós-colisional transcorrente para os granitoides da 
Suíte Intrusiva Creporizão. Como essas zonas de ci-
salhamento transcorrente são profundas em oróge-
nos colisionais, elas podem alcançar o manto subli-
tosférico, desencadear a fusão desse manto que foi 
previamente submetido a uma subducção e produzir 
magmas que assimilam e fundem a base da crosta 
continental, que também contam com rochas do 
arco magmático anterior, resultando em uma assina-
tura cálcio-alcalina de alto K, ou shoshonítica, seme-

lhante as das associações de arcos magmáticos mais 
evoluídos de margens continentais (LIÉGEOIS et al., 
1998).

Entre 1986 e 1953 Ma ocorreu a formação de 
diversas suítes plutônicas cálcio- alcalinas no Domí-
nio Alta Floresta, que correspondem aos granitoides 
da Suíte Intrusiva Creporizão no Domínio Tapajós. Os 
isótopos de Nd indicam uma participação frequen-
te de crosta siálica mais antiga na fonte dos mag-
mas precursores dos granitoides de 1986 e 1953 Ma 
(Tabela 7.2). Estes magmas interagiram com crosta 
arqueana, e a ocorrência de remanescentes de or-
tognaisses de ca. 2800 Ma reforçam isso. A partici-
pação de uma fonte juvenil, ou menos contaminada 
por crosta arqueana, para esses granitoides se limita 
a uma possível fonte sideriana de aproximadamente 
2,3 Ga. A assinatura cálcio-alcalina destes granitoides 
tem sido atribuída à evolução de um arco magmático 
de 2,00 a 1,98 Ga correlato ao Arco Magmático Cuiú-
-Cuiú, para um subsequente ambiente pós-colisional 
entre 1979 e 1960 Ma (BARROS, 2007; ASSIS, 2015). 

Após um hiato de aproximadamente 40 Ma 
da evolução do Domínio Tapajós se formaram gra-
nitoides cálcio alcalinos entre 1907 a 1877 Ma (Ta-
bela 2.1), com subordinado vulcanismo e corpos de 
gabros associados (Tabela 2.1). Santos et al. (2004) 
relacionaram este evento a dois arcos magmáticos: 
um arco de ilha formado entre 1907 e 1886 Ma (Arco 
Magmático Tropas), e outro de margem continental 
(Arco Magmático Parauari) formado entre 1885 e 
1877 Ma. O magmatismo ácido alcalino (tipo A) sub-
sequente (1881-1864 Ma), referido como Uatumã, 
representaria um ambiente pós-orogênico. Contudo, 
no modelo de evolução pós-colisional de Vasquez, 
Ricci e Klein (2002), tanto o evento cálcio-alcalino de 
alto K, quanto o alcalino estariam relacionados a um 
estágio pós-colisional extensional. Isto é, estes even-
tos refletiriam uma atenuação dos esforços com-
pressivos da colisão do Arco Magmático Cuiú-Cuiú, 
e intensificação dos esforços distensivos. O relaxa-
mento e extensão pós-colisional teria causado um 
soerguimento do manto astenosférico que provoca-
ria a refusão do manto sublitosférico. O subsequente 
underplating de magmas básicos na base da crosta 
sobrejacente, também desencadearia a refusão da 
crosta inferior, e os magmas produzidos refundiram 
e assimilaram a crosta superior. As prévias fusões do 
manto sublitosférico pela subducção relacionada ao 
Arco Magmático Cuiú-Cuiú, e a tectônica pós-colisio-
nal transcorrente modificaram o manto de modo a 
produzir magmas de filiação cálcio-alcalina de alto K 
e shoshonítica, bem como de filiação alcalina satura-
da em sílica.

O magmatismo básico contemporâneo aos 
eventos vulcano-plutônicos ácidos de 1907 a 1864 
Ma do Domínio Tapajós é representado por uma su-
íte de gabros e outras rochas de composição básica 
a intermediária associadas com idades entre 1893 
e 1872 Ma (Tabela 2.1). Possivelmente os diques 
de lamprófiros e andesitos cálcio-alcalinos de alto 
K a shoshoníticos correspondem aos equivalentes 
subvulcânicos deste magmatismo (VASQUEZ; RICCI, 
2002) Os isótopos de Nd dessas rochas básicas suge-
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rem fraca contaminação da fonte juvenil riaciana do 
magma básico precursor (Tabela 2.1), podendo ain-
da os valores negativos de εNd refletirem um magma 
precursor derivado da fusão de um manto sublitos-
férico metassomatizado pela subdução prévia, ou 
por fluidos derivados do manto astenosférico alçado 
pela extensão pós-colisional. Esta contemporanei-
dade dos magmas ácido e básico reforça a possibi-
lidade de um mecanismo de underplating e refusão 
de manto sublitosférico e da crosta para a geração 
desses magmas. Este magmatismo básico foi mais 
frequente no Domínio Tapajós que nos demais domí-
nios orosirianos do Cráton Amazônico. Em alguns do-
mínios este evento conta com poucos dados geocro-
nológicos que permitam posicioná-los corretamente, 
especialmente os diques de lamprófiros (espessarti-
tos e vogesitos) e andesitos que provavelmente são 
os pulsos mais tardios deste evento. Esta correlação 
é dificultada pela ocorrência de lamprófiros espes-
sartíticos de 1766 Ma na região de Tepequém (FRA-
GA et al., 2010).

Foram distinguidos dois episódios de sedimen-
tação relacionados aos eventos vulcano-plutônicos 
previamente referidos: uma sedimentação por volta 
de 1900 Ma (Tabela 2.1) no oeste do Domínio Ta-
pajós (formações Abacaxis e Sequeiro), e outra em 
torno de 1880 Ma (Formação Buiuçu, anteriormen-
te denominada Palmares) de ampla distribuição no 
domínio. A sedimentação mais precoce foi composta 
principalmente por sedimentos psamíticos imatu-
ros (Formação Sequeiro), e por sedimentos pelíticos 
avermelhados com psamíticos intercalados (Forma-
ção Abacaxis). Além da diagênese as rochas dessas 
formações teriam sofrido metamorfismo de grau 
muito baixo (ALMEIDA et al., 2000). A sedimentação 
mais tardia além da contribuição de sedimentos epi-
clásticos teve uma contribuição de sedimentos vulca-
noclásticos e com níveis de tufos cineríticos interca-
lados, tendo sido submetidos somente a diagênese 
(PESSOA et al., 1977; BAHIA; QUADROS, 2000). Para 
Santos et al. (2000, 2004) as rochas das formações 
Abacaxis e Sequeiro representam uma bacia de um 
antearco, ou intra-arco, do Arco Magmático Tropas, 
enquanto as da Formação Buiuçu (ou Palmares) cor-
respondem a uma bacia rifte continental, ou intra-
cratônica, que sucedeu o magmatismo pós-orogêni-
co de 1,88 a 1,86 Ga (Uatumã).

No Domínio Alta Floresta ocorreu à formação 
de um granito há 1931 Ma, por enquanto trata-se de 
uma ocorrência única. Por volta de 1904 Ma teve iní-
cio a formação de granitoides cálcio-alcalinos, e a ge-
ração deste tipo de granitoide se estendeu até 1853 
Ma (Tabela 7.2). O principal período de formação 
destes granitoides foi entre 1889 e 1872 Ma, período 
em que possivelmente também ocorreu a formação 
de corpos gabroicos (Suíte Intrusiva Flor da Serra). Os 
isótopos de Nd mostram que a componente juvenil 
riaciana, ou menos contaminada por crosta siálica 
antiga esteve presente na fonte dos magmas precur-
sores dessas rochas. Embora a contaminação por ma-
terial crustal tenha ocorrido, inclusive nos magmas 
básicos contemporâneos (Tabela 7.2). A assinatura 

transiciona entre a de granitoides cálcio- alcalinos 
relacionados a arco magmático e ambiente pós-coli-
sional, e tem sido interpretada como a de um evento 
relacionado a um estágio tardio de evolução de um 
arco (MOURA, 1998; SILVA; ABRAM, 2008). Por outro 
lado, estes granitoides e gabros podem representar 
um magmatismo pós-colisional que sucedeu ao mag-
matismo do Arco Cuiú-Cuiú, e antecedeu o magma-
tismo do Arco Juruena que iniciou por volta de 1,85 
Ga e se estendeu até 1,75 Ga (SOUZA; FRASCA; OLI-
VEIRA, 2005). Contudo, Assis (2015) interpretou que 
os granitoides cálcio-alcalinos formados entre 1,9 e 
1,8 Ga, como relacionados a um estágio precoce de 
evolução do Arco Magmático Juruena, que teve uma 
evolução pós-colisional entre 1,78 e 1,75 Ga.

No Domínio Tapajós ocorreu outro hiato de 
aproximadamente 80 Ma de atividades magmáticas, 
somente por volta de 1786 Ma ocorreu a intrusão de 
um granito tipo A (Granito Porquinho), e as intrusões 
de diques e soleiras de magma basáltico toleítico 
continental por volta de 1780 Ma (Diabásio Crepo-
ri) (Tabela 2.1). Estas intrusões ácidas e básicas do 
Estateriano cortaram as rochas das coberturas sedi-
mentares paleoproterozoicas da Formação Buiuçu. 
Estes eventos magmáticos marcaram um estágio 
francamente anorogênico neste domínio. Santos et 
al. (2002) destacaram que o magmatismo toleítico 
de ca. 1780 Ma teve uma amplitude continental, ten-
do ocorrido ao longo de toda extensão meridiana da 
Plataforma Sul-americana. Possivelmente trata-se de 
uma grande província ígnea (Large Igneous Province 
- LIP), cujo magmatismo toleítico de riftes continen-
tais está relacionado à fragmentação de um super-
continente (Atlântica) no final do Estateriano.

Em torno de 1192 Ma (Tabela 2.1) ocorreu ou-
tro evento básico no Domínio Tapajós que formou 
rochas troctolíticas de filiação alcalina a toleítica 
continental. Este evento também ocorreu no Escudo 
das Guianas, e Santos et al. (2002) o interpretaram 
como um processo de rifte intracratônico durante o 
Esteniano que foi desencadeado por uma colisão há 
cerca de 1,20 Ga (orogênese Grenvilliana-Sunsas) no 
sudoeste do Cráton Amazônico.

Dois eventos básicos toleíticos do Fanerozoi-
co encerram as atividades magmáticas no Domínio 
Tapajós. É notável o enxame de diques básicos que 
cortam a Bacia do Alto Tapajós e atravessam a par-
te oeste do domínio (Diabásio Cururu), também se 
destacas as soleiras básicas nas bordas da Bacia do 
Amazonas (Diabásio Penatecaua). A maioria desses 
corpos básicos toleíticos está relacionada a sistemas 
de riftes dos estágios de fragmentação do super-
continente Pangea, e a abertura da parte central do 
Oceano Atlântico no final do Triássico e início do Ju-
rássico (MARZOLLI et al., 1999; SANTOS et al., 2002; 
MIZUSAKI; THOMAZ FILHO, 2004). Contudo, além de 
diques básicos de 180 Ma foi identificada uma ge-
ração de diques de 507 Ma (Tabela 2.1) que possi-
velmente representa o magmatismo básico toleítico 
relacionado aos riftes precursores da Bacia do Ama-
zonas (SANTOS et al., 2002), e do seu segmento a Ba-
cia do Alto Tapajós.
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8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

O Projeto Geologia e Recursos Minerais das 
Folhas São Domingos e Jardim do Ouro marcou a 
retomada dos projetos de mapeamento geológico 
e prospecção mineral da CPRM na região do Tapa-
jós. Este projeto inaugurou a etapa de mapeamento 
em escala 1:100.000 em uma das mais importantes 
províncias minerais do Brasil, que se destaca pelo 
seu elevado potencial para depósitos magmáticos e 
hidrotermais de ouro, a Província Mineral, ou Aurí-
fera como alguns pesquisadores e prospectores pre-
ferem, do Tapajós. Dentro do quadro da evolução 
crustal das províncias tectônicas, ou geocronológi-
cas, e seus domínios tectônicos este projeto trouxe 
significativas contribuições para a estratigrafia e o 
entendimento dos eventos vulcano-plutônicos pale-
oproteroizoicos que ocorreram no Domínio Tapajós. 
Com respeito à metalogenia dos depósitos de ouro 
as contribuições foram modestas, mas não menos 
importantes. Os levantamentos geoquímicos e mine-
ralógicos de prospecção reforçaram o potencial para 
ouro e metais de base associados, e identificaram 
indícios de outros recursos minerais como estanho 
e diamante. Desta forma, cabe destacar em mais de-
talhe as contribuições do projeto e recomendar futu-
ros estudos mais detalhados a serem desenvolvidos 
nos projetos subsequentes de mapeamento em de-
talhe e de integração desses.

8.1 MAPEAMENTO E ESTRATIGRAFIA

Na parte oeste da Folha São Domingos foram 
mapeadas rochas vulcânicas e vulcanoclásticas cál-
cio-alcalinas de 2020 a 2012 Ma, que foram reuni-
das em uma nova unidade, a Formação Comandante 
Arara. O corpo principal desta formação tinha sido 
previamente mapeado pelo PROMIN-Tapajós (KLEIN; 
VASQUEZ, 2000) como pertencente à Formação Sa-
lustiano do Grupo Iriri, uma unidade mais jovem e 
com distinta implicação tectônica. Nesta mesma 
área, se verificou que os granitoides previamente 
mapeados pelo PROMIN-Tapajós como pertencentes 
à “fácies granodiorítica” da Suíte Intrusiva Parauari, 
correspondem a granitoides de 2016 a 2010 Ma do 
Complexo Cuiú-Cuiú, preservados da deformação 
dúctil e metamorfismo de alto grau que afetou os 
granitoides deste complexo na porção sudoeste do 
Domínio Tapajós.

As formações previamente definidas para o 
Grupo Iriri pelos projetos da CPRM não foram ado-
tadas por reunir de forma confusa rochas de dife-
rentes filiações magmáticas. Por exemplo, na pro-
posta de Pessoa et al. (1977) a Formação Salustiano 
reunia riolitos a andesitos, com predomínio de ro-
chas vulcânicas ácidas, e estas rochas eram cálcio-

-alcalinas a alcalinas. A Formação Aruri, outra uni-
dade proposta por Pessoa et al. (1977),  englobava 
rochas piroclásticas equivalentes as lavas, princi-
palmente as ácidas, da Formação Salustiano. No 
PROMIN-Tapajós, pouco se evoluiu na distinção da 
filiação geoquímica dos eventos vulcânicos ácidos 
de 1893 a 1880 Ma atribuídos às formações Salus-
tiano e Aruri. Embora tenha sido individualizada no 
Grupo Iriri a Formação Bom Jardim (ALMEIDA et al., 
2000), que englobava andesitos a dacitos, e seus 
equivalentes piroclásticos, de filiação cálcio-alcalina 
de alto K a shoshonítica, supostamente contempo-
râneo ao magmatismo ácido de 1893 a 1880 Ma. 
Com o avanço do mapeamento na porção leste do 
Domínio Tapajós, na área correspondente a parte 
leste da Folha Vila Riozinho, Lamarão et al. (2002) e 
Lamarão, Dall’Agnol e Pimentel  (2005) distinguiram 
uma associação de rochas riolíticas, e subordinada-
mente traquíticas, de filiação alcalina (tipo A) com 
idades de 1890 a 1875 Ma, que reuniram na For-
mação Moraes Almeida. Também individualizaram 
rochas andesíticas a riolíticas de 2000 a 1998 Ma e 
filiação cálcio-alcalina de alto K a shoshonítica, que 
englobaram na Formação Vila Riozinho. Esta pro-
posta foi adotada no presente projeto.

Na parte central e sudeste da área mapeada 
foram individualizados membros da Formação Vila 
Riozinho, estas unidades hierarquicamente menores 
distinguem fácies de lavas e piroclásticas, principal-
mente ignimbritos (Membro Riozinho das Arraias), 
das fácies onde predominam rochas vulcanoclásticas 
e sedimentares vulcanogênicas (Membro Tocantinzi-
nho). Esta subdivisão em unidades menores que re-
fletem a faciologia do vulcanismo e da sedimentação 
associada também foi adotada para a Formação Co-
mandante Arara, subdividindo-a nos membros Lora 
(lavas e ignimbritos) e Manual (brechas e psamitos 
vulcanogênicos, ignimbritos e tufos). Assim, as for-
mações reúnem rochas relacionadas a um mesmo 
episódio de vulcanismo (ex. Formação Comandante 
Arara – vulcanismo cálcio-alcalino de 2020 a 2012 
Ma), e os membros distinguem o ambiente vulcâni-
co (ex. Membro Lora – lavas e depósitos piroclásticos 
do edifício vulcânico; Membro Manual – lagos e rios 
onde se depositou material piroclástico, e este retra-
balhado pelos agentes sedimentares).

Apesar de terem sido identificadas rochas vul-
canoclásticas e sedimentares vulcanogênicas possi-
velmente associadas à Formação Moraes Almeida, 
suas ocorrências eram localizadas, as lavas e ignim-
britos predominam. Assim não foi possível mapear, 
na escala de trabalho uma unidade que represente 
as fácies de retrabalhamento e sedimentação dos 
derrames de lavas e depósitos piroclásticos proxi-
mais desta formação.
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Foi mantida a proposta de unidades informais 
que reúnem os granitoides da Suíte Intrusiva Paraua-
ri, individualizadas conforme a composição predo-
minante em cada um dos corpos desta suíte, mas 
a denominação fácies foi substituída por Unidade 
Granodiorítica e Unidade Granítica, devido ao ter-
mo fácies ser uma divisão de litotipos de um corpo, 
conforme o guia e código de estratigrafia vigente no 
Brasil (PETRI et al., 1986a, 1986b). Os corpos desta 
suíte que contaram com estudos mais aprofundados 
e receberam designações, estas foram mantidas (ex. 
Granito Jardim do Ouro). Para os granitos da Suíte 
Intrusiva Maloquinha não foi adotada a subdivisão 
proposta pelo PROMIN-Tapajós (KLEIN et al., 2001a) 
de subdivisão em fácies.

As unidades que ocorrem como diques apre-
sentaram problemas de correlação e de posiciona-
mento estratigráfico preciso. A maioria não conta 
com idades absolutas, e as que contam com datação 
são por métodos que indicam uma idade mínima 
(ex. Lamprófiro Jamanxim – K-Ar rocha total de 1536 
Ma). Desta forma, o posicionamento estratigráfico 
foi baseado nas relações de campo e nos dados pe-
trográficos e litoquímicos que indicaram a possível 
correlação com pulsos tardios dos eventos magmá-
ticos paleoproterozoicos identificados na região. Por 
exemplo, os diques do Andesito Joel-Mamoal cortam 
o granito da Suíte Intrusiva Maloquinha, geralmente 
de 1880 a 1870 Ma. Estes diques andesíticos junta-
mente com os de espessartitos e vogesitos do Lam-
prófiro Jamanxim marcam os pulsos mais tardios do 
magmatismo cálcio-alcalino de alto K a shoshonítico 
no Domínio Tapajós (VASQUEZ; RICCI, 2002; VAS-
QUEZ; DREHER, 2011).

Recomendamos para os projetos subsequen-
tes no Domínio Tapajós a adoção desta proposta 
de estratigrafia para as associações vulcano-plutô-
nicas paleoproterozoicas. Contudo, para respaldar 
esta proposta sugerimos a datação por U-Pb em 
zircão das fontes detríticas dos membros Manual 
e Tocantinzinho, para confirmar a correlação com 
seus respectivos correspondentes depósitos pri-
mários dos membros Lora e Riozinho das Arraias. 
Também é recomendada uma revisão, talvez uma 
redefinição, das formações Salustiano e Aruri. Se a 
Formação Moraes Almeida reúne as rochas do vul-
canismo alcalino saturado em sílica (tipo A) de 1890 
a 1875 Ma, talvez até 1864 Ma, a Formação Salus-
tiano pode ser usada para reunir as rochas relacio-
nadas ao vulcanismo cálcio-alcalino saturado em 
sílica (tipo I) deste período. A Formação Salustia-
no corresponderia aos equivalentes extrusivos dos 
granitos da Suíte Intrusiva Parauari. A Formação 
Bom Jardim também necessita estudos petrogené-
ticos e de datação para que se defina seu posicio-
namento estratigráfico e sua correlação com a suíte 
de granitoides (Tropas) ou de gabros (Ingarana). Os 
corpos da Unidade Granodiorítica da Suíte Intrusiva 
Parauari também carecem de estudos que testem 
sua correlação com os granitoides da Suíte Intrusi-
va Tropas. E esta suíte necessita ser devidamente 
mapeada na área onde foi definida.

8.2 EVOLUÇÃO CRUSTAL

8.2.1 Zonalidade do Arco Magmático Cuiú-
-Cuiú

O mapeamento na Folha São Domingos de gra-
nitoides de 2016 e 2010 Ma, correlatos ao Complexo 
Cuiú-Cuiú, mas composicionalmente mais evoluídos 
e menos deformados ductilmente. E o mapeamento 
nesta mesma área de rochas vulcânicas e vulcanoclás-
ticas de 2020 e 2012 Ma (Formação Comandante Ara-
ra, proposta neste trabalho) que correspondem aos 
equivalentes extrusivos desses granitoides, nos per-
mitiu reconhecer uma porção mais distal da zonal de 
subdução e mais rasa do Arco Magmático Cuiú-Cuiú. 
Os granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú do sudoeste 
do Domínio Tapajós, uma porção mais próxima da 
bacia de antearco (Grupo Jacareanga), e consequen-
temente da fossa de subdução, foram submetidos à 
deformação dúctil mais intensa, relacionada à tectô-
nica compressiva de acresção e colisão do arco mag-
mático. Além disso, também sofreram metamorfismo 
de alto grau durante esta etapa. Este contraste de 
deformação e metamorfismo entre os granitoides do 
Complexo Cuiú-Cuiú da porção mais proximal e mais 
distal da fossa, além de refletir uma variação de dis-
tância da frente do arco magmático também reflete 
uma variação vertical, pois a preservação dos equiva-
lentes extrusivos e a atenuação da deformação dúctil 
indicam níveis crustais mais rasos. Adicionalmente, os 
isótopos de Nd indicam a participação de crosta siálica 
mais antiga, inclusive arqueana, na formação do mag-
ma precursor das rochas ígneas de 2020 a 2010 Ma da 
porção distal do Arco Magmático Cuiú-Cuiú. Esta in-
teração (assimilação ou fusão crustal) indica que este 
arco magmático se desenvolveu numa margem conti-
nental, e possivelmente não tem relação com a acres-
ção de um arco de ilha como previamente proposto.

Os granitoides da porção proximal do Arco 
Magmático Cuiú-Cuiú contam com bom acervo de 
datação U-Pb, mas faltam dados isotópicos Sm-Nd 
que respaldem uma fonte de acrescão juvenil pale-
oproterozoica (~ 2,1 Ga), e que permitam investigar 
a participação de crosta mais antiga. Dados litoquí-
micos complementares, com limites de detecção de 
elementos traços importantes para petrogênese íg-
nea irão auxiliar na caracterização da filiação mag-
mática, nos processos de diferenciação magmática 
e na identificação da fonte e ambiente tectônico 
de geração do magma parental desses granitoides.  
Por outro lado, os granitoides e rochas vulcânicas da 
parte distal carecem de datação U-Pb em zircão por 
métodos pontuais (preferencialmente SHRIMP) que 
permitam datar o evento de cristalização, e identifi-
car populações de zircão herdado.

8.2.2 Colisão do Arco Magmático Cuiú-Cuiú

No PROMIN-Tapajós foram mapeadas lentes 
de leucogranitos tipo S e paragnaisses e migmatitos 
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pelíticos associados aos granitoides e ortognaisses do 
Complexo Cuiú-Cuiú nas porções oeste (ALMEIDA et 
al., 2000) e sul (VASQUEZ; KLEIN, 2000) do Domínio 
Tapajós. Estas rochas podem marcar a colisão do Arco 
Magmático Cuiú-Cuiú contra um possível continente 
a oeste, assim são necessários estudos mais avança-
dos com datação dos fundidos anatéticos, dos grani-
tos tipo S e se possível do metamorfismo de alto grau. 
Estudos dos granitoides de ortognaisses do embasa-
mento do Domínio Alta Floresta, bem como dos pa-
ragnaisses e anfibolitos do Complexo Bacaeri-Mogno 
também são importantes para o entendimento desta 
colisão, pois os remanescentes da crosta oceânica e 
do continente ocidental podem estar nesta região.

A colisão do Arco Magmático Trairão, que 
corresponde a continuidade setentrional do Arco 
Magmático Cuiú-Cuiú foi há 1995 Ma (FRAGA et al., 
2010), embora possa ter sido um evento diacrônico 
pode ser esperada uma idade próxima para a coli-
são nos domínios meridionais da Província Parima-
-Tapajós.

A idade da colisão do Arco Magmático Cuiú-
-Cuiú é importante, pois permitirá definir se as ro-
chas ígneas de 2002 a 1996 Ma, talvez até 1990 Ma, 
identificadas no Domínio Tapajós (Tabela 2.1) estão 
relacionadas ao estágio mais tardio da evolução des-
te arco magmático, ou se estas rochas marcam o iní-
cio do estágio pós-colisional.

8.2.3 Arco Magmático Creporizão (?)

A existência do Arco Magmático Creporizão 
pode ser questionada sobre vários aspectos: a au-
sência de remanescentes de crosta oceânica e bacias 
de arco; ausência de deformação dúctil e metamor-
fismo relacionados à acresção do arco e a compres-
são tangencial da subsequente colisão. Além disso, 
o magmatismo cálcio-alcalino mais evoluído e rela-
cionado a séries magmáticas subalcalinas potássicas, 
também ocorrem em ambientes em ambiente pós-
-colisional (LIÉGEOIS, 1998). Nos domínios orosiria-
nos do Escudo das Guianas foram identificados grani-
tos tipo S de 1969 a 1962 Ma (granitos Taiano e Serra 
Dourada, Tabela 7.1) que podem marcar um evento 
magmático relacionado à colisão de um arco mag-
mático que corresponderia à continuidade setentrio-
nal do Arco Magmático Creporizão. Neste contexto, 
a suíte de charnockitos de 1943 a 1933 Ma e de gra-
nulitos associados poderiam representar um estágio 
pós-colisional desta colisão. No entanto, os remanes-
centes das bacias de arco magmático e de crosta oce-
ânica associada a este possível arco magmático ainda 
não foram identificados. Adicionalmente, os eventos 
plutônicos de 1991 a 1956 Ma nos domínios do Es-
cudo das Guianas tem sido interpretados como mag-
matismo pós-colisional em relação ao Arco Magmá-
tico Trairão (ou Anauá) (ALMEIDA, 2006; ALMEIDA; 
MACAMBIRA; OLIVEIRA, 2007; FRAGA et al., 2010). 
Da mesma forma, o magmatismo charnockítico e 
metamorfismo de alto grau subsequentes estariam 
também relacionados a este estágio pós-colisional 
(FRAGA, 2002; FRAGA et al., 2009).

No oeste do Domínio Tapajós, Almeida et al. 
(2001b) identificaram um grão de zircão de 1972 
Ma em um mica xisto mapeado como pertencen-
te ao Grupo Jacareacanga. Este resultado sugere 
que os granitoides da Suíte Intrusiva Creporizão, 
ou rochas extrusivas contemporâneas, podem ter 
sido uma das fontes detríticas da bacia que sofreu 
metamorfismo de baixo grau. Trata-se de um úni-
co resultado pouco conclusivo para um estudo de 
proveniência de fontes detríticas e idade de sedi-
mentação. Na verdade, todas as datações de fon-
tes detríticas obtidas nesta unidade, e nas unidades 
das demais bacias paleoproterozoicas do Domínio 
Tapajós, não seguem procedimentos sistemáticos 
de estudos de proveniência, e nem foram usados 
os métodos apropriados, como os de datação U-Pb 
em zircão por métodos pontuais. Recomendamos 
estudos de proveniência de zircão nestas bacias, 
pois elas podem ter registros dos diversos eventos 
vulcano-plutônicos paleoproterozoicos da região e 
serem a chave para indicar o ambiente tectônico 
desses eventos.

8.2.4 Arco Magmático Tropas (?)

O Arco Magmático Tropas marcaria a acrescão 
de um arco de ilha por volta de 1900 Ma (SANTOS et 
al., 2000, 2004), esta associação é marcada pelas ro-
chas ígneas da Suíte Tropas, e pelas rochas metasse-
dimentares das formações Abacaxis e Sequeiro que 
representariam uma bacia de antearco ou intra-arco. 
O corpo que definiu esta suíte localiza-se na parte su-
doeste do Domínio Tapajós, ele foi individualizado a 
primeira vez na Folha Tapajós do Programa Geologia 
do Brasil ao Milionésimo (FERREIRA et al., 2004), ba-
seados nas ocorrências estudadas e datadas do rio 
homônimo e furos de sondagem do garimpo Ouro 
Roxo. Adicionalmente, Santos et al. (2004) reuniram 
todas as ocorrências de granitoides e rochas vul-
cânicas de 1907 a 1891 Ma nesta unidade, mas ao 
compararmos a geoquímica dos granitoides desta 
suíte com os do Granito São Jorge Jovem (1891 Ma) 
observamos diferenças. A assinatura geoquímica das 
rochas da Suíte Tropas se assemelha com as dos gra-
nitoides da Unidade Granodiorítica da Suíte Intrusiva 
Parauari. Isto reforça a necessidade de caracterização 
mais aprofundada de ambas as unidades para con-
firmar esta correlação. Igualmente importantes são 
futuros estudos sistemáticos de proveniência, idade 
de sedimentação e de ambiente de sedimentação 
das formações Abacaxis e Sequeiro. São necessários 
critérios que classifiquem melhor esta sedimentação 
em relação ao evento vulcano-plutônico que iniciou 
por volta de 1900 Ma.

A deformação dúctil de orientação N-S presen-
te nos granitoides da Suíte Tropas não foi registra-
da nas demais rochas de 1907 a 1891 Ma. Na pos-
sibilidade da existência do  Arco Magmático Tropas, 
isto poderia refletir uma maior proximidade com a 
porção frontal do arco magmático, mais próxima da 
zona de acresção, enquanto as demais ocorrências 
nas partes mais distais estariam mais preservadas.
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A aglutinação deste arco de ilha a um conti-
nente teria evoluído para um arco mais maturo re-
presentado pela associação de granitoides da Suíte 
Intrusiva Parauari, e os gabros da Suíte Intrusiva In-
garana (SANTOS et al., 2000, 2004). Contudo, esta 
colisão por mais suave que pudesse ter sido deve-
ria deixar registros de estruturas de descontinuida-
des estruturais, deformação compressiva tangencial 
e metamorfismo de alto grau, até o momento não 
identificados no Domínio Tapajós.

Por fim, a ocorrência de rochas relacionadas 
a uma crosta oceânica subductada ou remanescen-
te de bacias de ante ou retroarco são fundamentais 
para caracterização de uma associação de arco de 
ilha, e tais vestígios também ainda não foram identi-
ficados no Domínio Tapajós.

8.2.4 Arco Magmático Parauari (?)

A existência do Arco Magmático Parauari está 
vinculada a comprovação do Arco Magmático Tro-
pas, pois este arco mais tardio e distal da zona de 
acresção representaria uma evolução, ou até uma 
zonação do arco magmático que iniciou por volta 
de 1900 Ma. A exclusividade da deformação rúptil 
relacionada a uma tectônica transcorrente com des-
tacada componente extensional, somada à associa-
ção com gabros cálcio-alcalinos de alto K, e a quase 
contemporaneidade com granitos e riolitos alcalinos 
favorecem a correlação com ambientes tectônicos 
com atenuamento de esforços compressivos. Am-
bientes onde os esforços direcionais e extensionais 
prevalecem estão associados a eventos vulcano-plu-
tônicos bimodais como os de amplos riftes continen-
tais de grandes províncias ígneas ácidas (Silicic Large 
Igneous Province – SLIP) relacionadas à quebra conti-
nental ou bacias de retroarco (BRYAN, 2007; BRYAN; 
ERNEST, 2008, BRYAN et al., 2010).

Klein, Almeida e Rosa Costa (2012) propuse-
ram que o vulcano-plutonismo de 1890 a 1870 Ma da 
parte central do Cráton Amazônico constitue a SLIP 
Uatumã, uma grande província ígnea (~ 1.500.000 
km2) de orientação NNW-SSE, com predomínio de 
riolitos e ignimbritos tipo A, subordinados dacitos e 
andesitos cálcio- alcalinos de alto K e shoshoníticos 
(tipo I), ambos os vulcanismos com seus equivalen-
tes plutônicos. As duas folhas mapeadas neste pro-
jeto estão localizadas na borda oeste do grande rifte 
da Província Amazônia Central, aqui referido como 
Rifte Iriri-Trombetas (Figuras 8.1 e 8.2). As rochas da 
SLIP Uatumã se estendem adentro dos limites com 
os domínios adjacentes, assim segmentos desta SLIP 
ocorrem no oeste do Domínio Tapajós, recobrindo 
rochas do Arco Magmático Cuiú-Cuiú, e da associa-
ção pós-colisional transcorrente Creporizão. Em re-
lação à evolução do Domínio Tapajós os segmentos 
da SLIP Uatumã que ocorrem neste domínio repre-
sentam uma associação pós-colisional extensional 
(VASQUEZ; RICCI; KLEIN, 2002). Por outro lado, os 
segmentos da SLIP Uatumã que cortam e jazem so-
bre as rochas arqueanas e riacianas dos domínios 
adjacentes podem ser considerados uma associação 

anorogênica, pois os hiatos temporais são superiores 
a 100 Ma, podendo alcançar 1000 Ma nos domínios 
arqueanos da Província Carajás.

Modelos de subducção com baixo ângulo de 
mergulho da placa oceânica (flat subduction) para 
norte têm sido propostos para explicar a extensão 
do magmatismo cálcio-alcalino de alto K e shosho-
nítico que se estende desde o Domínio Tapajós até 
a borda leste da Província Amazônia Central, no li-
mite com os domínios arqueanos da Província Ca-
rajás (FERNANDES et al., 2011; JULIANI et al., 2013, 
2015). Nesta linha, Juliani et al. (2013), com base 
no modelamento gravimétrico e magnetométrico 
de Carneiro et al. (2013), destacaram a importân-
cia das estruturas profundas de direção E-W, que 
representam remanescentes das descontinuidades 
estruturais no embasamento arqueano da Província 
Carajás, no controle dos arcos magmáticos do Do-
mínio Tapajós. Questionaram a acresção de arcos 
insulares no Domínio Tapajós, argumentando que 
a continuidade desses lineamentos inviabilizaria a 
acresção continental desse tipo de arco magmático. 
Sugeriram que esta continuidade do embasamento 
arqueano se concentrou na parte sul do Cráton Ama-
zônico, e que se adelgaçou para oeste. Além disso, 
observaram que a anomalias magnéticas relaciona-
das às estruturas NW-SE e NE-SW que controlaram 
os eventos magmáticos tardios de ca. 1870 Ma e os 
depósitos hidrotermais associados são estruturas 
rasas, com menos de 3 km de profundidade. Para 
suportar o modelo de flat subduction, Juliani et al. 
(2015) fizeram analogias com arcos magmáticos mo-
dernos do continente americano, discutindo como 
o paleoclima e a sedimentação influenciam no atri-
to, velocidade e no acoplamento das placas, conse-
quentemente no tipo de tectônica (compressiva e/
ou extensional) e de vulcano-plutônismo (básico e/
ou ácido), e na geomorfologia do orógeno. Argu-
mentam que os estudos dos fluidos hidrotermais 
dos eventos magmáticos dos arcos da parte sul do 
cráton apontam para participação de fontes meteó-
ricas misturadas com marinhas de clima equatorial 
na metade final do Paleoproterozoico. E que nessas 
águas ocorreu um enriquecimento em ferro que se 
refletiu na tipologia dos magmas e no metassoma-
tismo potássico dos sistemas pórfiros associados. 
Este paleoclima favoreceu a erosão com remoção de 
3 a 5 km de coluna de rochas, e a sedimentação nas 
trincheiras de subducção. Estes fatores podem ter 
neutralizado a subducção, e abrandado os esforços 
compressivos de encurtamento crustal e alçamento 
orogenético, favorecendo uma tectônica extensio-
nal que resultou num regime tectônico neutro. Este 
quadro de atenuação da crosta pode ter desenca-
deado uma ascensão mantélica com formação de 
amplas caldeiras (> 50 km de diâmetro), controladas 
por descontinuidades estruturais relacionadas a um 
regime extensional, e preenchidas principalmente 
por riolitos.

Reconstruções das trajetórias do Cráton 
Amazônico no Paleoproterozoico, com base no pa-
leomagnestismo, indicam que este protocontinen-
te entre 2070 e 1780 Ma se deslocou de latitudes 
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Figura 8.1 - Mapa de gravimetria por satélite, composição GMM-Plus (HIRT et al., 2013), da região do Domínio Tapajós, 
com os diferentes traços do Lineamento Tocantinzinho comparados com o modelo cinemático proposto por Santos e 

Coutinho (2008).
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Figura 8.2 - Mapa do Domínio Tapajós e adjacências (modificado de VASQUEZ et al., 2008a), com os principais 
jazimentos primários de ouro, os diferentes traços do Lineamento Tocantinzinho e os compartimentos tectônicos 

individualizados por gravimetria satelital.



Geologia e Recursos Minerais das Folhas São Domingos e Jardim do Ouro

276

equatoriais para latitudes temperadas e polares, e 
que a configuração paleogeográfica com os demais 
protocontinentes de Laurentia, Báltica e Cráton Nor-
te da China conformaram o supercontinente Colum-
bia (THÉVENIAUT et al., 2006; KUSKY; LI; SANTOSH, 
2007; CORDANI et al., 2009; BISPO-SANTOS et al., 
2014a, 2004b). Entre 1980 e 1960 Ma, a parte norte 
do Cráton Amazônico já se encontrava próxima a la-
titudes polares, e a parte sul do cráton permaneceu 
em latitude polares até 1780 Ma (BISPO-SANTOS et 
al., 2014a, 2004b). Estas configurações paleogeo-
gráficas não corroboram a proposta de Juliani et al. 
(2015) de um paleoclima equatorial na metade final 
do Paleoproterozoico.

Além disso, os pelitos depositados nas co-
berturas paleoproterozoicas não eram carbonosos 
ou carbonáticos, eram pelitos avermelhados indi-
cativos de ambiente oxidante e continental. Os se-
dimentos vulcanoclásticos retrabalhados foram a 
principal fonte detrítica dessas bacias e se deposita-
ram em sistemas fluvial entrelaçado, lacustres e de 
leques aluviais que marcam uma sedimentação de 
ambiente continental (BAHIA; QUADROS, 2000). Os 
eventos vulcânicos explosivos eram freatomagmáti-
cos (DREHER et al., 2011b), que podem ocorrer tam-
bém sob camada de gelo, como poderia se esperar 
nas proximidades de latitudes polares. A ausência 
de sedimentação marinha e domínio de sedimenta-
ção continental em paleoclimas frio e seco não fa-
vorecem grande aporte de água e sedimentos nas 
margens continentais para “lubrificar” uma possível 
placa oceânica em subducção.

Baseados no contraste de espessura da cros-
ta identificados nos modelamentos gravimétrico 
e sísmico-tomográfico de Assumpção et al. (2013) 
para a Plataforma Sul-americana, bem como nas 
associações magmáticas e metalogenéticas, con-
troladas por uma tectônica extensional que ocor-
rem desde a Província Mineral de Carajás até as 
províncias auríferas do Tapajós e Alta Floresta, Tei-
xeira et al. (2015a) propuseram um modelo de rifte 
na borda de uma quilha cratônica. Nos domínios 
arqueanos de Carajás a espessura da crosta por 
volta de 150 km (quilha cratônica) adelgaça para 
em torno de 100 km (rifte de borda) nos domínios 
paleoproterozoicos adjacentes devido uma pluma 
mantélica na base da quilha cratônica que iniciou 
no final do Arqueano. As correntes convectivas 
desta pluma teriam deflectado na borda da quilha 
durante a metade final do Paleoproterozoico, de-
sencadeando underplating na base da crosta mais 
fina que gerou magmas que preencheram o grande 
rifte que se estendeu até o Arco Magmático Cuiú-
-Cuiú. Este modelo é geotectonicamente compa-
tível com os modelos pós-colisionais de Vasquez, 
Ricci e Klein (2002), e de SLIP de Klein, Almeida e 
Rosa-Costa (2012), mas divergem dos modelos de 
arcos magmáticos (SANTOS et al., 2000, 2004; FER-
NANDES et al., 2011; JULIANI et al., 2013, 2015). 
A consequência mais imediata da classificação do 
ambiente tectônico das associações vulcano-plutô-
nicas dos domínios orosirianos do Cráton Amazô-
nico é a tipologia dos seus depósitos magmático-

-hidrotermais, especialmente para os depósitos 
rasos, como discutiremos a seguir.

8.3 METALOGENIA DO DOMÍNIO TAPAJÓS

O principal recurso mineral do Domínio Ta-
pajós é o ouro e seus depósitos primários são do 
tipo magmático-hidrotermal. Diferentes tipos foram 
identificados a partir do mapeamento do PROMIN-
-Tapajós, de programas de pesquisa exploratória das 
empresas de mineração e da pesquisa acadêmica na 
região. Também foram identificadas diferentes épo-
cas de mineralização, e diferentes ambientes tectôni-
cos foram propostos.

De modo geral, os depósitos encontram-se 
hospedados em descontinuidades estruturais rúp-
teis-dúcteis que afetaram as rochas das partes sudo-
este, oeste e central do domínio, submetidas à defor-
mação dúctil e metamorfismo. Nestes depósitos as 
mineralizações que se formaram a partir de fluidos, 
geralmente ricos em CO2, aprisionados em condições 
de profundidades mesozonais (> 6 km) foram classi-
ficados, conforme o conceito de Groves et al. (1998), 
como depósitos de ouro orogênico (COUTINHO et al., 
2000; COUTINHO, 2008; KLEIN et al., 2001a, 2001b, 
2002, 2004; SANTOS et al., 2001). Por outro lado, os 
depósitos hospedados em estruturas rúpteis que 
cortam rochas plutônicas e vulcânicas, formados por 
fluidos mineralizantes aprisionados em condições de 
profundidade rasa (< 6 km), são ditos epizonais. Den-
tre estes foram distinguidos depósitos relacionados a 
intrusões posicionadas em profundidades médias (3 
a 6 km), como aqueles descritos em Sillitoe e Thomp-
son (1998). Também foram identificados depósitos 
pórfiros, de profundidades menores (1 a 3 km) e epi-
termais (< 1 km) relacionados a sistemas vulcânicos, 
como os descritos em Sillitoe (2010). Estes depósitos 
epizonais são mais comuns no leste do domínio, e na 
parte central se concentram ao longo do Lineamento 
Tocantinzinho (Figura 4.1), como a área do presente 
projeto se localiza nesta região este será o foco dos 
tipos de depósitos abordados.

8.3.1 Depósitos Epitermais

A ocorrência de depósitos rasos no Domínio 
Tapajós foi inicialmente sugerida por Robert (1996) 
que achou possível a ocorrência de depósitos epiter-
mais, com adulária, sericita e sulfatos nas coberturas 
vulcânicas ácidas do Grupo Iriri, que estariam sobre-
jacentes a depósitos relacionados às intrusões graní-
ticas pórfiras da Suíte Intrusiva Maloquinha.

A identificação de adulária em depósitos hos-
pedados em intrusões gabroicas (Davi) e diques má-
ficos (Joel), cujos estudos de inclusões fluidas indica-
ram temperaturas (220-320 °C) e profundidade (1,5 
km) de formação, interpretadas como compatíveis 
com a de exposições mais profundas de depósitos 
epitermais (DREHER; VLACH; MARTINI, 1998), foi a 
primeira evidência comprovada da ocorrência deste 
tipo de depósito no Domínio Tapajós.
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No programa de exploração nos depósitos 
no norte do Domínio Tapajós, atualmente conheci-
dos como V3 (Botica) e V6 (Chapéu do Sol), foram 
identificados halos de alteração argílica no topo de 
uma sequência vulcanogênica ácida, subordinada-
mente andesítica, sobrejacente a granitoides cor-
tados por intrusões graníticas tipo pórfiro (JACOBI, 
1999). Corrêa-Silva (2002) estudou as alterações 
hidrotermais e associações metálicas das minera-
lizações destes depósitos, e reconheceu um siste-
ma epitermal de baixa sulfetação, com adulária e 
sericita, na sequência de uma caldeira vulcânica. 
Posteriormente, Juliani et al. (2005) focaram os 
estudos nas alterações hidrotermais e associações 
metálicas do depósito Botica, especialmente das 
zonas de alteração argílica do topo da sequência 
vulcânica, e identificaram também um sistema 
epitermal de alta sulfetação com alunita, possivel-
mente relacionado ao sistema pórfiro associado. 
As datações obtidas por Aguja-Bocanegra (2013) 
mostraram que a sequência vulcanogênica supe-
rior do depósito de baixa sulfetação, e as intrusões 
pórfiras associadas se formaram entre 1888 e 1861 
Ma. Contudo, Tokashiki et al. (2015) reconheceu 
um sistema epizonal de baixa e média sulfetação 
hospedado em uma sequência vulcanogênica cál-
cio-alcalina de 1975 a 1966 Ma no sudeste do Do-
mínio Tapajós.

Na área do projeto foram identificadas pelo 
menos três eventos vulcanogênicos: um de 2020 a 
2012 Ma, representado pela Formação Comandan-
te Arara; outro de 2002 a 1998 Ma, representado 
pela Formação Vila Riozinho e um terceiro de 1890 
a 1875 Ma, representado pela Formação Moraes 
Almeida. Os dois primeiros de afinidade cálcio-alca-
lina a shoshonítica, possivelmente relacionados ao 
Arco Magmático Cuiú-Cuiú, e o último de afinidade 
alcalina saturada em sílica, relacionado a ambiente 
pós-colisional extensional (pós-orogênico). No ma-
peamento dessas sequências vulcânogênicas não 
foram reconhecidas as faciologias da arquitetura 
de caldeiras vulcânicas, provavelmente em virtude 
dos deslocamentos pelas falhas. Igualmente, os de 
halos de alteração hidrotermal epizonal podem ter 
sido suprimidos pela tectônica e erosão, ou sim-
plesmente não reconhecidos durante o mapea-
mento. No entanto, pode-se destacar o potencial 
do garimpo São João (Figura 6.2) para hospedar de-
pósitos epitermais de baixa a alta sulfetação, pois 
contam com alteração argílica e mineralizações hos-
pedadas em rochas vulcânicas e piroclásticas. Outro 
prospecto potencial para depósitos epitermais são 
as brechas vulcânicas da Formação Vila Riozinho no 
garimpo da Fazenda Curuá. Também foi observada 
nas cercanias deste prospecto uma frequente dis-
seminação de sulfetos em tufos hidrotermalizados 
desta formação. Por fim, a elevada concentração 
aerogamaescpetrométrica de K e as significativas 
anomalias aeromagnetométricas da sequência vul-
canoclástica e sedimentar vulcanogênica da Forma-
ção Vila Riozinho que aflora ao longo do rio Tocan-
tinzinho (Figura 6.2) também sugere potencial para 
conter depósitos epitermais.

8.3.2 Depósitos Pórfiros ou Relacionados a In-
trusão

A caracterização das alterações sódica, potás-
sica, propilítica e sericítica do halo hidrotermal do 
granito do depósito Batalha por Juliani et al. (2002) 
foi um dos primeiros estudos detalhados das intru-
sões graníticas relacionadas aos depósitos de ouro 
no Domínio Tapajós. Neste identificaram caracterís-
ticas similares a de depósitos relacionados a intru-
sões e do tipo (Cu-) Au nos pórfiros, mas também 
ponderaram que algumas pressões estimadas (2,6 
kbar) correspondem a profundidades de intrusão 
superiores às esperadas em sistemas pórfiros. Tam-
bém ponderaram que as condições de fugacidade de 
oxigênio deste depósito foram de ambiente redutor 
(ilmenita granitos), que são comuns para depósitos 
relacionados a intrusão, mas raras para sistemas 
pórfiros, restritas a ocorrências de depósitos pórfiros 
pobres em cobre. Por outro lado, observaram que a 
baixa concentração, e até ausência, de Bi, Mo e As 
contrasta com as elevadas concentrações nos depó-
sitos relacionados a intrusão. Apesar disso, Juliani et 
al. (2002) propuseram uma correlação do depósito 
Batalha com sistemas pórfiros associados a depósi-
tos epizonais de alta sulfetação, como o do depósito 
Botica.

O depósito Palito conta com estudos dos 
fluidos mineralizantes, dos halos de alteração e da 
associação metálica. Neste depósito foram identi-
ficados fluidos magmáticos aquosos de alta salini-
dade e aquocarbônicos de baixa salinidade, que se 
misturaram com fluidos meteóricos e precipitaram 
pirita, pirrotita, sulfetos de metais de base, Au-Ag e 
telerutos e selenetos de Bi. Estes fluidos magmáti-
cos, possivelmente oriundos do granito hospedeiro, 
transportaram os metais através de complexos clo-
rados a altas temperaturas (405-335 °C), e com o 
abaixamento da temperatura causado pela mistura 
com água superficial depositaram os minérios nos 
espaços disponíveis nas descontinuidades estrutu-
rais que cortaram o corpo granítico a profundida-
des correspondentes a pressões entre 2 e 4,7 kbar 
(COSTA, 2008). Por outro lado, também foram iden-
tificados neste depósito fluidos magmáticos de baixa 
salinidade e altas temperaturas (462-429 °C) associa-
dos ao metassomatismo potássico que nos estágios 
de alteração hidrotermal subsequentes, envolvendo 
processos de imiscibilidade e ebulição, seguidos por 
mistura de fluidos de salinidades alta a baixa, e abai-
xamento de temperatura até cerca de 100 °C. Assim, 
marcaria um sistema magmático hidrotermal típico 
de depósitos pórfiros de arcos magmáticos continen-
tais modernos (USERO et al., 2011). Adicionalmente, 
os isótopos estáveis de O e H nos minerais hidroter-
mais e fluidos aprisionados nos veios do depósito 
Palito apontam para fluidos oriundos de magmas 
félsicos e vapor vulcânico de alta temperatura (450 
°C), que possivelmente se misturaram com água do 
mar (ECHEVERRI-MISAS, 2010). Os isótopos estáveis 
de S nos sulfetos deste depósito apresentam uma as-
sinatura magmática, apesar dos valores ligeiramen-
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te mais elevados que os parâmetros de S de origem 
mantélica (ECHEVERRI-MISAS, 2010). A tipologia do 
depósito Palito tem sido amplamente discutida se é 
um depósito relacionado a intrusão (COSTA, 2008; 
SANTOS et al., 2013), ou se trata de um depósito 
Cu-Au nos pórfiros (ECHEVERRI-MISAS, 2010, 2015; 
USERO et al., 2011). A relação da alteração hidroter-
mal e da mineralização com as zonas de cisalhamen-
to, também é outro assunto que suscita polêmica, se 
foram contemporâneas ou se as reativações tectô-
nicas tiveram papel importante. A superposição de 
um sistema magmático-hidrotermal relacionado a 
intrusões mais rasas tipo pórfiro (Figura 6.3) sobre 
o sistema dos granitoides encaixantes é outro fator 
importante a ser ponderado.

O depósito São Jorge também conta com estu-
do dos fluidos mineralizantes, e sobre a alteração hi-
drotermal e a associação metálica. Além dos fluidos 
aquosos magmáticos e meteóricos foram aprisiona-
dos nas inclusões fluidos aquocarbônicos homoge-
neizados a temperaturas mais elevadas (350 e 260 
°C), para os quais Borges (2010) sugeriu uma origem 
metamórfica, mas que Ronchi et al. (2001) relaciona-
ram a própria ebulição e subsequente resfriamento 
do sistema magmático-hidrotermal deste depósito. 
Borges (2010) observou que o fluido magmático des-
te depósito provavelmente se originou de um magma 
cálcio-alcalino oxidado (magnetita granito), e ouro se 
depositou inicialmente com a magnetita. Também 
identificou diferença na composição e salinidade dos 
fluidos magmáticos que interpretou como indicativa 
de fluidos de origens distintas. Estes fluidos magmá-
ticos que transportavam os metais de base e ouro se 
misturaram com os fluidos aquocarbônicos e super-
ficiais, causando um resfriamento (230 e 120 °C), e 
mudanças nas condições redox (fO2, fS2) e do pH do 
sistema hidrotermal o que desencadeou uma maior 
interação fluido-rocha, que resultou na sericitização, 
na sulfetação e deposição do ouro em sítios de trans-
tensão das zonas de cisalhamento. Esta evolução do 
sistema hidrotermal ocorreu em condições de pres-
são de 3,6 a 1,3 kbar, sugerindo que a etapa mais 
tardia ocorreu em profundidades menores. Borges 
(2010) questionou a origem dos fluidos mineralizan-
tes, se eram originados do próprio granito hospedei-
ro (Granito São Jorge Jovem – 1891 Ma), ou de uma 
fonte externa relacionada a um evento magmático 
mais jovem, provavelmente a um granito da Suíte 
Intrusiva Maloquinha (1880-1870 Ma). Estes fluidos 
magmáticos teriam migrado através das zonas de ci-
salhamento que cortaram o granito hospedeiro. Este 
depósito tem características como a mineralização 
filoneana, tipos de fluido e associação metálica de 
depósitos relacionados a intrusão (BORGES, 2010), 
mas as profundidades rasas (~1 kbar → 3 km) e as al-
terações hidrotermais são condizentes com de depó-
sitos tipo pórfiro (DALL’AGNOL et al., 2003, BORGES 
et al., 2009).

O depósito Tocantinzinho é o segundo de-
pósito mais promissor da área do projeto, pois em 
breve se tornará uma mina. As diferentes alterações 
hidrotermais no granitoide hospedeiro resultaram 
em tipos (salami e smoky) caraterísticos, usados pe-

las empresas na prospecção de depósitos similares. 
O granitoide tem filiação cálcio- alcalina de alto K, e 
seu magma cristalizou a profundidades entre 6 e 9 
km, em condições intermediárias de fO2, que os clas-
sificou como ilmenita granitos oxidados (SANTIAGO; 
VILLAS; OCAMPO, 2013). A sequência de alteração 
iniciou com a microclinização em torno de 600 °C, se-
guida da cloritização a 330 °C, mas a mineralização se 
deu durante a sericitização por volta de 300 °C, ocor-
rendo de forma disseminada e de stockworks, que foi 
sucedida por venulações silicosas e carbonáticas. A 
mineralização de Au tem uma associação com metais 
de base, Ag, Mo, As e Bi, mas o ouro ocorre principal-
mente associado com pirita, indicando que a condi-
ção de redox do magma teve menos influência na so-
lubilidade do Au, que nos demais metais associados, 
como ocorre nos depósitos relacionados a magmas 
cálcio-alcalinos reduzidos (VILLAS; SANTIAGO; CAS-
TILHO, 2013). Outra possível fonte sugerida para os 
fluidos e metais deste depósito foi uma intrusão de 
um granito da Suíte Instrusiva Maloquinha (HIPPERT, 
2012). Destaca-se também nos estudos metalogené-
ticos deste depósito a caracterização dos fluidos, es-
pecialmente os ricos em CO2, que por imiscibilidade 
geraram inclusive inclusões carbônicas bifásicas. Mas 
fluidos aquosos hipersalinos ricos em Ca e menos sa-
linos ricos em Fe e Mg, também circularam neste de-
pósito e igualmente sofreram imiscibilidade seguida 
por diluição por água superficial infiltrada (QUEIROZ; 
VILLAS, 2015). Os isótopos de C e O das calcitas, e 
os isótopos de O dos fluidos responsáveis pela car-
bonatação neste depósito apontam para uma fonte 
magmática profunda para os fluidos ricos em CO2, 
possivelmente relacionados a carbonatitos, que se 
reequilibraram com outros fluidos, não necessaria-
mente magmáticos (VILLAS; SANTIAGO; CASTILHO, 
2013). Contudo, os fluidos mineralizantes foram os 
fluidos aquosos magmáticos, e a origem desses ain-
da suscita questionamentos, se esses fluidos são 
originais do granito hospedeiro de ca. 1980 Ma (Ta-
bela. 2.1), ou se este só hospedou a mineralização 
nas brechas e fraturas de direção N20-30°E e N70-
-80°E que os corta, assim evocando uma fonte mais 
jovem oriunda também de magmas pouco oxidados. 
As pressões de 0,8 a 1,8 kbar obtidas por Queiroz e 
Villas (2015) para o sistema hidrotermal indicam pro-
fundidade menores (2 a 5 km) que de cristalização do 
magma do granito hospedeiro. Isto sugere que a mi-
neralização ocorreu em um estágio posterior, quan-
do o granito hospedeiro estava em um nível crustal 
mais raso. O estilo de mineralização e alteração e 
tipo de rocha hospedeira do depósito Tocantinzinho 
mostram algumas similaridades com os depósitos de 
sistemas pórfiros, especialmente os de magmas re-
duzidos. Por outro lado, a baixa sulfetação, a pouca 
interação fluido-rocha, a participação de fluidos ricos 
em CO2 e a associação do ouro com Bi, As e Mo, en-
quadram este depósito no tipo relacionado a intru-
sões (SANTIAGO; VILLAS; OCAMPO, 2013; VILLAS; 
SANTIAGO; CASTILHO, 2013).

No garimpo Água Branca, especificamente 
no alvo Camarão da Talon Metals, a rocha hospe-
deira é um granito de 1877 Ma (SOUZA, 2009). A 
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cerca de 3 km a sul, no alvo Serra da Abelha (Figura 
6.15), os granitoides hospedeiros correspondem às 
variedades smoky e salami (Figura 6.15), definidas 
no depósito Tocantinzinho, para os quais se espera 
idades por volta de 1980 Ma. Portanto, neste depósi-
to possivelmente há uma intrusão granítica mais jo-
vem, não individualizada na escala de mapeamento 
do projeto, que cortou grantoides da Suíte Intrusiva 
Creporizão. É possível que este granito mais jovem 
tenha provido os fluidos mineralizantes e metais que 
percolaram, e se depositaram nas descontinuidades 
estruturais que cortaram esses granitoides corre-
latos à Suíte Intrusiva Creporizão. A ocorrência de 
inclusões fluidas aquocarbônicas e de carbonatação 
evidenciam a participação de fluidos magmáticos ri-
cos em CO2, mas Souza (2009) também identificou 
fluidos magmáticos aquosos no sistema hidrotermal 
deste depósito. Este autor identificou uma sequên-
cia em que a silicificação, marcada pelos veios de 
quartzo, e seguida por uma carbonatação associada 
à brechação desses veios com incipiente deposição 
de ouro, acompanhada de cloritização e sericitiza-
ção. Evidenciou que a sulfetação foi tardia, e além 
de pirita, a esfalerita com exsolução de calcolpirita e 
a galena ocorrem associadas ao ouro, que forma liga 
com a prata. Baseado nos isótopos de S nos sulfetos, 
Souza (2009) identificou uma assinatura magmática 
para a fonte do enxofre, e calculou temperaturas de 
formação entre 350 e 190 °C, que foram compatíveis 
com as calculadas para os fluidos mineralizantes. 
Além disso, os cálculos geobarométricos indicam que 
o granitoide encaixante se posicionou entre profun-
didades de 6 a 11 km, e que o sistema hidrotermal 
se formou entre 3 e 9 km de profundidade. Os valo-
res das pressões confinantes do fluido hidrotermal, 
indicativos de profundidades médias, a participação 
de fluidos aquosos ricos em CO2, e a paragênese me-
tálica com pouco Cu e ocorrência destacada de Pb, 
Zn e Ag levou Souza (2009) a classificar o prospecto 
estudado como um depósito relacionado a intrusão, 
do tipo de zona distal. Contudo, não informou se o 
magma do granito hospedeiro cristalizou em condi-
ções reduzidas, como condição destacada para este 
tipo de depósito, conforme revisão de Goldfarb et al. 
(2005). Os teores modais de magnetita (0,8 a 4,0%) e 
a composição do anfibólio (edenita) e da biotita (an-
nita) com Fe/Fe+Mg entre 0,46 e 0,54 indicam con-
dições de alta fO2 para o magma do granito hospe-
deiro. Por outro lado, como discutido neste projeto 
é possível que os granitoides analisados de amostras 
de sondagem correspondam às rochas encaixantes 
do granito hospedeiro hidrotermalizado com 1877 
Ma localizado no alvo Camarão.

O garimpo Mamoal é um dos poucos exem-
plos no Domínio Tapajós de mineralização de ouro 
hospedada em um granito relacionado à Suíte Intru-
siva Maloquinha. O granito hospedeiro do depósito 
Batalha, anteriormente correlacionados a esta suíte 
(KLEIN et al., 2001a), é de afinidade cálcio-alcalina 
evoluída (JULIANI et al., 2002). Contudo, o prospec-
to Mamoal tem a particularidade da mineralização 
ocorrer principalmente em veios e brechas, no con-
tato do granito com diques de andesito (KLEIN; VAS-

QUEZ, 2000; SANTOS, 1996; SANTOS; COUTINHO, 
2008). Este depósito conta com dados sobre os flui-
dos, alteração hidrotermal e associação metálica, in-
clusive com isótopos estáveis de O e H que sugerem 
uma mistura de fluido mineralizante de fonte juvenil 
com de outras fontes profundas (COUTINHO et al., 
2008b; COUTINHO; FALLICK, 2008). Além disso, os 
isótopos de Pb nos sulfetos indicam fonte com Pb 
herdado para a mineralização no Mamoal (SANTOS 
et al., 2001; LAFON; COUTINHO, 2008). O estilo da 
mineralização se assemelha ao depósito epitermal 
associado a rochas máficas e intermediarias identi-
ficado por Dreher, Vlach e Martini (1998), a análise 
do feldspato alcalino hidrotermal que abundante nas 
brechas mineralizadas poderá confirmar, ou não, a 
presença de adulária.

Os exemplos anteriormente discutidos mos-
tram que na área do projeto ocorre uma variedade 
de tipos de depósitos epizonais, a maioria deles clas-
sificados como depósitos relacionados a intrusão. 
Outros depósitos aqui não abordados, como os de-
pósitos São Chico, São Domingos e Sucuba, prova-
velmente também se enquadram neste tipo. Futuros 
estudos petrológicos, metalogenéticos e isotópicos 
mais aprofundados podem confirmar a tipologia des-
ses depósitos. Destaca-se nestes depósitos epizonais 
(< 3 km) a ocorrência de corpos gabroicos e diques 
de lampófiro, andesito, quartzo latito e dacitos pór-
firos associados. Estes diques pórfiros também estão 
presentes nos depósitos Tocantinzinho, São Jorge e 
Água Branca, bem como em depósitos mais rasos 
como o depósito Palito. Além do contraste reológico 
com os granitoides hospedeiros das mineralizações 
que pode favorecer a instalação de descontinuidades 
estruturais, é necessário investigar a participação 
dessas intrusões, especialmente as subvulcânicas, 
como fontes de fluidos e de metais de base, pois há 
exemplos na literatura (ROCK, 1991; MÜLLER; GRO-
VES, 1997; RICHARDS, 2009, MÜLLER et al., 2012).

Os sistemas vulcânicos cálcio-alcalinos de alto 
K e shoshoníticos de ca. 1880 Ma, como os depósitos 
Botica e Chapeú do Sol, mostram elevado potencial 
para depósitos epitermais, mas como aqui discutido 
este potencial pode ser estendido aos sistemas vul-
cânicos mais antigos. O potencial dos sistemas vul-
cânicos das formações Vila Riozinho (2002-1998 Ma) 
e Comandante Arara (2020-2012 Ma) para hospedar 
depósitos epitermais ainda é desconhecido. Alguns 
indícios e ocorrências na área do projeto sugerem 
este potencial, mas as empresas de mineração ainda 
não empreenderam pesquisa exploratória avançada 
de prospectos nestas unidades na área.

8.3.3 Filiações Magmáticas e Ambientes Tec-
tônicos

O aumento da área mapeada de unidades rela-
cionadas ao Arco Magmático Cuiú-Cuiú alerta para a 
potencial ocorrência de depósitos de ouro orogênico 
nos granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú, e de depósi-
tos pórfiros e epitermais para os sistemas vulcânicos 
das formações Comandante Arara e Vila Riozinho. Es-
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tas ocorrências na parte oeste da área do projeto po-
dem hospedar estes tipos de depósitos, e o predomí-
nio de sistema vulcânico da Formação Vila Riozinho 
nas partes central e sudeste da área, que são porções 
preservadas de deformação dúctil e metamorfismo, 
sugere potencial para depósitos epitermais com pór-
firos associados. Adicionalmente, é difícil a distinção 
entre depósitos orogênicos e relacionados a intrusão 
em margens continentais ativas nas bordas de crá-
tons (GROVES et al., 2003; HRONSKY  et al., 2012). 
Como os granitoides do Complexo Cuiú-Cuiú na área 
do projeto tem composição cálcio-alcalina mais evo-
luída, participação de crosta arqueana na fonte do 
magma precursor e se apresentam menos deforma-
dos ductilmente, é possível que hospedem depósitos 
relacionados a intrusão.

A colisão do Arco Magmático Cuiú-Cuiú ainda 
é pouco conhecida, sua idade não foi determinada, 
mas como previamente discutido (item 8.2.4) pode 
se esperar uma idade em torno de 1995 Ma, assim 
a Formação Vila Riozinho pode representar as mani-
festações mais tardias deste arco magmático. Desta 
forma, os granitoides da Suíte Intrusiva Creporizão 
com < 1990 Ma representariam os granitoides pós-
-colisionais transcorrentes de Vasquez, Ricci e Klein 
(2002). O desconhecimento de remanescentes da 
bacia de arco, bem como a de deformação e meta-
morfismo de acresção relacionados a um possível 
arco magmático de cerca de 1980 Ma reforçam o 
caráter pós-colisional desta suíte. Depósitos como o 
Tocantinzinho, potencialmente do tipo relacionado a 
intrusão, e com granitoide hospedeiro correlato a Su-
íte Intrusiva Creporizão (SANTIAGO; VILLAS; OCAM-
PO, 2013; VILLAS; SANTIAGO; CASTILHO, 2013).

Outros como o depósito São Jorge e Água 
Branca, apesar de terem como rochas encaixantes 
granitoides da Suíte Intrusiva Creporizão, os seus 
granitoides hospedeiros são cerca de 100 Ma mais 
jovens. A relação desses granitoides de 1891 Ma (LA-
MARÃO et al., 2002) e de 1877 Ma (SOUZA, 2009), 
com os arcos magmáticos Tropas e Parauari (SANTOS 
et al., 2004), também suscita controvérsia da existên-
cia desses arcos magmáticos, que alternativamente 
se enquadram em um ambiente pós-colisional exten-
sional (VASQUEZ; RICCI; KLEIN, 2002).

O depósito Palito tem classificação controver-
sa, tendo sido classificado como relacionado a in-
trusão (COSTA, 2008; SANTOS et al., 2013), e como 
pórfiro de Cu-Au (ECHEVERRI-MISAS, 2010). Os de-
pósitos tipo pórfiro de Cu-Au (Mo) têm sido rela-
cionados a arcos insulares maduros e de margens 
continentais cenozoicas (SILLITOE 2008, 2010), mas 
Richards (2009) também os identificou em ambien-
tes posteriores a subdução. Em ambientes pós-co-
lisionais e extensionais com formação de magmas 
máficos ricos em álcalis (shoshoníticos) a partir da 
refusão de manto litosférico subcontinental metas-
somatizado, e da fusão de cumulatos hidratados e da 
crosta continental inferior, em resposta a ascensão 
astenosférica causada por delaminação pós-colisio-
nal ou por extensão crustal. Contudo, Hronsky et 
al. (2012) ponderaram que a fertilização e refusão 

do manto litosférico subcontinental também ocorre 
em riftes pericratônicos de arcos magmáticos, e em 
bacias de retro-arco em margens continentais cuja a 
placa mergulha em baixo ângulo (flat suduction). 

O modelo de flat suduction tem sido proposto 
para formação dos depósitos epizonais relacionados 
aos eventos magmáticos por volta de 1880 Ma no 
sul do Craton Amazônico (FERNANDES et al., 2011, 
JULIANI et al., 2013, 2015). Por outro lado, Teixeira 
et al. (2015b) contestam esta correlação dos depó-
sitos pórfiros das províncias auríferas do Tapajós e 
Alta Floresta, com a acresção de arcos magmáticos. 
Assim, propuseram que estes depósitos resultam da 
acresção de magmas alcalinos resultantes de uma 
fertilização e refusão do manto litosférico subconti-
nental, desencadeada por uma pluma mantélica sob 
um rifte entre o Arco Magmático Cuiú-Cuiú e a região 
cratônica espessada da Província Mineral de Carajás. 
Ambos os modelos tem pontos controversos, como 
previamente discutidos a paleogeografia polar do 
Craton Amazônico no Ororsiriano, não favorece o de-
senvolvimento de flat suduction, o que implicaria em 
depósitos mais próximos zona de subdução. Por ou-
tro lado, os magmas ácidos alcalinos (tipo A) de riftes 
intracontinentais não costumam ter potencial para 
concentração de metais de base e ouro, as condições 
redutoras desses magmas favorecem a concentra-
ção de Sn, W, Nb, Ta, Be, F, Zr, Y e ETR (DALL’AGNOL; 
FROST; RÄMÖ, 2012). A relação dos magmas tipo A 
de 1880 Ma do Craton Amazônico, com as fontes 
metassomatizadas dos depósitos neoarqueanos de 
Fe-Cu-Au tipo IOCG da Província Mineral de Carajás, 
tem sido aventada (TEIXEIRA et al., 2015c). Contudo, 
o potencial desses magmas tipo A serem a fonte dos 
fluidos e das mineralizações do ouro e de metais de 
bases dos depósitos epizonais do Domínio Tapajós, 
ainda não foi comprovado. As mineralizações de Sn 
associadas aos granitos tipo A são modestas no Do-
mínio Tapajós, elas se tornam expressivas a medida 
que se afastam para leste, culminando com a forma-
ção dos depósitos da área de São Felix do Xingu, que 
são minas. É possível que este zoneamento do Sn re-
flita um aumento das condições de fO2 para os mag-
mas ácidos tipo A, em direção ao Domínio Tapajós. E 
o aumento da oxidação desses magmas pode ter fa-
vorecido à concentração de metais de bases e ouro. 
Contudo, se faz necessário um estudo que avalie o 
potencial dos magmas dos granitos da Suíte Intrusi-
va Maloquinha, e da Formação Moraes Almeida para 
fonte de fluidos e de metais de bases e ouro.

8.3.4 Épocas de Mineralizações

Santos et al. (2001) apresentaram os primei-
ros dados isotópicos de Pb em sulfetos e de datação 
por Ar-Ar dos depósitos de ouro do Domínio Tapa-
jós. Contudo, não conseguiram datar a mineralização 
dos depósitos orogênicos mesozonais relacionados 
ao Arco Magmático Cuíu-Cuiú. Obtiveram médias 
de idades modelos de 1867 Ma e 1869 Ma para os 
sulfetos associados às mineralizações de ouro em 
depósitos hospedados em rochas das suítes intrusi-
vas Parauari e Ingarana, que relacionaram a um arco 
magmático de cerca de 1880 Ma, contemporâneo ao 
magmatismo tipo A do evento Uatumã. A datação 
por Ar-Ar de palhetas de muscovita de um desses 
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depósitos mostrou idade de 1860 Ma no núcleo, e 
idades de 1782 e 1749 Ma nas bordas. Estes autores 
interpretaram esta perda de Ar, como resultante de 
um evento térmico mais jovem relacionado ao even-
to magmático Teles Pires no Domínio Juruena.

Juliani et al. (2005) dataram o depósito epiter-
mal de alta sulfetação do Botica por Ar-Ar em alu-
nita e obtiveram uma idade de formação por volta 
de 1869 Ma. As idades mais jovens relacionaram a 
uma possível perda de Ar ocasionada por extensão 
da atividade termal (1846 Ma), e a formação por 
processos supergênicos bem mais recentes (51 Ma). 
Os potenciais depósitos epitermais associados às 
formações Comandante Arara e Vila Riozinho podem 
ser datados por este método.

Lafon e Coutinho (2008) fizeram análises de 
isótopos de Pb em sulfetos de depósitos do Domínio 
Tapajós e encontraram dois picos de idades modelo 
de mineralização, um em torno de 1980 Ma e outro 
por volta de 1880 Ma. As idades mais antigas geral-
mente em depósitos mesozonais, e as mais jovens 
nos depósitos epizonais, as exceções possivelmen-
te resultaram de abertura do sistema isotópico por 
eventos térmicos mais jovens nas mineralizações dos 
depósitos mesozonais hospedados nos granitoides 
do Complexo Cuiú-Cuiú e da Suíte Intrusiva Crepo-
rizão. Assim como a ocorrência de idades mais an-
tigas em depósitos epizonais hospedados nas suítes 
de gabros e granitoides de cerca de 1880 Ma, possi-
velmente refletem herança de um evento mais anti-
go. A significativa fonte de crosta superior indicada 
pelos diagramas urano e toriogênicos podem suge-
rir uma incorporação pelos sulfetos de Pb  de uma 
fonte crustal mais antiga. As idades modelo calcula-
das por Lafon e Coutinho (2008) para a pirita (2183 
Ma) e galena (1986 Ma) do deposito Mamoal, cujo 
granito hospedeiro é da Suíte Intrusiva Maloquinha, 
exemplifica o problema de herança de Pb associado 
a mineralização.

Santos et al. (2013) obtiveram uma idade 
isocrônica Pb-Pb de 1793 Ma em lixiviação sequen-
cial de piritas do depósito Palito que interpretaram 
como idade do cisalhamento que afetou o granito 
hospedeiro de 1880 Ma. Uma alternativa possível é 
abertura do sistema isotópico do Pb por um evento 
hidrotermal mais jovem. Assis (2015) obteve idades 
Ar-Ar em micas entre 1733 e 1779 Ma para altera-
ção hidrotermal de depósitos hospedados em grani-
toides de 1979 a 1863 Ma do Domínio Alta Floresta. 
Datou as mineralizações desses depósitos por Re-Os 
em pirita e molibdenita e obteve uma idade isocrô-
nica de 1786 Ma que confirmou a idade estateriana 
da mineralização. Contudo, os eventos magmáticos 
estaterianos formaram o domínio adjacente (Domí-
nio Juruena) e intrusões de 1774 e 1773 Ma cortam 
alguns desses depósitos por ele datados. No caso do 
depósito Palito, a idade das intrusões pórfiras de da-
cito e quartzo latito que cortam o granito hospedeiro 
ainda não foi determinada. Além disso, o magmatis-
mo ácido do Estateriano, representado pelo Granito 
Porquinho de 1786 Ma, que tem ocorrência muito 
restrita na região, e sua metalogenia é de depósito 

de estanho. A datação da alteração hidrotermal do 
depósito Palito por Ar-Ar em mica permitirá uma de-
limitação da idade da mineralização, e determinação 
de isótopos de Pb em galenas deste depósito pode 
fornecer idades modelos mais próximas da idade de 
mineralização, pois este mineral preserva a composi-
ção isotópica inicial do Pb melhor que o demais sul-
fetos (MCNAUGHTON; GROVES, 1996).

As idades do granito hospedeiro do depósi-
to Tocantinzinho são por volta de 1980 Ma (VILLAS; 
SANTIAGO; CASTILHO, 2013; BORGO et al., 2014), 
mas a idade da mineralização ainda não foi direta-
mente determinada. Nos depósitos relacionados a 
intrusão a defasagem temporal entre a idade da mi-
neralização e a rocha hospedeira costuma ser pou-
ca, na maioria dos exemplos discutidos por Sillitoe e 
Thompson (1998) elas são inferiores a 10 Ma. Con-
tudo, como foi aventada a possibilidade de que os 
fluidos hidrotermais e metais deste depósito sejam 
oriundos de um granito mais jovem, como um da 
Suíte Intrusiva Maloquinha (HIPPERT, 2012; VILLAS; 
SANTIAGO; CASTILHO, 2013) a defasagem seria su-
perior a 120 Ma.

O depósito São Jorge é outro exemplo em que 
a mineralização não foi datada diretamente, poden-
do ser esperada uma idade um pouco mais jovem 
que a idade do granito hospedeiro de 1891 Ma (LA-
MARÃO et al., 2002). Contudo, possíveis fontes de 
fluidos e metais relacionadas a um granito da Suíte 
Intrusiva Maloquinha (BORGES, 2010), provavelmen-
te forneceriam idades cerca de 30 Ma mais jovens.

No depósito do garimpo Água Branca, a mine-
ralização também não foi datada, apesar de ocorrer 
hospedada em granitos da Suíte Intrusiva Creporizão 
no alvo Serra da Abelha, no alvo Camarão o granito 
hospedeiro tem 1877 Ma (SOUZA, 2009). Assim pode 
se esperar idades de mineralização próximas a des-
te evento mais jovem. Por se tratarem de depósitos 
importantes e com estudos metalogenéticos se faz 
necessária campanhas futuras para datar a minerali-
zação desses depósitos.

8.3.5 Lineamento Tocantinzinho

A ocorrência dos depósitos mais promissores 
dentro, ou na borda, de uma faixa de aproximada-
mente 300 km de comprimento por 50 km de lar-
gura, alinhada segundo NW-SE na parte central do 
Domínio Tapajós (Figura 4.1), tem sido o principal 
critério que suporta a existência de uma zona de 
maior favorabilidade para depósitos magmático-hi-
drotermais econômicos, que as empresas de mine-
ração se referem como Trend ou Lineamento Tocan-
tinzinho. Contudo, o alinhamento por si só pode ser 
casual, pois este alinhamento se verifica também 
para depósitos fora desta faixa. Assim, se faz neces-
sário buscar critérios que respaldem a existência 
deste metalotecto. Ao plotar os principais depó-
sitos do domínio em um mapa de gravimetria por 
satélite, se destaca uma feição de um vale de ano-
malia Bouger negativa orientada segundo WNW-
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-ESE, que contrasta com o alinhamento NW-SE do 
Lineamento Tocantinzinho (Figura 8.1).  Este “vale 
Bouger” entre os dois maciços representa uma fai-
xa, onde abertura de espaço predominou, podendo 
representar uma grande componente extensional 
(T) de um sistema compressivo de cisalhamento re-
lacionado à tectônica transcorrente pós-colisão do 
Arco Magmático Cuiú-Cuiú. Observa-se que neste 
“vale Bouger” também se concentraram a maioria 
dos corpos gabroicos de aproximadamente 1880 
Ma (Figura 8.2), indicando que esta grande des-
continuidade crustal canalizou e alojou os pulsos 
de magma de fusão mantélica. Esta concentração 

de magmas básicos também concentrou calor para 
fusão da crosta mais antiga, que pode ter potencial 
para ouro. Além disso, este canal também favore-
ceu o aporte de fluidos e metais do manto. Assim, 
a favorabilidade para espaço, concentração de calor 
e canalização de fluidos e de metais nesta faixa res-
paldam a existência do Lineamento Tocantinzinho. 
O futuro aprofundamento dos estudos metaloge-
néticos para comparar os depósitos dentro e fora 
do lineamento, somado a levantamentos geofísicos 
terrestres (gravimétrico e magnetotelúrico) pode-
rão ser capazes de modelar o “vale Bouger” e ratifi-
car a existência deste metalotecto. 
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Apêndice 5.1 - Histogramas normal e Log para Au, Ag, Al, Ba, Be, Bi, Ca e Cd.



Anexos

297

Apêndice 5.1 - Histogramas normal e Log para Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga e Hf.
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Apêndice 5.1 - Histogramas normal e Log para Hg, K, La, Mn, Mo, Nb, Ni e P.
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Apêndice 5.1 - Histogramas normal e Log para Pb, Rb, Sb, Sc, Sn, Sr, Th e Ti.
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Apêndice 5.1 - Histogramas normal e Log para U, V, Y, Zn, Zr.
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Apêndice 5.2 - Diagramas Box-Plot para Ag, Al, Ba, Be, Bi, Ca, Cd e Ce.
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Apêndice 5.2 - Diagramas Box-Plot para Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga. Hf e Hg.
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Apêndice 5.2 - Diagramas Box-Plot para K, La, Mn, Mo, Nb, Ni, P e Pb.
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Apêndice 5.2 - Diagramas Box-Plot para Rb, Sb, Sc, Sn, Sr, Th, Ti e U.
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Apêndice 5.2 - Diagramas Box-Plot para V, Y, Zn, Zr e Au (ppb).



Escala: 1:100.000

ESTADO DO PARÁ

FOLHAS SÃO DOMINGOS – SB.21-Z-A-II E
JARDIM DO OURO – SB.21-Z-A-III

2017

www.cprm.gov.br

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - SEUS
Tel: 21 2295-5997 - Fax: 21 2295-5897
E-mail: seus@cprm.gov.br

OUVIDORIA
Tel: 21 2295-4697  - Fax: 21 2295-0495
E-mail: ouvidoria@cprm.gov.br

72 66 60 54 48

04
42 36

00

04

12

08

16

20

24

28

32

ISBN 978-85-7499-325-6

O desenvolvimento deste produto envolveu compilação e 

integração de todas as informações geológicas, geoquímicas, 

geofísicas e de recursos minerais disponíveis na região. Esta 

base de dados foi complementada com a interpretação de 

sensores remotos, aquisição sistemática de dados de campo e 

análises laboratoriais e posterior elaboração deste texto 

explicativo. Toda informação contida neste produto também 

encontra-se disponível para consultas e download de arquivos 

vetoriais no GEOSGB – banco de dados geológicos coorporativo 

da CPRM, que pode ser acessado pelo portal www.cprm.gov.br. 

O conhecimento geológico e a divulgação de áreas 
potencialmente favoráveis para a presença de substâncias
minerais de valor econômico deverão atrair investimentos por 
parte de empresas de prospecção e pesquisa mineral,
com vistas a contribuir e alavancar a atividade de mineração e 
para o melhor entendimento da evolução geológica
da região, além de contribuir para os estudos de zoneamento 
ecológico-econômico e de gestão ambiental do
território nacional.

As folhas São Domingos e Jardim do Ouro estão localizadas na  
porção centro-meridional do Cráton Amazônico, na conhecida 
Província Aurífera do Tapajós. Devido o grande potencial 
aurífero, e também para metais base, esta região vem sendo 
objeto de diversos estudos nas últimas duas décadas pela 
CPRM, mas este projeto marca uma nova etapa, visto que teve 
como objetivo primordial o mapeamento geológico na escala 
1:100.000, suportado por aerogeofísica de alta resolução 
(rediometria e magnetometria), imagens de novos sensores 
remotos, trabalhos de campo sistemáticos e análises 
laboratoriais utilizando métodos mais robustos.

A elaboração do Projeto Geologia e Recursos Minerais das 
Folhas São Domingos (SB.21-Z-A-II) e Jardim do Ouro 
(SB.21-Z-A-III) escala 1:100.000), resulta de uma ação do 
Serviço Geológico do Brasil – CPRM, empresa pública 
vinculada à Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral, do Ministério de Minas e Energia. 

Esse empreendimento, executado pela Superintendência 

Regional de Belém, está inserido no âmbito do Programa 

Geologia do Brasil, foi financiado pelo Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, e 

representa uma ação das políticas públicas federais, que 

visam resgatar o papel fomentador de investimentos do 

setor mineral privado e dotar os gestores públicos de 

ferramenta básica indispensável para as formulações de 

políticas consistentes de gerenciamento territorial e 

ambiental.  

GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS DAS FOLHAS 

SÃO DOMINGOS – SB.21-Z-A-II E

JARDIM DO OURO – SB.21-Z-A-III

GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS DAS FOLHAS

SÃO DOMINGOS – SB.21-Z-A-II E

JARDIM DO OURO – SB.21-Z-A-III


	Folha JARDIM D OURO S SOMINGOS frente
	Folha SD_JO_FINAL_SEM_CAPAS
	SD_JO_CAP_0
	SD_JO_CAP_1
	SD_JO_CAP_2
	SD_JO_CAP_3
	SD_JO_CAP_4
	SD_JO_CAP_5
	SD_JO_CAP_6
	SD_JO_CAP_7
	SD_JO_CAP_8
	SD_JD_REF
	SD_JO_APÊNDICES

	Folha JARDIM D OURO S SOMINGOS verso

