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APRESENTAÇÃO

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM desenvolve em âmbito nacional a Ação “Avaliação dos Recur-
sos Minerais do Brasil”, a qual integra o Programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral, 

vinculado ao Programa de Aceleração do Crescimento (PACII), do Governo Federal. Esta ação compreende 
um conjunto de projetos que visam estimular a pesquisa e a produção mineral brasileira, com foco no supri-
mento de matérias primas essenciais para o desenvolvimento da infraestrutura e do agronegócio no Brasil. 
Parte dessa iniciativa está inserida no empreendimento Áreas de Relevante Interesse Mineral (ARIM), no 
qual, através da disponibilização de novos dados, contribui-se para o entendimento de importantes provín-
cias e distritos minerais brasileiros, desenvolvendo modelos exploratórios e reduzindo os riscos associados 
à prospecção mineral. 

É com esta premissa que o Ministério de Minas e Energia e a Secretaria de Geologia, Mineração e Trans-
formação Mineral, por meio do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, tem a grata satisfação de disponibilizar 
à comunidade técnico-científica, aos empresários do setor mineral e à sociedade em geral os resultados 
alcançados pelo Projeto “Áreas de Relevante Interesse Mineral – Província Mineral de Carajás, Pará”, 
produto “Controles críticos das mineralizações de cobre e ouro do Lineamento do Cinzento”, executado 
pela Gerência de Geologia e Recursos Minerais da Superintendência Regional de Belém – GEREMI/SUREG-BE, 
com supervisão nacional da Divisão de Geologia Econômica – DIGECO e coordenação geral do Departamento 
de Recursos Minerais – DEREM da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais.

A área de estudo engloba cerca de 4000 km2, em região reconhecida por seu potencial para cobre, 
ouro e metais associados, onde se encontram algumas das maiores jazidas conhecidas de cobre e ouro 
do país. O projeto envolveu levantamento geológico básico e estudos temáticos de geologia econômica, 
geoquímica, geofísica e geoprocessamento.

Com o produto aqui disponibilizado o Serviço Geológico do Brasil cumpre sua principal missão institu-
cional, de “gerar e disseminar conhecimento geocientífico com excelência, contribuindo para melhoria 
da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável do Brasil”. Os resultados, integrados em Sistema 
de Informações Geográficas (SIG), estão disponíveis no banco de dados corporativo do Serviço Geológico 
do Brasil – CPRM (http://geosgb.cprm.gov.br).

Esteves Pedro Colnago
Diretor-Presidente 

Marcio José Remédio
Diretor de Geologia e Recursos Minerais 



RESUMO

A Província Mineral de Carajás abriga diversos depósitos de classe mundial de cobre (e ouro) no chamado 
Cinturão Cupro-Aurífero de Carajás. Sua porção norte é em grande parte coincidente com a região do Linea-
mento do Cinzento, estudada no contexto do presente trabalho. Há três sistemas mineralizantes para cobre na 
região, que geraram depósitos singenéticos vulcanogênicos VMS relacionados a ambiente exalativo de fundo 
marinho (2,76 a 2,73 Ga); depósitos do tipo IOCG (dois pulsos em 2,72 Ga e 2,55 Ga); e depósitos polimetáli-
cos relacionados a granitos (1,88 Ga). O mapeamento geológico permitiu reconhecer as seguintes unidades 
litoestratigráficas: Complexo Xingu (indiviso), Supergrupo Itacaiúnas, dividido na sua porção vulcanogênica 
basal (Formações Parauapebas e Carajás, do Grupo Grão Pará) e nas sequências dominantemente clásticas 
de topo (Formação Salobo-Pojuca, do Grupo Serra da Bocaina), Metagranito Igarapé Gelado, metagranitoides 
do tipo “Velho Salobo” e granitos tardios da Suíte Intrusiva Serra dos Carajás (granitos Pojuca, Cigano e Novo 
Salobo). Novos dados de geocronologia U-Pb em zircão (SHRIMP e LA-ICP-MS) apontaram idades de 2682 ± 
23 Ma para a porção leste do Metagranito Igarapé Gelado e 2497 ± 41 Ma para uma ocorrência do Granito 
Velho Salobo (com evidências de deformação no estado sólido posterior à cristalização). A análise estrutural 
permitiu reconhecer dois episódios principais de deformação dúctil a dúctil-rúptil de deformação compressiva 
a transpressiva (Dn, Dn+1), correlacionados a eventos paleoproterozoicos (Ciclo Transamazônico, no Riaciano e 
Evento Sereno, no Orosiriano), bem como um evento pré-tectônico de provável caráter extensional (pré-Dn) 
correlacionado à colocação dos depósitos IOCG e um evento pós-tectônico (pós-Dn+1), relacionado a exten-
são em ambiente rúptil contemporânea à colocação dos granitos de 1,88 Ga e ao hidrotermalismo coevo. 
Episódios de metamorfismo regional foram correlacionados aos eventos Dn (fácies anfibolito inferior) e Dn+1 
(fácies xisto verde inferior). Com relação ao levantamento de geoquímica prospectiva, foi possível amostrar 
apenas 40% da área. O mapa unielementar de pontos e de bacias para cobre mostrou maiores valores na 
região do depósito Paulo Afonso e há correlação negativa do Fator 2 para os elementos Cu, Sc, V e U. Já com 
relação à Geofísica, foram gerados diversos produtos a partir dos dados de aerolevantamentos, dentre os 
quais se destacam as zonas de anomalias de urânio processadas para cada unidade litoestratigráfica e as 
soluções Euler, que permitiram estimar a profundidade das principais estruturas. Foram ainda reconhecidas 
as assinaturas magnetométricas e gamaespectrométricas de três depósitos (Furnas, Salobo e Paulo Afonso), 
com anomalias magnéticas altas e anomalias radiométricas moderadas a altas. As diversas mineralizações 
da região do Lineamento do Cinzento foram catalogadas, levando ao reconhecimento de 27 depósitos e 
ocorrências (14 mineralizações primárias e 13 garimpos de ouro aluvionar). Os maiores depósitos conhecidos 
possuem superposição de episódios hidrotermais correlacionados a dois ou mais sistemas mineralizantes, 
como ocorre no depósito IOCG Salobo, amplamente modificado por processos relacionados à granitogênese 
de 1,88 Ga. A superposição de eventos também ocorre no conjunto de depósitos Pojuca-Gameleira-Grota 
Funda (VMS, IOCG e Rel. a Granitos), Furnas (VMS, IOCG) e Paulo Afonso (IOCG, Rel. Granitos). Na escala de 
distrito, os principais controles do sistema VMS são a proximidade com estruturas profundas e a ocorrên-
cia de formações ferríferas, metaexalitos e/ou dalmacianitos. Para o sistema IOCG, são críticos a presença 
de estruturas profundas, na interface entre litotipos do Supergrupo Itacaiúnas com o Complexo Xingu ou 
o Metagranito Igarapé Gelado, a ocorrência de corpos de granitoides do tipo Velho Salobo e alterações a 
Ca-Na e K-Fe. Para o sistema relacionado aos granitos, são críticos a presença de estruturas profundas, bem 
como a proximidade com plútons e diques graníticos e a coincidência com anomalias de urânio, zonas de 
silicificação e alteração propilítica em áreas com alta densidade de estruturas. Os fatores críticos, aliados aos 
dados geológicos, geoquímicos e geofísicos, permitiram o modelamento de potencial mineral e a geração de 
mapas de favorabilidade para cobre de cada sistema mineralizante, a partir da metodologia multiclass overlay, 
direcionada pelos dados, o que apontou diversas áreas favoráveis para novas descobertas de depósitos de 
cobre e ouro, especialmente na porção oeste da área de trabalho.



ABSTRACT

The Carajás Mineral Province hosts several world-class copper-gold deposits on the Carajás Copper-Gold 
Belt. The northern portion is in part coincident with the Cinzento Lineament region, which was studied in the 
context of this report. There are three main mineral systems for copper, that generated VMS-type deposits at 
2.76 to 2.74 Ga; IOCG-type deposits in two pulses at 2.72 Ga and 2.55 Ga; and granite-related deposits at 1.88 
Ga. The geological mapping allowed the recognition of the following lithostratigraphic units: Xingu Complex, 
Itacaiúnas Supergroup (divided between the lower Grão Para Group and the Upper Serra da Bocaina Group), 
Igarapé Gelado Metagranite, Old Salobo metagranitoids and late stage granites of the Serra dos Carajás 
Intrusive Suite (Pojuca, Cigano and Young Salobo granites). New geochronological data (zircon, U-Pb SHRIMP 
and LA-ICP-MS) showed ages of 2682 ± 23 Ma to the eastern portion of the Igarapé Gelado Metagranite 
and 2497 ± 41 Ma to one occurrence of the Old Salobo metagranitoid, both with evidence of ductile, solid-
state, post-magmatic deformational overprinting. The structural analysis allowed the recognition of two 
main episodes of compressive to transpressive, ductile to ductile-brittle deformation (Dn, Dn+1), correlated to 
regional Paleoproterozoic events (the Rhyacian Transamazonian Cycle and the Orosirian Sereno Event), as well 
as one pre-tectonic, probably extensional event (pre-Dn), related to the Archean IOCG mineralization, and one 
late-stage, extensional and brittle event (post-Dn+1), coeval to the Paleoproterozoic granite-related alteration. 
Two episodes or regional metamorphism were also related to Dn (lower amphibolite facies) and to Dn+1 (lower 
greenshist facies). The geochemical survey reached only 40% of the studied area. The unielementary map for 
copper showed higher values around the Paulo Afonso deposit. Also, it was observed a negative correlation 
coefficient to the Factor 2, concerning the elements Cu, Sc, V and U. Regarding the Geophysical analysis, 
several products were generated from the available airborne data, highlighting the Anomalous Uranium map 
and the Euler solutions, which allowed the estimation of depth for several structures. It was also possible to 
recognize the geophysical signature of three deposits (Furnas, Paulo Afonso, Salobo), that show high magnetic 
anomalies and moderate to high radiometric anomalies. The ore bodies from the Cinzento Lineament region 
were reevaluated in the context of this report, leading to the recognition of 27 deposits and mineral occurrences 
(14 showing primary mineralization and 13 related to gold artisanal mining). The largest deposits show mixed 
characteristics of two or more mineral systems, as observed in the Salobo IOCG deposit, which was broadly 
modified by granite-related alteration. The overprinting of alteration events was also observed in the Pojuca-
Gameleira-Grota Funda deposits cluster (VMS, IOCG, granite-related), Furnas (VMS, IOCG) and Paulo Afonso 
(IOCG, granite-related). The critical controls at the district scale for the VMS system are the proximity with 
deep structures related to the ancient basin opening, together with the occurrence of banded iron formations, 
metaexhalites and/or dalmatianites. To the IOCG system, the critical factors include the proximity to deep 
structures, especially in the interface of the Itacaiúnas Supergroup and the gneisses of the Xingu Complex 
and Gelado Metagranite, as well as the occurrence of Old Salobo type granitoids and Ca-Na and/or K-Fe 
alteration. Finally, to the granite-related system, the critical factors are the proximity to deep structures and 
to undeformed granitic plutons and dykes, together with the coincidence of uranium anomalies, silicification 
and propylithic alteration through areas of high density of structures. The critical factors together with the 
available geological, geophysical and geochemical database allowed the mineral potential modelling for copper 
prospectivity of the Cinzento Lineament region, based on a knowledge-driven methodology (multiclass overlay), 
which resulted in favorability maps for each mineral system aproach, that lately were joined in one single 
favorability map for copper. Several favorable areas were recognized to guide future exploration targeting, 
especially in the western sector of the study area.
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1 INTRODUÇÃO

A Província Mineral de Carajás (PMC), no sudeste 
do estado do Pará, abriga jazimentos gigantes de ferro, 
e depósitos de classe mundial de cobre, ouro, manga-
nês, níquel e outros importantes recursos de EGP, ETR, 
cromo, alumínio, estanho, urânio, tungstênio, zinco, 
entre outros metais. Trata-se da maior província mineral 
metalífera do Brasil em termos de volume de recursos 
e uma das maiores do mundo, sendo hospedada em 
rochas arqueanas-paleoproterozoicas do sudeste do 
Cráton Amazônico (CORDANI, 1981; CORDANI et al., 
1984; DOCEGEO, 1988; SANTOS, 2003).

O termo “Cinturão Cupro-Aurífero de Carajás” foi 
proposto por Tallarico (2003) para descrever a grande 
concentração de depósitos com a associação Cu-Au da 
PMC. Há duas concentrações principais de jazimentos: o 
Cinturão Sul do Cobre (MORETO, 2013; MORETO et al., 
2015a), onde se agrupam depósitos como Sossego-Sequei-
rinho, Bacaba, Cristalino, Visconde e Serra Dourada; e 
o Cinturão Norte do Cobre (TAVARES et al., 2017), com 

conjunto de depósitos em parte alinhados ou próximos 
ao Lineamento do Cinzento, como Salobo, Furnas, Paulo 
Afonso, GT-46 e Pojuca-Gameleira-Grota Funda. Outros 
depósitos, como Igarapé Bahia-Alemão, também são 
considerados como parte do Cinturão Norte do Cobre, 
apesar de não se alinharem ao Lineamento do Cinzento.

Há três épocas metalogenéticas conhecidas para 
geração de depósitos de cobre e ouro na PMC: 2,76-2,73 
Ga (depósitos singenéticos vulcanogênicos, relacionados 
a ambiente exalativo de fundo marinho); 2,71-2,55 Ga 
(múltiplos pulsos de geração de depósitos de óxido de 
ferro, cobre e ouro, ou IOCG (Iron Oxide Copper Gold, na 
sigla em inglês); e ao redor de 1,88 Ga (depósitos IOCG e 
polimetálicos relacionados a granitos) (GRAINGER et al., 
2008; XAVIER et al., 2012; TAVARES et al., 2017, POLLARD 
et al., 2019). Alguns dos maiores depósitos conhecidos 
são mistos e possuem superposição de mineralizações 
correlacionadas a duas ou mais épocas metalogenéticas 
(MORETO et al., 2015b; MELO, 2018).

Figura 1.1 - (A) Localização da Província Mineral de Carajás no Brasil; (B) Localizações e acessos à área do Lineamento do Cinzento; 
(C) Região do Lineamento do Cinzento, com destaque para as principais feições fisiográficas da área. Imagem: Esri, Maxar, GeoEye, 

Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community. 18/agosto/2021.  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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O Serviço Geológico do Brasil – CPRM executou o 
projeto “Evolução Crustal e Metalogenia da Província 
Mineral de Carajás” (ARIM-Carajás), de levantamentos 
de áreas de relevante interesse mineral que visam à 
reavaliação dos recursos minerais das principais pro-
víncias e distritos minerais do Brasil. Dentro do projeto, 
estabeleceu-se como uma de suas metas o estudo dos 
controles críticos das mineralizações de cobre e ouro 
da PMC, em especial daquelas aflorantes na região do 
Lineamento do Cinzento, o que resultou no desenvolvi-
mento deste relatório e de mapas geológico-geofísico 
e de favorabilidade na escala de 1:100.000 (disponíveis 
em http://geosgb.cprm.gov.br).

Este trabalho tem por objetivo principal apresentar os 
aspectos litológicos, estruturais, metamórficos e hidro-
termais da região do Lineamento do Cinzento (Figura 
1.1), bem como discriminar as características dos três 
principais sistemas mineralizantes para cobre e ouro atu-
antes entre o Neoarqueano e o Paleoproterozoico, a fim 
de se reconhecer os controles críticos para a distribuição 
regional de depósitos de acordo com as características 
específicas de cada época metalogenética. Trata-se, 
pois, de uma síntese do estado da arte do conhecimento 
geológico-econômico disponível e dos novos dados gera-
dos pela CPRM em cinco anos de trabalhos na porção 
do Cinturão Norte do Cobre coincidente com a região 
do Lineamento do Cinzento.

O estudo se embasa em compilação e revisão dos 
dados gerados por outros autores, aliados ao novo 
mapeamento geológico e integração geológico-geofísica 
na escala de 1:100.000 (com janelas de adensamento 
na escala de 1:50.000), análise estrutural multiescala, 
descrição de diversos depósitos e ocorrências minerais 
(observações diretas e em testemunhos de sondagem), 
descrição petrográfica-microtectônica de lâminas del-
gadas polidas, análises semi-quantitativas de MEV-EDS, 
reprocessamento e interpretação de dados aerogeofísi-
cos, novos dados de geoquímica prospectiva (sedimentos 

de corrente e concentrados de bateia) e em modela-
mento metalogenético regional, além de estudos iso-
tópicos em amostras selecionadas.

1.1 LOCALIZAÇÃO, ACESSOS E ASPECTOS 
FISIOGRÁFICOS

O Lineamento do Cinzento está localizado ao longo 
da porção sul de três folhas do corte padrão internacional 
na escala de 1:100.000, Serra Pelada (SB.22-X-C-VI), a 
leste; Caldeirão (SB.22-X-C-V), no centro; e Rio Cinzento 
(SB.22-X-C-IV), a oeste, englobando partes dos municí-
pios de Marabá e Parauapebas, da mesorregião do Sul e 
Sudeste do Pará. A área de trabalho é um polígono que 
engloba as principais feições geológicas do Lineamento 
do Cinzento e seu entorno imediato, de aproximadamente 
4000 km² (Figura 1.1).

Cerca de metade da região trabalhada é coberta pela 
densa vegetação nativa da região amazônica (floresta 
ombrófila densa aberta; IBGE, 1999), majoritariamente 
pertencente às unidades de conservação Reserva Bio-
lógica Tapirapé (REBIO Tapirapé) e Floresta Nacional de 
Tapirapé-Aquiri (FLONA de Tapirapé-Aquiri), enquanto 
a outra metade se encontra antropizada e majorita-
riamente ocupada por pastos e vegetação secundária 
(“juquira”) com raras ilhas de vegetação primária (Figura 
1.2). O principal acesso à porção leste é a via asfaltada 
que conecta a cidade de Parauapebas, a sudeste do 
polígono estudado, até a mina de Salobo, no centro da 
área, já no interior da FLONA de Tapirapé-Aquiri e a oeste 
do rio Itacaiúnas. Diversas vias vicinais não asfaltadas 
interconectam esta estrada às propriedades rurais e 
vilas desta região e a outros empreendimentos minei-
ros industriais ou artesanais (garimpos). Os acessos à 
porção central, onde se concentra a vegetação nativa, 
foram possíveis apenas por via fluvial, ao longo do rio 
Itacaiúnas, e através de uma estrada não asfaltada de 
uso intermitente que conecta a mina de Salobo a outros 

Figura 1.2 - Áreas de restrição na região do Lineamento Cinzento. Imagem: Esri, Maxar, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus 
DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community. 18/agosto/2021.  

Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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alvos exploratórios da Vale S.A. na região da FLONA de 
Tapirapé-Aquiri. No extremo oeste da área, há estradas 
vicinais não asfaltadas que interconectam o distrito rural 
de Lindoeste a propriedades rurais e garimpos.

A região é dominada por relevo arrasado de altitude 
média em torno de 200 m em relação ao nível do mar, 

com exceção de uma serra linear alinhada a morrotes, 
na direção WNW-ESE, que atravessa toda a área desde 
a região do depósito Furnas, no extremo leste, até a 
região de Lindoeste, no extremo oeste. Na sua porção 
sul, ainda ocorre a terminação setentrional da Serra dos 
Carajás (Figura 1.3).

Figura 1.3 - Modelo Digital de relevo da região do Lineamento Cinzento. Imagem: USGS EROS Archive - Digital Elevation - Shuttle Radar 
Topography Mission (SRTM). Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).



| 12 |

| SGB/CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

2 CONTEXTO TECTONOESTRATIGRÁFICO REGIONAL

2.1 GEOLOGIA E RECURSOS MINERAIS DA 
PROVÍNCIA MINERAL DE CARAJÁS

A PMC está alojada no segmento crustal mais antigo 
do Cráton Amazônico, aflorante na sua porção sudeste 
(CORDANI et al., 1984; TEIXEIRA et al., 1989) e coincidente 
com a parte norte da província tectonoestratigráfica 
homônima (Província Carajás, SANTOS, 2003; VASQUEZ; 
ROSA-COSTA, 2008, Figura 2.1). Apresenta três principais 
conjuntos de associações tectonoestratigráficas (Figura 
2.2), que refletem períodos importantes de geração e/
ou retrabalhamento de crosta no Mesoarqueano, no 
Neoarqueano e no Paleoproterozoico.

As unidades do Mesoarqueano compõem uma típica 
associação granito-greenstone na porção meridional 
da PMC e prolongando-se para sul, conhecida como 
Terreno Granito-Greenstone Rio Maria, (ALTHOFF et 
al., 2000; SOUZA et al., 2001), ou Domínio Rio Maria 
(SANTOS, 2003), onde ocorrem greenstone belts (com 
mineralizações de ouro orogênico na região da Serra das 
Andorinhas, DOCEGEO, 1988; HÜHN, 1992) e granitoi-
des tipo TTG de natureza juvenil, contemporâneos, com 
idades entre 3,00 e 2,93 Ga, cortados por granitoides 
de alto K similares a sanukitoides com idades em torno 
de 2,85 Ga (p. ex. SOUZA et al., 1996; DALL’AGNOL et al., 
2013). Associações cronocorrelatas e com empilhamento 

Figura 2.1 - Mapa de associações tectonoestratigráficas da Província Mineral de Carajás e seu entorno imediato. 
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021), modificado de COSTA et al., 2016.
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tectonoestratigráfico em parte semelhante também 
ocorrem mais a norte, na assembleia de embasamento 
do Cinturão Itacaiúnas (ARAÚJO et al., 1988), ou Domínio 
Carajás (SANTOS, 2003), porém deformadas e apresen-
tando metamorfismo de alto grau: ortognaisses mig-
matíticos do tipo TTG e ortogranulitos com idades de 
cristalização entre 3,08 e 2,95 Ga (MACHADO et al., 1991; 
PIDGEON et al., 2000; DELINARDO, 2014; MORETO et al., 
2015a, MARANGOANHA et al., 2019), sequências do tipo 
greenstone belt com vulcânicas cristalizadas em 2,97 Ga 
(MORETO et al., 2015b) e granitoides derivados de fusão 
de crosta continental, com idades de cristalização entre 
2,87 e 2,83 Ga (FEIO et al., 2013; MORETO et al., 2015a), 
estes últimos contemporâneos ao metamorfismo e mig-
matização de idade de 2,85 Ga (MACHADO et al., 1991; 
MARANGOANHA et al., 2019). A região do Cinturão Itacai-
únas apresenta na sua maior parte litotipos com diferentes 
níveis de herança crustal, apresentando idades-modelo 
(TDM) por isótopos de Nd de até 3,39 Ga, sugerindo par-
ticipação de crosta paleoarqueana no substrato (p. ex. 
MACAMBIRA et al., 2001; GALARZA; MACAMBIRA, 2002; 
MARANGOANHA, 2018; MARANGOANHA et al., 2019).

Seis sequências sedimentares ou vulcanossedimen-
tares foram depositadas sobre o embasamento em 
diferentes eventos distribuídos desde o Neoarqueano 
até o Neoproterozoico e cortado por ao menos duas 
gerações de intrusões, no Neoarqueano e no Paleopro-
terozoico. A sequência vulcanossedimentar mais antiga 
é denominada Supergrupo Itacaiúnas (DOCEGEO, 1988), 
com idade de vulcanismo em torno de 2,76 a 2,73 Ga 
(p. ex. GIBBS et al., 1986). A unidade foi reagrupada por 
Costa et al. (2016) em duas associações: a) associação 
basal (Grupo Grão Pará), dominantemente vulcanogê-
nica, composta por rochas (meta) vulcânicas máficas a 
ácidas (Formação Parauapebas) e ao menos um horizonte 
de formações ferríferas bandadas (Formação Carajás), 
onde se encontram os grandes depósitos de ferro da 
PMC e corpos menores de manganês e cobre-zinco, 
relacionados ao ambiente vulcanogênico exalativo de 
fundo marinho e natureza singenética (p. ex. depósito 
Pojuca, DOCEGEO, 1988; SCHWARZ; FRANTZ, 2013); 
b) associação de topo (Formação Serra da Bocaina), 
dominantemente (meta) sedimentar clasto-química 
com contribuições vulcânicas interdigitadas (Formações 

Figura 2.2 - Carta de relações tectonoestratigráficas da Província Mineral de Carajás, com principais eventos tectono-termais e sistemas 
mineralizantes conhecidos. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021), modificado de TAVARES et al., 2018.
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Igarapé Cigarra, Salobo-Pojuca). O vulcanismo registrado 
no Supergrupo Itacaiúnas é de tendência cálcio-alca-
lina bimodal, sendo as vulcânicas máficas da Formação 
Parauapebas dominantemente cálcio-alcalinas (MARTINS 
et al., 2017) com vulcanismo intermediário a ácido de 
tendência cálcio-alcalina associado (p. ex. ZUCHETTI et 
al., 2007; JUSTO, 2018).

Observa-se bimodalidade no plutonismo contempo-
râneo ao vulcanismo registrado no Supergrupo Itacaiú-
nas, com ocorrências de intrusões máficas-ultramáficas 
acamadadas tal qual o Complexo máfico-ultramáfico 
Luanga, de 2,76 Ga (MACHADO et al., 1991), que hospeda 
mineralizações sin-magmáticas de EGP-Ni (FERREIRA 
FILHO et al., 2007), assim como intrusões graníticas do 
tipo A de 2,76-2,71 Ga, como os metagranitos Estrela 
(BARROS; MACAMBIRA; BARBEY, 2001) e Igarapé Gelado 
(BARBOSA, 2004). O magmatismo persiste até 2,55 Ga, 
na forma de pequenos corpos granitoides e diques áci-
dos tardios, como o metagranito Velho Salobo (2,57 Ga, 
MACHADO et al., 1991) e raros corpos de metagabros 
(REIS, 2017). Os corpos de granitoides tardios são espacial 
e cronologicamente correlatos a depósitos IOCG, com 
extensos halos de alteração hidrotermal e idades desde 
2,71 até 2,54 Ga (MONTEIRO et al., 2008; XAVIER et al., 
2012; MORETO et al., 2015a, 2005b; MELO et al., 2017; 
TRUNFULL et al., 2020; SCHUTESKY; OLIVEIRA, 2020; 
HUNGER et al., 2021).

A segunda sequência sedimentar é representada 
pela Formação Buritirama, uma sequência marinha 
plataformal que aflora no extremo norte da PMC, onde 
ocorrem depósitos sedimentares de manganês (PETERS 
et al., 1979; SALGADO et al., 2019a, 2019b). A unidade 
apresenta idade máxima de sedimentação de 2,3 Ga 
(SALGADO et al., 2019b) e está retrabalhada por defor-
mação e metamorfismo relacionados ao Ciclo Transa-
mazônico, com idade em torno de 2,10 Ga (TAVARES 
et al., 2018; SALGADO et al., 2019b), restringindo sua 
deposição ao Paleoproterozoico. A Formação Buritirama 
se limita a norte por contato tectônico com um terreno 
alóctone de ortogranulitos arqueanos-paleoproterozoi-
cos do Domínio Bacajá (SANTOS, 2003; MACAMBIRA 
et al., 2007; VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008; TAVARES; 
SILVA, 2015).

A terceira sequência é a Formação Águas Claras, uma 
espessa cobertura sedimentar com base depositada em 
ambiente marinho raso e topo em ambiente continental 
fluvial, que hospeda mineralizações sedimentares de 
manganês (ARAÚJO; MAIA, 1991; NOGUEIRA; TRUCKEN-
BRODT; PINHEIRO, 1995; ARAÚJO NETO; SOUSA, 2018; 
ARAÚJO; NOGUEIRA, 2019; ARAÚJO FILHO; NOGUEIRA; 
ARAÚJO, 2020). As rochas da Formação Águas Cla-
ras estão em discordância angular com o Supergrupo 
Itacaiúnas e sua idade de sedimentação é restrita ao 
Riaciano, considerando idades Pb-Pb de 2,06 Ga para 

piritas diagenéticas da unidade (MOUGEOT et al., 1996), 
bem como dados atípicos de MIF (Mass Independent 
Fractionation) obtidos por FABRE et al. (2011) também 
para as piritas, que sugerem que a base da sequência se 
depositou após 2,10 Ga, e considerando relações estru-
turais que indicam a deposição da unidade tardiamente 
ou após o Ciclo Transamazônico (TAVARES et al., 2018).

A quarta sequência é representada por depósitos 
sedimentares continentais, como o Grupo Paredão e a 
Formação Caninana (OLIVEIRA et al., 1994; PEREIRA et 
al., 2009), com idade máxima de sedimentação de 2,01 
Ga (PEREIRA et al., 2009) e marginalmente afetada por 
deformação orosiriana ao redor de 1,98 Ga (TAVARES, 
2015; TAVARES et al., 2018). Segundo Pereira et al. (2009), 
a unidade é anterior ao magmatismo de 1,88 Ga que 
afetou a PMC.

A quinta sequência é correlata ao magmatismo 
Uatumã (1,86-1,90 Ga, com auge em 1,88 Ga, KLEIN et 
al., 2012), tratando-se de coberturas vulcânicas (Grupo 
Uatumã) e sedimentares (Grupo Rio Fresco) que gra-
dativamente encobrem as associações mais antigas 
da PMC para oeste, até as recobrirem totalmente a 
oeste da região de São Félix do Xingu. As coberturas 
vulcânicas são contemporâneas a intenso plutonismo 
alcalino do tipo A, afetando toda a PMC, registrado na 
Suíte Intrusiva Serra dos Carajás (DALL’AGNOL et al., 
2005; TEIXEIRA et al., 2018, 2019), responsável por 
extenso hidrotermalismo que resultou em depósitos 
polimetálicos de Cu-Au-W-Bi-Sn-U relacionados a gra-
nitos (POLLARD et al., 2019), o depósito de Au-EGP de 
Serra Pelada (GRAINGER et al., 2008; BERNI et al., 2014) 
e mais uma geração de depósitos de Cu-Au, interpretada 
como um segundo evento IOCG por diversos autores 
(GRAINGER et al., 2008; XAVIER et al., 2012; MORETO 
et al., 2015a), e alternativamente interpretada como 
relacionados a granitos (granite-related) sobre siste-
mas pretéritos ricos em Cu-Au (POLLARD et al., 2019; 
TRUNFULL et al., 2020).

A última sequência ocorre a leste, tratando-se de 
coberturas sedimentares marinhas do Grupo Baixo Ara-
guaia (HASUI et al., 1977), que recobrem as associações 
arqueanas-paleoproterozoicas da PMC e depositadas no 
Neoproterozoico.

Soleiras e diques máficos de direção NNW-SSE, de 
idade neoproterozoica (DOCEGEO, 1988), identificados 
por Tavares e Silva (2015) como Gabro Rio da Onça, são 
aparentemente contemporâneos à sedimentação do 
Grupo Baixo Araguaia. Outras gerações de diques máfi-
cos também são reportadas no Cambriano (CORDANI, 
1981; GOMES et al., 1975; GIOVANARDI et al., 2019) e no 
Jurássico (MACAMBIRA; RICCI; ANJOS, 2016; GIOVANARDI 
et al., 2019), este último provavelmente associado ao 
magmatismo CAMP (Central Atlantic Magmatic Province, 
CRUZ; GORAYEB, 2020).
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2.2 EVOLUÇÃO TECTÔNICA DA PROVÍNCIA 
MINERAL DE CARAJÁS

A PMC apresenta uma complexa evolução tectonoes-
tratigráfica, marcada por diversos episódios de atividade 
tectônica (Figura 2.2). O primeiro evento de deformação 
dúctil associado a metamorfismo regional ocorreu no 
Mesoarqueano, em torno de 2,85 Ga (CORDANI et al., 
1984; MACHADO et al., 1991; PINHEIRO; HOLDSWORTH, 
1997a, 1997b, 2000; ROSIÈRE et al., 2006; TAVARES et al., 
2018), quando o arcabouço estrutural do Cinturão Itacai-
únas, de direção média E-W, foi estabelecido. A maior 
parte das tramas estruturais posteriores nucleia ou rea-
tiva as estruturas desta geração (MACHADO et al., 1991; 
PINHEIRO; HOLDSWORTH, 2000; ROSIÈRE et al., 2006; 
TAVARES et al., 2018). Para Ganade et al. (2020) e Costa 
et al. (2020), o evento mesoarqueano se relaciona a um 
contexto de domos e quilhas arqueano ou drip tectonics.

O próximo evento se relacionou à deposição do Super-
grupo Itacaiúnas. A abertura da bacia onde a unidade 
se depositou já foi correlacionada a rift intracontinental 
(GIBBS et al., 1986; DOCEGEO, 1988), bacia pull-apart em 
flor negativa ao longo de transcorrência (ARAÚJO et al., 
1988; MACHADO et al., 1991), arco magmático (ZUCHETTI 
et al., 2007; JUSTO, 2018) e colapso orogênico pós-colisio-
nal (TAVARES, 2015; MARTINS et al., 2017; TAVARES et al., 
2018). As falhas de abertura, em todos os modelos, são 
reativadas a partir das descontinuidades translitosférias 
do Mesoarqueano. A deposição da Formação Buritirama 
indica a instalação de uma bacia plataformal rasa a norte 
da PMC após 2,3 Ga, podendo indicar tanto mais uma 
etapa dentro do processo extensional/transtracional 
anterior quanto a evolução para uma margem continental 
passiva (SALGADO et al., 2019a, 2019b).

Diversos autores sugerem que a principal fase de 
deformação a afetar as unidades neoarqueanas da PMC 
se deu a partir de tectônica oblíqua associada a um episó-
dio de transpressão ao redor de 2,60-2,50 Ga em orógeno 
colisional (ARAÚJO et al., 1988; COSTA; SIQUEIRA, 1990; 
MACHADO et al., 1991; PINHEIRO; HOLDSWORTH, 2000; 
ROSIÈRE et al., 2006; PINHEIRO et al., 2013). Para alguns 
destes autores, ocorreu encurtamento na direção NE-SW 
e reativação direcional a oblíqua das estruturas mesoar-
queanas de direção média E-W, seguido de reativações 
transpressivas e transtrativas por até 700 milhões de 
anos, até 1,88 Ga. Neste modelo, a deformação dúctil 
é em parte assistida por fluidos e o metamorfismo que 
afeta o Supergrupo Itacaiúnas é de natureza dinâmica e 
limitado ao entorno das zonas de cisalhamento, enquanto 
a influência tectono-termal do Ciclo Transamazônico 
sobre a PMC teria sido marginal.

Para Toledo et al. (2019), o primeiro episódio de 
deformação e metamorfismo a afetar o Supergrupo 
Itacaiúnas na região do Lineamento do Cinzento seria 

ainda mais antigo, ocorrendo algo entre 2,77 e 2,72 Ga, 
com múltiplas reativações entre 2,72 e 2,54 Ga, sem 
interferência visível de estruturas e metamorfismo do 
Ciclo Transamazônico.

Tavares et al. (2018), consideram que o principal arca-
bouço estrutural dúctil das unidades neoarqueanas é rela-
cionado ao retrabalhamento tectono-termal durante o 
Ciclo Transamazônico, entre 2,09 e 2,06 Ga, associado à 
colisão entre os blocos Carajás-Rio Maria e Bacajá (colisão 
Carajás-Bacajá). O vetor de encurtamento é de direção 
NE-SW, (transporte tectônico de topo para SW), porém o 
metamorfismo é de caráter regional, ocorrendo na PMC 
desde fácies anfibolito superior, na região onde aflora a 
Formação Buritirama, até xisto verde inferior, no sul da 
Serra dos Carajás. Dessa forma, as principais zonas de cisa-
lhamento do Transamazônico são reativações compressivas 
das falhas extensionais de abertura associadas à bacia onde 
se depositou o Supergrupo Itacaiúnas, assim como a zona 
de sutura entre os blocos amalgamados é o limite entre a 
Formação Buritirama e os granulitos paleoproterozoicos. 
Finalmente, a Formação Águas Claras é pós-colisional em 
relação à colisão Carajás-Bacajá. Para Tavares et al. (2018), 
um segundo evento orogênico, de natureza intraconti-
nental, dúctil-rúptil e associado a metamorfismo de baixo 
grau, afetou a PMC entre 2,00 e 1,95 Ga, denominado 
evento tectono-termal Sereno. Imprimiu a trama estrutural 
em X nas direções WNW-ESE a ENE-WSW, com zonas de 
cisalhamento compressivas a transpressivas associadas a 
vetor de encurtamento na direção NNW-SSE e transporte 
tectônico de topo para NNW. O Grupo Paredão e unidades 
cronocorrelatas são bacias tardi-orogênicas em relação ao 
evento Sereno (TAVARES et al., 2018).

O magmatismo Uatumã é contemporâneo ao último 
grande evento tectono-termal a afetar a PMC, associado 
à reativação extensional a transtracional das tramas 
anteriores em um ambiente raso e rúptil, saturado em 
fluidos (MACHADO et al., 1991; PINHEIRO; HOLDSWORTH, 
2000, ROSIÈRE et al., 2006; TAVARES et al., 2018).

No Neoproterozoico, estruturas extensionais orien-
tadas N-S afetam marginalmente a porção oriental da 
PMC, com encaixe de diques correlatos ao Gabro Rio 
da Onça (CRUZ; GORAYEB, 2020). Para Tavares (2015), 
os diques marcam a fase de abertura da bacia inver-
tida durante a evolução da Faixa Araguaia, no Ciclo 
Brasiliano. Outras gerações de diques são associadas a 
reflexos distais de processos extensionais fanerozoicos 
(GIOVANARDI et al., 2019).

2.3 DEPÓSITOS DE COBRE (E OURO) DA 
PROVÍNCIA MINERAL DE CARAJÁS

As mineralizações mais antigas de cobre são neoar-
queanas e associadas a processos singenéticos exalativos 
coevos ao vulcanismo de 2,76 a 2,73, com depósitos de 
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sulfetos em ambiente similar ao do tipo VMS (volcanic 
massive sulfide), como no depósito Pojuca (DOCEGEO, 
1988; SCHWARZ; FRANTZ, 2013). As mineralizações do 
tipo VMS são restritas e usualmente representam o 
protominério enriquecido por outros processos minerali-
zantes em certos depósitos, como Igarapé Bahia-Alemão 
(MELO, 2018).

As principais mineralizações de cobre-ouro estão 
associadas a pulsos hidrotermais de idades neoarqueanas 
(2,72-2,54 Ga) e orosirianas (1,88 Ga) (HÜHN; MACAM-
BIRA; DALL’AGNOL, 1999; GRAINGER et al., 2008; XAVIER 
et al., 2012; POLLARD et al., 2019). Os depósitos neo-
arqueanos são do tipo IOCG (p. ex. corpo Sequeirinho, 
MONTEIRO et al., 2008; MORETO et al., 2015a) ou, de 
forma mais restrita, relacionados a granitos (p. ex. depó-
sito Santa Lúcia; HUNGER et al., 2021); da mesma forma, 
os depósitos orosirianos podem ser polimetálicos rela-
cionados a granitos (p. ex. depósito Gameleira, LINDEN-
MAYER, 2003) ou do tipo IOCG (p. ex. corpo Sossego, 
MONTEIRO et al., 2008; MORETO et al., 2015b).

Os fluidos que alimentam os sistemas IOCG são em 
geral resultado de misturas a partir de fontes variadas 
(mantélica, magmática-hidrotermal, salmouras intra-
bacinais, água meteórica) que percolam a crosta por 
estruturas profundas (HITZMAN, 2000). Na PMC, os 
depósitos IOCG, tanto os neoarqueanos como os pale-
oproterozoicos, estão localizados ao longo de grandes 
corredores estruturais ou nas suas vizinhanças imediatas 
(XAVIER et al., 2012, 2017).

Estão associados a uma ampla variedade de litoti-
pos hospedeiros, porém compartilham uma série de 
características afins, como halos de alteração hidro-
termal quilométricos, intenso metassomatismo a ferro, 
sulfetos em veios com calcita e em matriz de brecha 
hidráulica-hidrotermal, enriquecimento em ETR leves, 
anômalos (e variados) teores de Co, Ni, Pb, Zn, As, Bi, W 
e U, e correlação espacial e temporal com magmatismo 
granítico do tipo A (TALLARICO, 2003; GRAINGER et al., 
2008; XAVIER et al., 2012). Depósitos do Neoarqueano 
se diferem dos depósitos do Orosiriano em termos de 
paragênese hidrotermal e minerais de minério, refle-
tindo variações no estado de oxidação dos fluidos, 
pH, fO2 e fS2, assim como os depósitos arqueanos são 

ricos em magnetita, relativamente pobres em sílica e 
formados em níveis crustais mais profundos e quentes, 
enquanto os paleoproterozoicos podem possuir hema-
tita e magnetita, são saturados em sílica e desenvolvidos 
em ambientes mais rasos e frios (GRAINGER et al., 2008; 
XAVIER et al., 2012).

O regime tectônico atuante durante a formação 
dos depósitos arqueanos já foi relacionado tanto a pro-
cessos dúcteis de reativação transpressiva de zonas de 
cisalhamento antigas no contexto de orogênese entre 
2,60 e 2,50 Ga (XAVIER et al., 2012; MORETO et al., 
2015a) quanto a regime extensional (GRAINGER et al., 
2008; TAVARES et al., 2017). Para os primeiros autores, 
o hidrotermalismo e a formação de depósitos IOCG são 
processos sin-tectônicos à deformação dúctil principal, 
enquanto para Tavares et al. (2017, 2018) os depósitos 
IOCG são pré-tectônicos em relação à deformação dúctil 
associada ao Ciclo Transamazônico.

Os depósitos orosirianos (em torno de 1,88 Ga) são 
comumente associados a regime extensional desen-
volvido em ambiente anorogênico intracontinental (p. 
ex. GRAINGER et al., 2008). Os veios e alterações desta 
geração cortam as tramas dúcteis, como observado no 
depósito Sossego-Sequeirinho (MORETO et al., 2015a), 
GT-46/Itacaiúnas (SILVA et al., 2005), Pojuca (SCHWARZ; 
FRANTZ, 2013) e Gameleira (PIMENTEL et al., 2003).

Alguns dos maiores depósitos de cobre-ouro da PMC 
foram comprovadamente formados pela superposição 
de dois ou mais pulsos de mineralização de diferentes 
sistemas mineralizantes, como os depósitos Sossego-
-Sequeirinho (MORETO et al., 2015b), Pojuca-Gameleira-
-Grota Funda (LINDENMAYER, 2003; SCHWARZ; FRANTZ, 
2013) e GT-46 (TOLEDO et al., 2019). Pollard et al. (2019) 
sugerem que ao menos parte dos componentes do sis-
tema hidrotermal orosiriano podem ter sido retrabalhados 
do sistema arqueano, considerando a superposição entre 
ambos, não sendo possível estimar até o momento se 
houve nova mineralização de cobre em 1,88 Ga ou ape-
nas retrabalhamento de minério preexistente. Depósitos 
paleoproterozoicos, no entanto, são mais ricos em urânio 
(e ouro?) que os arqueanos, provavelmente devido à con-
tribuição de fluidos magmático-hidrotermais relacionados 
à granitogênese de 1,88 Ga (TAVARES; COSTA, 2018).
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3 GEOLOGIA DA REGIÃO DO LINEAMENTO DO CINZENTO

3.1 LITOESTRATIGRAFIA

Ocorrem cinco associações litoestratigráficas arque-
anas-paleoproterozoicas na região do Lineamento do 
Cinzento: rochas gnáissicas do embasamento mesoar-
queano, agrupadas genericamente no Complexo Xingu 
indiviso; rochas vulcanossedimentares neoarqueanas do 
Supergrupo Itacaiúnas, divididas entre os grupos Grão 
Pará (base) e Serra da Bocaina (topo); rochas intrusivas 

neoarqueanas, representadas pelo Metagranito Igarapé 
Gelado e por diques não mapeáveis de granitoides do tipo 
Velho Salobo; rochas sedimentares paleoproterozoicas da 
Formação Águas Claras; e intrusões graníticas paleopro-
terozoicas, como os granitos Cigano e Pojuca (Figura 3.1).

Além das associações arqueanas-paleoproterozoicas, 
também ocorrem diques máficos não deformados, cober-
turas lateríticas maturas e depósitos aluvionares, que 
não serão abordados neste relatório.

Figura 3.1 - Mapa Geológico-Geofísico do Lineamento do Cinzento. Localização da área na Figura2.1. Fonte: Elaborado pela equipe do 
Projeto ARIM-CARAJÁS (2021), simplificado de Oliveira, Tavares e Costa (2018).

3.1.1 Embasamento mesoarqueano 
(Complexo Xingu indiviso)

A unidade ocorre em área de relevo arrasado. Ao 
longo do Rio Itacaiúnas estão as melhores exposições 
(porção nordeste do mapa, Figuras 3.2A e B). Sua deli-
mitação se deu principalmente por interpretação geo-
lógico-geofísica, não sendo foco de aprofundamento no 
contexto deste trabalho.

As associações litológicas de embasamento ocorrem 
a norte da área, imbricadas tectonicamente sobre as 
rochas do Supergrupo Itacaiúnas, assim como na forma 

de lascas tectônicas (ou xenólitos estirados), não mape-
áveis na escala de 1:100.000, associadas ao Metagranito 
Igarapé Gelado (Figura 3.2C). Trata-se de ortognaisses de 
composições monzodioríticas, monzograníticas, grano-
dioríticas a tonalíticas, localmente migmatíticos, forte-
mente deformados, com bandas e enclaves anfibolíticos 
e frequentes concentrações de biotita (Figuras 3.2A, B). 
A Figura 3.2D mostra biotita ortognaisse-migmatítico 
de composição tonalítica (tipo TTG) de coloração cinza-
-esbranquiçada com tons esverdeados claros dado por 
processo de saussuritização do plagioclásio, dominante 
na rocha em escala macroscópica. 
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Figura 3.2 - Aspectos macroscópicos de rochas do Embasamento: (A) e (B) Afloramentos de ortognaisses granodioritos (JK-156) a 
monzograníticos (JK- 149) situados ao longo do Rio Itacaiúnas com enclaves centimétricos a métricos de rocha metamáfica alongadas 

concordantemente à foliação regional; (C) Porções de embasamento (quartzo-hornblenda plagioclásio gnaisse com veios quartzo-
feldspáticos dobrados seguindo o bandamento da rocha) preservado no domínio do metagranito Igarapé Gelado; 

(D) Biotita ortognaisse de composição tonalítica do tipo TTG do Complexo Xingu, aflorante nas imediações da corredeira do funil, 
no rio Itacaiúnas. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

O metamorfismo nessas rochas é de fácies anfibolito 
alto a granulito. As rochas mais antigas da região do Line-
amento do Cinzento correspondem a lascas tectônicas 
dessa unidade na região do depósito Salobo e foram 
datadas por Machado et al. (1991) e Melo et al. (2016), 
entre 2,95 e 2,85 Ga. Mais recentemente, Alves (2020), 
a partir de estudo geocronológico de U-Pb em zircão 
(LA-ICP-MS) de amostras de ortognaisse monzogranítico 
(JK-153) coletadas no contexto deste projeto, obteve 
idades de 2848 ± 18 Ma, correspondendo a idade de 
cristalização do protólito. Ainda em Alves (2020), ida-
des modelos obtidas a partir de análises isotópicas de 
Lu-Hf em zircão (Hf-TDM de 3,12 a 3,48 Ga e εHf entre 
-3,68 e 2,12) sugerem o envolvimento de fontes paleo 
a mesoarqueanas para a geração do protólito da rocha, 
com provável participação crustal. Alves (2020) ainda 
encontrou idades de 2763 ± 16 Ma em metamonzogra-
nito (JK-216), interpretadas pelo autor como resultantes 
de metamorfismo.

3.1.2 Cobertura vulcanossedimentar 
neoarqueana (Supergrupo Itacaiúnas)

As associações (meta) vulcanossedimentares do 
Supergrupo Itacaiúnas afloram nas regiões de relevo 
mais acidentado ao longo do Lineamento do Cinzento 
e a sul, na região da Serra dos Carajás (Figura 3.2B, C), 
bem como na forma de lascas tectônicas ao longo de 
zonas de cisalhamento, ou xenólitos no Metagranito 
Igarapé Gelado. Os contatos com as unidades meso-
-neoarqueanas são predominantementes tectônicos.

Na região do Lineamento do Cinzento, o empi-
lhamento litoestratigráfico do Supergrupo Itacaiúnas 
foi transposto pela deformação. As unidades que o 
compõem são reconhecíveis pela predominância de 
litotipos (descritos em campo) e pelo contraste geo-
físico. Em suma, na área de trabalho aflora o contato 
tectonicamente descontinuado entre as associações 
de base (Grupo Grão Pará, dividido entre as formações 

A B

C D
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Parauapebas e Carajás) e de topo (Grupo Serra da 
Bocaina, dividido nas formações Salobo-Pojuca e Iga-
rapé Cigarra).

Cabe ressaltar que, apesar da proposta litoestrati-
gráfica do Supergrupo Itacaiúnas aqui adotada (COSTA et 
al., 2016) se embasar no trabalho original de DOCEGEO 
(1988), há importantes modificações que devem ser 
destacadas: 1) os litotipos dos diversos grupos inicial-
mente propostos por DOCEGEO (1988) foram reagru-
pados pelo critério de continuidade física e variação 
lateral a partir de mapeamento sistemático e integração 
geológico-geofísica; 2) o novo empilhamento desconsi-
dera variações de nível metamórfico como critério para 
separação das grandes unidades, priorizando para tal os 
contrastes litológicos (considerando os prováveis protó-
litos), litoquímicos e, quando possível, geocronológicos; 
3) a atual proposta leva em consideração a distribuição 
das unidades em nível regional e não se restringe à área 
de trabalho abordada neste informe; 4) a nomenclatura 
original de DOCEGEO (1988) foi preservada, no entanto 
algumas unidades foram suprimidas, amalgamadas ou 
foram reinterpretadas em termos da sua posição no 
empilhamento estratigráfico.

De acordo com DOCEGEO (1988), a maior parte 
dos litotipos aqui divididos nas associações de topo 
era considerada como parte dos grupos Igarapé Pojuca 
e Igarapé Salobo, desmembrados do Grupo Salobo-
-Pojuca de Hirata et al. (1982), compreendidos por 
aqueles autores como basais em relação às demais 
unidades do Supergrupo Itacaiúnas. No entanto, a 
localidade-tipo do Grupo Igarapé Pojuca (depósito 
de Cu-Zn Pojuca), apesar de mantida na associação 
de base, foi aqui correlacionada ao Grupo Grão-Pará, 
considerando a semelhança no empilhamento lito-
estratigráfico de ambas as unidades (rochas vulcâ-
nicas e vulcanogênicas sobrepostas por formações 
ferríferas), porém em graus metamórficos distintos. 
O restante do Grupo Pojuca de DOCEGEO (1988) foi 
separado por critérios litológicos na configuração aqui 
adotada, correlacionando as rochas metavulcânicas e 
formações ferríferas ao Grupo Grão Pará e as demais, 
majoritariamente metassedimentares, ao Grupo Serra 
da Bocaina. Nesse contexto, optou-se por preservar 
e adaptar os nomes originais de Hirata et al. (1982) e 
DOCEGEO (1988) para o restante da unidade, porém 
rebaixando-a ao nível de formação (Formação Salobo-
-Pojuca) e reinterpretando-a como parte da associação 
de topo do Supergrupo Itacaiúnas.

3.1.2.1 Grupo Grão Pará

A porção basal do Supergrupo Itacaiúnas possui 
duas unidades mapeáveis, as formações Parauapebas 
e Carajás.

A Formação Parauapebas é composta por rochas 
(meta) vulcânicas básicas a ácidas. Na região do Linea-
mento do Cinzento e nos arredores dos depósitos Pojuca, 
Grota Funda e Gameleira, tratam-se de anfibolitos (Figura 
3.3A), hornblenda-biotita xistos, granada-hornblenda-
-clorita xistos (Figura 3.3B, C), biotita xistos e quartzo-
-anfibólio-biotita xistos (Figura 3.3D, E). Localmente 
ocorrem texturas ígneas reliquiares, como brechas 
hialoclásticas e textura amigdaloidal reconhecidas em 
furos de sondagem do corpo Pojuca. Já no domínio da 
Serra dos Carajás, onde o grau metamórfico é menor e 
a foliação tectônica menos penetrativa, ocorrem como 
metabasaltos de mineralogia majoritariamente composta 
por clorita, plagioclásio e quartzo, com texturas ígneas 
bem preservadas (p. ex. os níveis ricos em amígdalas da 
Figura 3.3F).

Podem ocorrer na Formação Parauapebas raros níveis 
interdigitados de rochas metavulcânicas félsicas a inter-
mediárias e/ou metavulcanoclásticas, com fenocristais 
subédricos de quartzo e feldspato potássico milimétri-
cos, em matriz fina composta por minerais micáceos, 
quartzo e feldspato. No domínio da Serra dos Carajás 
ocorre uma porção mapeável de rochas metavulcânicas 
félsicas, datadas por Gibbs et al. (1986) em 2,76 Ga. Tam-
bém ocorrem níveis e corpos lenticulares de formações 
ferríferas bandadas de fácies óxido.

A Formação Carajás é composta por formações 
ferríferas bandadas de fácies óxido com intercalação 
de bandas ou finos níveis microcristalinos de magne-
tita e/ou hematita com metacherts puros e impuros 
(Figura 3.4A, B, C) localmente com maior conteúdo 
de hematita (jaspelitos), como observado na região 
da Serra Norte (sul da área estudada). Ainda ocorrem 
corpos maciços de magnetitito em lentes, níveis ou 
veios e vênulas de magnetita (Figura 3.4C). Na Serra 
da Redenção (Figura 1.1), no alvo Japiim da VALE S.A., 
ocorre crosta laterítica fragmentada porosa, com agre-
gados de fragmentos de formação ferrífera bandada 
magnética cimentados por matriz goethítica possi-
velmente originada por processo de enriquecimento 
supergênico sobre hematita (Figura 3.4D). Nas regiões 
de metamorfismo de xisto verde alto a anfibolito, 
ocorrem formações ferríferas de fácies silicato (Figura 
3.4C, E, F) constituída por bandas microcristalinas de 
magnetita intercaladas a metacherts impuros (Figura 
3.4E) e lentes com anfibólio (principalmente grunerita 
e actinolita), granada e biotita em menor proporção 
(Figura 3.4F). Também ocorrem níveis de metamáficas 
semelhantes às descritas na Formação Parauapebas.

As formações ferríferas de fácies óxido compõem a 
maior parte da unidade. No entanto, apesar de menos 
expressivas, as formações ferríferas de fácies silicato têm 
ampla distribuição espacial, por vezes sendo coincidentes 
com as zonas de ocorrência de alterações hidrotermais. 
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As melhores estimativas de idade para a Formação 
Carajás na Serra dos Carajás (Figura 1.1) são idades de 
2740 ± 8 Ma de soleira máfica intercalada às formações 
ferríferas (U-Pb SHRIMP em zircão, TRENDALL et al., 
1998) e de 2743 ± 11 Ma em tufo ácido interdigitado 
(U-Pb SHRIMP em zircão, GIBBS et al., 1986).

Dentro da área do Lineamento do Cinzento, há duas 
idades disponíveis para anfibolitos que foram correlacio-
nados à Formação Parauapebas no presente trabalho. 

No depósito Pojuca, Machado et al. (1991) obtiveram 
idade de 2731 ± 3 Ma (U-Pb, TIMS, zircão) para anfibolito 
encaixante da mineralização, à época interpretada como 
idade de metamorfismo, porém atualmente reinterpre-
tada como idade de cristalização. Já na região do depósito 
GT-46/Igarapé Cinzento, Toledo et al. (2019) obtiveram 
idade de 2774 ± 19 Ma (U-Pb, LA-ICPMS, zircão) para 
anfibolito encaixante da mineralização, aqui também 
correlacionado à Formação Parauapebas.

Figura 3.3 - Aspectos macroscópicos de rochas da Formação Parauapebas: (A) Amplo afloramento de rocha anfibolítica exposta às 
margens do rio Itacaiúnas; (B) Anfibólio-plagioclásio-clorita xisto recortada por venulações de quartzo; (C) Afloramento de clorita-

granada-cordierita-anfibólio xisto localizada à sudeste do depósito Cu-Au Furnas; (D) Veio de quartzo+albita+clorita+biotita+magne
tita com sulfetos associados (calcopirita e pirita) em borda de contato de rocha metamáfica com Biotita granodiorito no domínio do 
Metagranito Igarapé Gelado; (E) Foto de testemunho de sondagem de Clorita-granada-anfibólio-biotita xisto do depósito de Cu-Au 
Furnas (testemunho concedido pela VALE S.A.); (F) Metavulcânica máfica com níveis apresentando textura amigdaloidal (amígdalas 

preenchidas principalmente por quartzo e bordas com clorita). Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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3.1.2.2 Grupo Serra da Bocaina

Associação de topo do Supergrupo Itacaiúnas, o 
Grupo Serra da Bocaina é dividido em duas formações, 
Salobo-Pojuca e Igarapé Cigarra. A Formação Salobo-
-Pojuca é composta por rochas metassedimentares, 
como quartzitos (Figura 3.5A), quartzitos micáceos (Figura 
3.5E, F), muscovita-quartzo xistos, quartzo-sericita xistos 
(Figura 3.5C) e granada-biotita-sillimanita-quartzo-xistos, 
por vezes com andaluzita e/ou cordierita (Figura 3.5D) e 
níveis de xisto grafitoso (Figura 3.5B), observados prin-
cipalmente na estrada do garimpo de ametista de Alto 
Bonito (Serra do Cururu). Localmente ocorrem hidro-
termalizadas com silicificação e Fe-metassomatismo e 
brechadas, comumente nas proximidades dos contatos 
tectônicos com o Complexo Xingu.

Essa formação é subdividida em Unidade Quart-
zítica e Unidade Metapelítica (OLIVEIRA, 2018; OLI-
VEIRA; TAVARES; COSTA, 2018). A Unidade Quartzítica 
ocorre nas porções mais elevadas da região, em serras 
e cristas, em cotas entre 300 metros a 600 metros, 
constituída por quartzitos com pouca ou nenhuma 
mica, quartzitos micáceos, muscovita-quartzo xis-
tos e quartzo-sericita xistos. A Unidade Metapelítica 
ocorre em cotas menores (principalmente abaixo de 
300 metros) e em encostas das serras, como na por-
ção oeste do Lineamento Cinzento (OLIVEIRA; TAVA-
RES; COSTA, 2018) e localmente na região do depósito 
Furnas (não mapeável na escala de 1:100.000) e é 
constituída por xistos com granada, biotita, andalu-
zita, cordierita e sillimanita e mica xistos com níveis 
de xistos grafitosos.

Figura 3.4 - Aspectos macroscópicos de rochas da Formação Carajás: (A) e (B) Formação ferrífera bandada da fácies óxido magnética 
com bandamento composicional dobrado; (C) Formação ferrífera bandada de fácies silicato com alternâncias de níveis centimétricos 

(ca. 1 cm) de magnetita(bandas escuras) e metachert com grunerita (bandas claras), e vênula de magnetitito subparalelo ao 
bandamento; (D) Crosta laterítica fragmentada sobre formação ferrífera magnética; (E) Foto de testemunho de sondagem de actinolita-

metachert bandado do depósito Pojuca (testemunho concedido pela VALE S/A); (F) Foto de testemunho de sondagem de granada-
grunerita-biotita-quartzo-magnetita xisto bandado do depósito Salobo (testemunho concedido pela VALE S.A.). 

Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Melo et al. (2016) dataram a proveniência do quart-
zito milonítico aflorante no depósito Salobo, pertencente 
à unidade. A principal área-fonte possui idades de 3,10 
a 2,85 Ga, semelhantes às idades de cristalização das 
associações do embasamento mesoarqueano. A idade 
máxima de deposição é em torno de 2,74 Ga, sugerindo 
retrabalhamento de parte das associações ígneas sincrô-
nicas à deposição do Supergrupo Itacaiúnas.

A Formação Igarapé Cigarra, denominada por 
Macambira (2003) e anteriormente nomeada como 
Paleovulcânica Superior por DOCEGEO (1988), é restrita 

ao domínio da Serra dos Carajás, mais precisamente na 
porção extremo sudeste da área, onde predominam 
rochas metassedimentares clásticas, formações ferrí-
feras bandadas, metagrauvacas, metaconglomerados 
oligomíticos (clastos de vulcânicas, metachert e forma-
ções ferríferas, retrabalhados do próprio Supergrupo 
Itacaiúnas) e, subordinadamente, metavulcânicas ácidas, 
metavulcanoclásticas e metabasaltos.

Os protólitos do Grupo Serra da Bocaina são arenitos 
puros e impuros, pelitos, rochas sedimentares ricas em 
matéria carbonosa, conglomerados intraformacionais e, 

Figura 3.5 - Aspectos macroscópicos de rochas da Formação Salobo-Pojuca: (A) Afloramento de quartzito localizado às proximidades do 
depósito Furnas; (B) Intercalações de quartzito e xisto grafitoso dobrados em afloramento no corte de estrada do Garimpo das pedras, Serra 
do Cururu; (C) Quartzo-mica xisto aflorante na fazenda Recanto das Araras; (D) Granada-andaluzita-sillimanita-mica xisto; (E) Afloramento de 
corte de estrada na fazenda Zenaide, constituído por quartzito micáceo dobrado (dobra do tipo kink); (F) Detalhe de amostra do afloramento 

na Figura E, mostrando clivagem de crenulação penetrativa na rocha. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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subordinadamente, exalitos e rochas vulcânicas/vulcano-
gênicas. O ambiente de deposição é marinho raso, com 
presença de formações ferríferas bandadas interdigitadas 
no pacote metassedimentar. Os níveis conglomeráticos 
sugerem atividades tectônicas episódicas sincrônicas à 
deposição da unidade, seguidas por quiescência tectônica 
com precipitação de formações ferríferas.

3.1.3 Intrusões do Neoarqueano

3.1.3.1 Metagranito Igarapé Gelado

Esta unidade, originalmente definida por Barbosa 
(2004), é a maior em termos de área na região do 

Lineamento do Cinzento. Trata-se de um complexo alon-
gado de metagranitoides, orientado na direção WNW-ESE, 
de acordo com a direção da foliação dúctil regional (Figura 
3.1) que o atravessa. Seus contatos com as associações de 
embasamento e o Supergrupo Itacaiúnas são intrusivos, 
porém em sua maioria encontram-se dobrados, trans-
postos e/ou retrabalhados por zonas de cisalhamento.

A unidade apresenta conspícua e homogênea assina-
tura geofísica, marcada por altos valores de U, Th e K e 
por baixo relevo magnético (ver Capítulo 5). Em termos 
composicionais, são metamonzogranitos (Figura 3.6A, D) 
e metagranodioritos, com termos tonalíticos a sienograni-
tos subordinados, com fraca a intensa deformação (Figura 
3.6F). Essas rochas são compostas macroscopicamente 

Figura 3.6 - Aspectos macroscópicos de rochas da unidade Metagranito Igarapé Gelado: (A) Biotita-metamonzogranito aflorante no 
Sítio Cachoeira; (B) Anfibólio-biotita ortognaisse aflorante na Fazenda Itacaiúnas; (C) Hornblenda-biotita metamonzogranito datado em 
2682 ± 23 Ma; (D) Biotita-metamonzogranito aflorante no Garimpo do Senhorzinho, setor oeste do Cinzento; (E) Enclave de anfibolito 

no Metagranito Igarapé Gelado; rocha biotita metasienogranito milonítico (F) Biotita metasienogranito milonítico aflorante às margens 
do Rio Itacaiúnas. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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por quartzo, plagioclásio e feldspato potássico, com 
proporções variáveis de biotita e anfibólio (Figura 3.6C).

Segundo Barbosa (2004), os granitoides apresentam 
altas razões FeOt/MgO, razões (Na2O+K2O)/CaO mode-
radas a altas e elevados teores de Y, Zr, Nb e Ce, sendo 
geoquimicamente semelhantes aos granitos do tipo-A, 
apesar de ocorrerem tanto termos alcalinos quanto 
cálcio-alcalinos entre as amostras analisadas por aquele 
autor. São comuns enclaves de rochas metavulcanos-
sedimentares do Supergrupo Itacaiúnas (anfibolitos, 
anfibolito-biotita xisto e formações ferríferas, Figura 3.6E) 
e de ortognaisses do embasamento, ou lascas tectônicas 
de ambos os tipos, encaixados em zonas de cisalhamento 
que segmentam a unidade. As microtexturas e microes-
truturas (seção 3.2) sugerem que houve recristalização 
no estado sólido, com deformadação e gnaissificação 
parcial (Figura 3.6B) após sua colocação. Adicionalmente, 
a foliação dúctil regional atravessa o corpo, ao invés 
de defletir no seu entorno, e não foi reconhecida uma 
foliação magmática concêntrica à sua borda.

Barbosa (2004) apresentou idade de 2731 ± 26 Ma 
(Pb-Pb em zircão) de cristalização, assim como Melo et 
al. (2016) que obtiveram idade de cristalização de 2763 ± 
4 Ma (U-Pb, zircão) na região da mina do Salobo (Gnaisse 
Cascata, MELO, 2016) e atribuíram ao magmatismo sin-
tectônico neoarqueano dessa unidade.

3.1.3.1.1 Geocronologia U-Pb em zircão 
por SHRIMP

Uma amostra de Hornblenda-biotita metamonzogra-
nito coletada na região do depósito Furnas foi submetida 
à datação geocronológica U-Pb em zircão via SHRIMP. 
Embora correlacionado ao Granito Furnas em mapas 
prospectivos da Vale S.A. (Capítulo 6), o mapeamento 
regional da Folha Caldeirão agregou esse monzogranito 
à unidade Igarapé Gelado (OLIVEIRA, 2018).

A amostra de hornblenda-biotita metamonzogranito 
(4212-JK-038) apresenta granulação média a grossa, folia-
ção marcada por bandamento gnáissico e magnetismo 
leve a moderado. É constituída por quartzo, feldspato 
plagioclásio, feldspato potássico (microclina), biotita, 
hornblenda e magnetita, recortado por veio pegmatoide 
(feldspato potássico+albita) (Figura 3.6C).

Os zircões são predominantemente euédricos e claros 
nas imagens de catodoluminescência, com núcleo mais 
escuro, por vezes com cavidades e inclusões, prismático, 
oval ou xenomórfico, preservando zoneamento oscila-
tório esmaecido na maioria dos casos e contato abrupto 
ou transicional para bordas mais claras e límpidas, onde 
concentraram-se as análises (Figura 3.7). Foram analisa-
dos 12 pontos (planilha de resultados no ANEXO I) dos 
quais 9 ajustaram-se na melhor regressão do dataset 

Figura 3.7 - Imagem de catodoluminescência dos grãos de zircão analisados do metamonzogranito Igarapé Gelado, amostra JK-038. Os 
círculos brancos indicam o ponto onde foi efetuada a análise isotópica. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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discordante, com intercepto superior em 2682 ± 23Ma, 
interpretado como idade de cristalização, e intercepto 
inferior em 652 ± 68 Ma (Figura 3.8).

A idade de cristalização é consideravelmente mais 
nova que as demais idades registradas na unidade, porém 
dentro do espectro de idades (2,7-2,5 Ga) esperado para 
o magmatismo granítico neoarqueano da PMC, sendo 
semelhante às idades da Suíte Planalto, do Cinturão Sul 
do Cobre. O variado espectro de idades para o metagra-
nito Igarapé Gelado (2731 ± 26 Ma, 2508 ± 14 Ma, 2588 
± 5 Ma – Pb-Pb em zircão, BARBOSA (2004); 2763 ± 4.4 
Ma, 2701 ± 30 Ma – U-Pb em zircão via SHRIMP, MELO 
et al., 2017; 2659 ± 6,2 Ma, 2665 ± 29 Ma – U-Pb em 
zircão via SHRIMP, REIS, 2017) e a considerável variação 
composicional sugerem que o batólito pode ser a amál-
gama de uma série de plútons menores, paralelizados 
pela deformação tardia. Os alinhamentos de xenólitos 
e lascas tectônicas podem representar limites entre os 
corpos originais, posteriormente tectonizados.

Salobo (2576 ± 8 Ma e 2562 ± 8 Ma, Re-Os molibdenita, 
RÉQUIA et al., 2003) e Igarapé Bahia (2575 ± 12 Ma; U-Pb 
SHRIMP II em monazita, TALLARICO et al., 2005), sugerindo 
que essas intrusões têm importância no estabelecimento 
dos sistemas magmático-hidrotermais responsáveis pela 
gênese dos depósitos IOCG de Carajás (TALLARICO et al., 
2005; GRAINGER et al., 2008; GROVES et al., 2010).

As texturas miloníticas e protomiloníticas observadas 
tanto no granito Velho Salobo quanto em suas encaixan-
tes são interpretadas por Lindenmayer, Fyfe e Bocalon 
(1994) como indicativas de colocação pré-cisalhamento 
do Sistema Cinzento. Já para Souza et al. (1996), a colo-
cação sugerida é concomitante ao cisalhamento. Para 
Toledo et al. (2019), que reconheceram a idade de 2557 
± 26 Ma (U-Pb em zircão) em um granito isotrópico 
correlato ao magmatismo Velho Salobo, o corpo corta 
a trama estrutural mais antiga.

O Metagranito tipo Velho Salobo corresponde a sie-
nogranitos a monzogranitos, com discreta a moderada 
foliação (Figuras 3.9 e 3.10), constituídos essencialmente 
por microclínio pertítico, plagioclásio e quartzo. Os mine-
rais máficos principais são ora biotita ora hornblenda 
(Figura 3.9A, E) e são observados como acessórios allanita 
(Figura 3.9E), zircão e apatita. No geral, encontram-se 
hidrotermalizados (com presença de hematita, magnetita, 
albita, actinolita, clorita, epidoto, sericita e hidrograna-
das) e algumas vezes intemperizados com presença de 
argilominerais, hidróxidos de ferro e malaquita. Na Figura 
3.9B observa-se veio de epidoto subparalelo à foliação 
com expansão da alteração hidrotermal do veio para a 
encaixante, onde além de epidoto são observados clorita, 
sericita e argilo minerais substituindo feldspatos.

3.1.3.2.1 Geocronologia U-Pb em zircão 
por LA-MC-ICP-MS

Uma amostra de Biotita-monzogranito (4212-JK-
-361A) coletada em pedreira às margens de estrada 
pavimentada que liga a cidade de Parauapebas à Mina 
do Salobo foi selecionada para datação U-Pb em zir-
cão por LA-MC-ICP-MS. Macroscopicamente apresenta 
granulação grossa, foliação penetrativa marcada por 
minerais máficos (principalmente biotita, Figura 3.10A, 
B), com porções gnaissificadas e hidrotermalizadas (infil-
trações de biotita marrom-esverdeada – Figura 3.10B, 
e sílica). Em afloramento, ocorrem veios de quartzo, 
biotita e anfibólio com calcopirita associada e veios 
quartzo-feldspáticos. Microscopicamente, apresenta 
textura inequigranular de granulação média a grossa 
(dominantemente grossa), localizadas porções hidroter-
malizadas (Figura 3.10C e D) e feições protomiloníticas. 
O plagioclásio é o mineral preponderante, nem sempre 
exibindo geminações polissintéticas, variam desde límpi-
dos (inalterados) até fortemente saussuritizados ao longo 

Figura 3.8 - Diagrama da Concórdia para os dados da amostra JK-
038. Fonte: Diagrama gerado no programa Isoplot 4.15 (LUDWIG, 

2012) para o projeto.

3.1.3.2 Metagranito tipo Velho Salobo

Esta unidade está relacionada ao magmatismo graní-
tico de caráter peralcalino a metaluminoso, mesozonal, 
com características de granitos tipo-A (LINDENMAYER; 
FYFE; BOCALON, 1994), representado por corpos graníticos 
denominados de Old Salobo ou Velho Salobo (2573 ± 2 
Ma, MACHADO et al., 1991; 2547 ± 5.3 Ma, MELO et al. 
(2016); 2557 ± 26 Ma, TOLEDO et al., 2019) e Itacaiúnas 
(2560 ± 37 Ma, SOUZA et al., 1996) que ocorrem ao longo 
do Lineamento do Cinzento. As idades obtidas de ca. de 
2,57 Ga para esses granitos são consideradas na litera-
tura como idade de cristalização e relacionada ao evento 
mineralizante principal dos depósitos de cobre e ouro 
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dos planos de clivagens (Figura 3.10D) e são geralmente 
portadores de forte extinção ondulante. A microclina é 
o segundo mineral mais abundante e comparece como 
cristais anédricos a subédricos, equidimensionais a sub-
tabulares e geralmente portadores de intercrescimentos 
micropertíticos a macropertíticos (visíveis a olho nu), além 
de se apresentarem isentos de argilização. A biotita é o 
principal mineral máfico e ocorre como grandes palhe-
tas anédricas a subédricas, elongadas ou não. É comum 

formarem aglutinações entre suas palhetas e/ou com os 
cristais de anfibólio cálcico. A hornblenda (verde-oliva 
a verde azulada) ocorre como cristais dominantemente 
anédricos e/ou sem forma definida, raramente subédricos 
a euedrais, além de frequentemente associados com a 
biotita. A deformação no estado sólido é nítida, marcada 
pela recristalização de feldspato potássico (formação 
de subgrãos e novos grãos) e plagioclásio (formação de 
subgrãos) (Figura 3.10C, D).

Figura 3.9 - Aspectos macroscópicos de rochas da unidade Metagranito tipo Velho Salobo: (A) Lajeiro de biotita-metagranito com 
veio pegmatoide quartzo-feldspático subparalelo a foliação; (B) Petrografia do biotita-metagranito de composição sienogranítica, 

foliado, com microclínio pertítico (Mic), quartzo (Qtz) e plagioclásio (Pl), com destaque ao veio de epidoto (Ep) subparalelo à foliação; 
(C) Granito pegmatítico foliado, semi-intemperizado com microclina macropertítica, plagioclásio alterado para argilominerais, com 

alguma hornblenda. Esse granito recorta ortognaisse monzogranítico; (D) Leucomonzogranito com magnetita hematitizada; (E) 
Biotita monzogranito levemente foliado com microclínio pertítico, quartzo, plagioclásio, biotita (detalhes na Figura 3.18F) e cristais 

desenvolvidos de allanita disseminados na rocha; (F) Veio granítico recortando rocha metavulcânica do Supergrupo Itacaiúnas. 
Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

A B

D

FE

C



| 27 |

| Província Mineral de Carajás: controles críticos das mineralizações de cobre e ouro do Lineamento do Cinzento |

A amostra selecionada não apresenta evidência macros-
cópica de alteração hidrotermal e o zircão é euédrico a 
subédrico, localmente com arestas arredondadas, tamanho 
entre 100 µm e 400 µm, poucas fraturas e muitas inclusões 
(Figura 3.11). São cristais predominantemente escuros na 
imagem de catodoluminescência, embora o zoneamento 
oscilatório seja reconhecível na maioria e algumas bordas de 
recristalização estejam presentes. O zoneamento preservado 
na estrutura interna encontra-se por vezes perturbado ou 
esmaecido. Vinte e uma análises abrangendo as diversas 
morfologias resultaram em um dataset discordante cuja 
melhor regressão foi ajustada através de 17 pontos (planilha 
de resultados no ANEXO II), fornecendo uma discórdia com 
intercepto superior de 2497 ± 41 Ma e inferior de 464 ± 84 
Ma (Figura 3.12). Esta idade é semelhante à idade de 2557 ± 
26 Ma (U-Pb em zircão) em granitoide cortando o depósito 
GT-46/Igarapé Cinzento (TOLEDO et al., 2019). Entretanto, 
ao contrário do observado naquele trabalho, o corpo aqui 
datado é afetado pela foliação regional.

3.1.4 Cobertura sedimentar do 
Paleoproterozoico (Formação Águas Claras)

A Formação Águas Claras (ARAÚJO et al., 1988; ARAÚJO; 
MAIA, 1991) é uma ampla cobertura sedimentar siliciclástica, 
discordante do Supergrupo Itacaiúnas (ARAÚJO et al., 1988), 

localizada na estrutura sigmoide da Bacia Carajás (Figura 2.1). 
É constituída por uma unidade sedimentar com argilitos, 
siltitos, arenitos e conglomerados, recortada por falhas e 
dobradas nas proximidades dos principais segmentos de dire-
ção WNW-ESE da Falha Carajás (PINHEIRO; HOLDSWORTH, 
2000) (Figuras 1.1, 2.1 e 3.1). Nogueira, Truckenbrodt e 
Pinheiro (1995) individualizaram a unidade em Membro Infe-
rior e Superior. O Membro Inferior é constituído de pelitos, 
siltitos e arenitos finos, com características deposicionais de 
plataforma marinha. O Membro Superior é representado por 
arenitos grossos, mal selecionados de ambiente litorâneo a 
fluvial. Macambira (2003) correlacionam os sedimentos do 
Membro Inferior aos depósitos da Formação Igarapé Boa 
Sorte, e o Membro Superior à Formação Igarapé Azul. Araújo 
e Sousa (2018) definem essa unidade como constituída por 
arenitos finos a grossos, pelitos avermelhados, pelitos car-
bonosos com pirita diagenética, ritmitos, conglomerados, 
brechas e rochas vulcanoclásticas.

Essa unidade hospeda as principais camadas ricas em 
manganês primário depositadas em ambiente marinho 
plataformal em offshore (pelítico), que prograda para uma 
sucessão tipicamente flúvio-deltaica influenciada por maré e 
fluvial entrelaçado no topo (arenoso) (ARAUJO; SOUSA, 2018). 
Alguns autores, como Beisiegel et al. (1973), argumentam 
que os níveis manganesíferos intercalados a siltitos e argilitos 
correspondem à fácies química dessa formação.

Figura 3.10 - (A) Aspecto de campo do metagranito foliado, aflorante no ponto JK-361; (B) Corte da amostra JK-361A; (C) e (D) 
Fotomicrografias da amostra JK-361A, evidenciando a deformação no estado sólido registrada na rocha, na forma de recristalização de 

feldspatos. Observa-se saussuritização do feldspato plagioclásio e microclina com intercrescimento micropertítico.  
Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Tentativas de datação da unidade mostram ida-
des desde neoarqueanas (por exemplo: 2681 ± 5 Ma, 
datação U-Pb em zircão de arenito; TRENDALL et al., 
1998) até paleoproterozoicas (2,06 Ga, Idades Pb-Pb 
em piritas diagenéticas de arenitos; MOUGEOT et al., 
1996). Uma idade mínima relativa de sedimentação 
é estabelecida em 1880 ± 2 Ma (U-Pb em zircão do 
Granito Central intrusivo nessa formação; MACHADO 
et al., 1991) e compatível com resultado de isótopos 

estáveis de enxofre de MIF que sugerem idade do 
Paleoproterozoico (FABRE et al., 2011). Araújo e Sousa 
(2018) dataram grãos de zircão (técnica U-Pb – LA-
-ICP-MS) de arenito grosso a seixo de origem fluvial 
e obtiveram idades que indicam que a fonte principal 
foi um terreno mesoarqueano de 3135 Ma, com idade 
máxima de deposição em 2609 Ma.

Araújo Filho, Nogueira e Araújo (2020), através de 
análise de fácies baseada em testemunhos de son-
dagem, elevam a Formação Águas Claras para Grupo 
e definem diferentes formações, a Formação Azul 
(formação inferior com ~250 metros de espessura e 
enriquecida localmente em manganês) e a Formação 
Águas Claras (formação superior com sucessão de 
arenito de ~800 metros de espessura e estratos con-
glomerados) e sugerem que essas formações registram 
transgressão marinha (Formação Azul) e regressão 
marinha (Formação Águas Claras).

Na área estudada existem dois setores que apre-
sentam essa unidade, uma na porção sul da Serra 
dos Carajás e a outra a noroeste do Lineamento do 
Cinzento, recobrindo discordantemente partes das 
associações arqueanas (Figura 3.1) e tratando-se da 
porção arenítica superior. A porção da unidade que 
ocorre a noroeste da área foi reconhecida apenas 
por interpretação geológico-geofísica, considerando 
a semelhança de assinatura gamaespectrométrica e 
tipo de relevo, visto que está em área recoberta por 
densa vegetação e sem acessos.

Figura 3.11 - Imagem de catodoluminescência dos grãos de zircão analisados provenientes do biotita-monzogranito, amostra JK-361A. 
Os círculos brancos indicam onde foi efetuada a análise isotópica. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 3.12 - Diagrama da Concórdia para os dados da amostra 
JK-361A. Fonte: Diagrama gerado no programa Isoplot 4.15 

(LUDWIG, 2012) para o projeto.
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3.1.5 Intrusões do Paleoproterozoico

3.1.5.1 Granito Cigano

O Granito Cigano é um plúton anorogênico de natu-
reza alcalina (DALL’AGNOL et al., 1994) do Proterozoico 
Inferior (1883 Ma, método U-Pb, MACHADO et al., 1991), 
correlacionado aos granitos intrusivos Serra dos Carajás 
(HIRATA et al., 1982), de natureza intraplaca com caráter 
metaluminoso a levemente peraluminoso (DALL’AGNOL 
et al., 2005), com idades TDM (sistema Sm-Nd) entre 3,35 
a 2,61 Ga e valores de εNd(t) de -9,7 e -7,9, sugerindo 
participação de fontes crustais meso a neoarqueanas.

Dall’agnol et al. (1986) e Gonçalez et al. (1988) apresen-
taram, pela primeira vez, as características petrográficas e 
petrológicas desse granito e descreveram as suas principais 
encaixantes. Gonçalez et al. (1988) individualizam cinco 
fácies nesse granito a partir das variações composicionais 
(monzo a sienograníticas), texturais (micrograníticas a por-
firíticas), conteúdo e tipos de máficos (anfibólio e biotita). 
Segundo Macambira e Lafon (1995), granitos anorogê-
nicos, como o Cigano, representam uma das principais 

características da evolução proterozoica da Província 
Mineral de Carajás, como consequência do regime dis-
tensivo que afetou toda a Amazônia Oriental.

A integração de dados aéreos (SAR, Landsat TM, geo-
física) realizado por Teruiya (2002) e Teruiya et al. (2008) 
refinaram o mapeamento geológico ao redor do Granito 
Cigano. Possibilitou a discriminação de seis fácies mag-
máticas e a identificação de diferentes direções de fra-
turamento no granito, principalmente de direção NW-SE 
(TERUIYA, 2002), além da reavaliação de informações 
geológicas com definição de domínios distintos no plúton 
e nas rochas encaixantes, com ênfase nas estruturas rúp-
teis e zonas de intensa alteração (TERUIYA et al., 2008).

Teixeira et al. (2018) obtiveram idade de 1884 ± 3 
Ma (U-Pb em zircão por SHRIMP) para este plúton e 
interpretaram como idade de cristalização. Teixeira et al. 
(2019), através de estudos isotópicos (Oxigênio e Lu-Hf 
em zircão) da Suíte Serra dos Carajás que incluem gra-
nitos como o Cigano e Pojuca, sugerem que os magmas 
desses granitos são derivados basicamente da fusão 
parcial de fontes arqueanas, essencialmente crustal, sem 
contribuição significativa do manto.

Figura 3.13 - Aspectos macroscópicos de rochas da unidade Granito Cigano: (A) Afloramento em matacão e blocos 
a 2 km da vicinal Itacaiúnas; (B) Detalhe da figura (A), mostrando monzogranito grosso a porfirítico; (C) Biotita-
monzogranito porfirítico de granulação grossa e (D) Biotita-sienogranito com granulação fina a média e textura 

equigranular. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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O Granito Cigano (Figura 3.13A) é um batólito de 
forma circular, com mais de 300 km², com composição 
relativamente homogênea, isotrópico e fraturado nas 
direções NW-SE e NE-SW. O litotipo principal é um monzo 
a sienogranito (Figura 3.13B, C, D), esbranquiçado, acin-
zentado ou róseo, quando fresco, e amarelado a branco, 
quando alterado, granulação média a grossa, textura 
equigranular, localmente porfirítico (Figura 3.13C), com 
fenocristais de até 5 cm de feldspato potássico, apresen-
tando localmente texturas tipo rapakivi. Possui quartzo, 
feldspato potássico e plagioclásio como minerais essen-
ciais, e hornblenda e/ou biotita. Contém como minerais 
acessórios ou traços zircão, apatita, allanita, rutilo, titanita 
e óxidos de ferro. Apresenta contato brusco, onde podem 
ocorrer xenólitos das encaixantes. Nas proximidades 
do Granito Cigano é comum observar veios de quartzo 
em pente, ameboides ou lenticulares, encaixados ou 
não nas foliações das hospedeiras. Da mesma forma, 
venulações de quartzo e de quartzo ± epidoto ± clorita 
± plagioclásio ± sulfetos (pirita, calcopirita e bornita) ± 
hematita (especularita) ocorrem contidas em zonas de 
fraturamentos, como feixes tabulares ou como cimento 
de brechas hidrotermais, que cortam principalmente os 
litotipos da porção sul da área.

3.1.5.2 Granito Pojuca

O Granito Pojuca foi primeiramente descrito por 
DOCEGEO (1984) que identificou o corpo intrusivo no 
Supergrupo Itacaiúnas. Esse granito possui uma forma 
elíptica, alinhado na direção NW-SE encaixado no contato 
entre o Supergrupo Itacaiúnas, o Metagranito Igarapé 
Gelado e a Formação Águas Claras. O corpo é isotrópico, 
sem evidências de deformação sin- ou pós-magmática 
significativa, com exceção de fraturas tardias. É composto 
de monzogranitos a sienogranitos de textura fanerítica 
média (Figura 3.12) a grossa, localmente porfirítico.

No âmbito deste trabalho, essa unidade foi obser-
vada exclusivamente através de testemunhos de son-
dagem do depósito Pojuca, gentilmente cedidos pela 
VALE S.A. Correspondem a corpos graníticos intrusivos 
em rochas metavulcanossedimentares da Formação 
Salobo-Pojuca (Figura 3.14).

Segundo Villas (1998, 1999), tratam-se de corpos 
intrusivos formado por álcali-feldspato granitos e, subordi-
nadamente, por variedades monzo e sienograníticas, bem 
como albititos. Os minerais essenciais são quartzo, albita 
e feldspato potássico, como fase máfica biotita e anfibólio 
(hornblenda hastingsítica). A allanita é o mineral varietal 
mais importante, enquanto zircão, topázio, apatita, micro-
lita policrásio, torita/uranotorita e ilmenita representam 
a suíte de fases acessórias. As rochas do granito Pojuca 
encontram-se hidrotermalizadas, mas a razão rochas alte-
radas/rochas não alteradas é inferior a 5%. Nas associações 
hidrotermais os minerais mais abundantes são clorita, 
quartzo, fengita e epidoto, seguidos de fluorita, calcita 
e turmalina, e quantidades ainda menores de feldspato 
potássico, titanita, estilpnomelano, bavenita, allanita e, 
em particular, minerais ricos em Ca, Y e ETR (hellandita, 
synchisita, gadolinita e caysichita) (VILLAS, 1999).

Dall ágnol et al. (2005) demonstram, através de estu-
dos de litogeoquímica, que tanto o Granito Cigano, tra-
tado anteriormente, como o Granito Pojuca, são granitos 
do tipo-A, de natureza intraplaca, com razões K2O/Na2O 
entre 1,0 e 2,0, com conteúdo de sílica da ordem de 70% 
e caráter metaluminoso a levemente peraluminoso. 
Machado et al. (1991) apresentaram idade de cristali-
zação de 1874 ± 2 Ma (U-Pb em zircão) para o Granito 
Pojuca, contemporâneo à cristalização do Granito Cigano 
e outros corpos da Suíte Intrusiva Serra dos Carajás. 
Dall ágnol et al. (2005) obtiveram idades TDM arquea-
nas, entre 3,35 a 2,61 Ga, e valores de ƐNd fortemente 
negativos, entre -9,7 e -7,9 (para t = 1,88 Ga), sugerindo 
que os magmas geradores derivam de crosta arqueana.

Figura 3.14 - Monzogranito isotrópico com textura fanerítica média cortando rocha metavulcanossedimentar da Formação Salobo-
Pojuca. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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3.2 GEOLOGIA ESTRUTURAL

O arcabouço estrutural da região do Lineamento do 
Cinzento foi analisado neste trabalho a partir de uma 
abordagem multiescala, especialmente considerando a 
interpretação estrutural de imagens aerogeofísicas de 
alta resolução e imagens de relevo sombreado, dados 
de campo coletados ao longo da execução do projeto 
e do mapeamento sistemático prévio da parte leste 
da área estudada, descrição de furos de sondagem e 
microtectônica de amostras selecionadas. O foco da 
análise são as unidades neoarqueanas que hospedam 
as mineralizações de Cu-Au na região do Lineamento do 
Cinzento (Supergrupo Itacaiúnas, Metagranito Igarapé 
Gelado, Metagranitoide Velho Salobo), sendo as unidades 
do embasamento mesoarqueano e a Formação Águas 
Claras abordados de forma menos detalhada.

3.2.1 Síntese dos trabalhos anteriores

Os primeiros trabalhos de geologia estrutural na 
PMC foram compilados por Resende e Barbosa (1972). 
Naqueles estudos pioneiros, baseados em fotointer-
pretação e trabalhos de campo, descreveu-se para a 
região um arcabouço tectônico dominado por estru-
turas lineares e curvilíneas de direção média NW-SE 
a WNW-ESE, em parte lineamentos não classificados, 
em parte falhas de empurrão, que afetavam de forma 
diferenciada as unidades hospedeiras das formações 
ferríferas, mais deformadas e metamorfizadas, hoje 
compreendidas como Supergrupo Itacaiúnas, e as 
coberturas clásticas pouco deformadas, hoje englo-
badas pela Formação Águas Claras. Propuseram uma 
estrutura de sinclinório, com eixo orientado na dire-
ção WNW-ESE e caimento para WNW. O flanco norte 
apresentava maior complexidade estrutural que o 
flanco sul e, segundo aqueles autores, sugestiva de 
superposição de eventos tectônicos.

Posteriormente, Araújo et al. (1988) fizeram uma 
ampla revisão da tectonoestratigrafia, com base em 
sensoriamento remoto, aerogeofísica e mapeamento 
geológico na escala de 1:250.000. Compreenderam as 
estruturas lineares WNW-ESE como zonas de cisalha-
mento transcorrentes, que controlariam a deposição 
de bacias em sistemas de flores negativas e que poste-
riormente seriam reativadas e invertidas durante fase 
transpressiva. Correlacionaram a abertura das bacias 
ao Neoarqueano, com base em dados geocronológicos 
de Gibbs et al. (1986) e o evento transpressivo principal 
a um encurtamento na direção NE-SW, posicionado no 
limite entre o Arqueano e o Proterozoico, por relações 
regionais.

O Lineamento do Cinzento foi descrito por Costa e 
Siqueira (1990) como uma zona de cisalhamento linear 

de direção WNW-ESE e cinemática transcorrente sinistral. 
Aqueles autores descreveram duplexes compressivos 
e distensivos de falhas oblíquas associadas ao sistema 
principal, com uma terminação em rabo de cavalo com-
pressivo na região de Serra Pelada, a leste.

Pinheiro (1997a, 1997b) e Pinheiro e Holdsworth 
(2000) englobaram a estrutura no sistema de falhas 
Carajás-Cinzento, descrevendo uma complexa história de 
reativações. As estruturas principais seriam originalmente 
zonas de cisalhamento do embasamento, reativadas 
como falhas transtrativas no Neoarqueano, durante a 
deposição do Supergrupo Itacaiúnas, e posteriormente 
invertidas em 2,5 Ga, durante um evento orogênico que 
teria ocorrido mais a norte, sendo as feições na PMC 
relacionadas a processos intracontinentais, relativamente 
distais. Ocorreria ainda uma última reativação importante 
no Orosiriano, contemporânea à colocação dos granitos 
anorogênicos da Suíte Intrusiva Serra dos Carajás.

Cordani et al. (1982), por outro lado, sugeriram 
a partir de datações K-Ar que a região da PMC havia 
sofrido retrabalhamento térmico durante o Ciclo Tran-
samazônico. Vasquez e Rosa-Costa (2008), seguindo 
o proposto por Cordani et al. (1984) e Santos (2003), 
indicaram que a norte da Serra dos Carajás as rochas 
possuem idade de cristalização e/ou retrabalhamento 
entre 2,2 e 1,98 Ga (Cinturão Maroni-Itacaiúnas ou 
Domínio Bacajá), sendo o contato com a PMC pouco 
entendido. Trabalhos de mapeamento sistemático da 
CPRM na escala de 1:100.000 na região nordeste da 
PMC (TAVARES; SILVA, 2015; TAVARES, 2014; JUSTO; 
LOPES, 2014; OLIVEIRA, 2018) evidenciaram a continui-
dade das tramas estruturais desde o Domínio Bacajá 
até o sul da Serra dos Carajás, corroborando a hipótese 
de que parte da trama tectono-termal da PMC é rela-
cionada ao Ciclo Transamazônico.

Tavares (2015), a partir de dados de Ar-Ar em mine-
rais metamórficos e relações de corte e superposição 
tectônica, propôs dois estágios de deformação dúctil 
a dúctil rúptil no Paleoproterozoico, um relacionado 
ao Ciclo Transamazônico (2,10 a 2,05 Ga), restrito às 
unidades arqueanas da PMC e às associações arque-
anas-paleoproterozoicas do Domínio Bacajá, e um 
segundo afetando estas e a Formação Águas Claras, 
denominado Evento Tectono-termal Sereno (2,00 a 
1,95 Ga), de caráter distal em relação às orogêneses 
eo-orosirianas que afetaram outras porções do Crá-
ton Amazônico. Tavares et al. (2018) reordenaram a 
tectonoestratigrafia, indicando três fases orogênicas 
na PMC, uma desenvolvida no Mesoarqueano (2,87-
2,83 Ga), bem como as duas fases paleoproterozoicas. 
Eventos extensionais a transtracionais seriam pareados 
com os episódios orogênicos e associados à deposição 
das sequências vulcanossedimentares e sedimentares 
de idades distintas.
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3.2.2 Análise estrutural regional

A aerogeofísica é uma ferramenta poderosa para a 
descrição de tramas estruturais regionais em áreas de 
baixa exposição geológica (p. ex. BETTS; VALENTA; FIN-
LAY, 2003; SPAMPINATO et al., 2015). Também permite 
a correlação das estruturas com o arcabouço tectônico 
regional e auxilia o reconhecimento de relações de corte 
e superposição entre diferentes famílias de estruturas. 
A interpretação aerogeofísica se faz fundamental para 
a concatenação de informações coletadas em campo, 
tanto para fins de mapeamento geológico quanto para 
o reconhecimento das tramas estruturais que afetam e/
ou controlam os sistemas mineralizantes.

A análise estrutural em escala regional foi orientada 
para a descrição das estruturas aflorantes, que afetam os 
litotipos cartografados e as mineralizações conhecidas, 
e foi desenvolvida de acordo com técnicas de geofísica 
estrutural (JESSELL; VALENTA, 1996, BETTS et al., 2007, 
entre outros). Dentre o acervo de dados aeromagneto-
métricos, foram utilizadas imagens cujo processamento 
ressalta as feições magnéticas de alta frequência (primeira 
e segunda derivadas verticais da Anomalia Magnetomé-
trica – 1DV e 2DV, respectivamente – ver Capítulo 5) e 
um corte superficial do modelo de Inversão do Vetor de 
Magnetização (MVI). Com relação à gamaespectrometria, 
trabalhou-se com a composição ternária RGB dos canais 
do equivalente Urânio (eU), equivalente Tório (eTh) e do 
Potássio, parcialmente transparente e projetado sobre 
imagens de relevo sombreado (SRTM) com iluminações 
a NE ou NW. As estruturas, inicialmente interpretadas a 
partir dos produtos aeromagnetométricos, foram poste-
riormente consistidas e compatibilizadas com a imagem de 
SRTM-gamaespectrometria. As estruturas interpretadas 
neste trabalho têm expressão nesses acervos de imagens.

Foram extraídos dois tipos de elementos dos dados 
magnetométricos: lineamentos magnéticos e rupturas da 
trama magnética. Os lineamentos magnéticos são ano-
malias dipolares de forma linear ou curvilínea e acompa-
nham a trama dúctil principal (coincidentes com litotipos 
magnéticos, como formações ferríferas bandadas), com 
orientação variando de E-W a NW-SE. Já as rupturas da 
trama magnética são descontinuidades das anomalias 
dipolares e de domínios magnéticos (também coincidentes 
com quebras de relevo e/ou limites de domínios gamaes-
pectrométricos), que rompem ou deformam/arrastam a 
trama magnética pretérita, tratando-se de falhas ou zonas 
de cisalhamento. Há três famílias de estruturas principais 
que podem ser reconhecidas na região do Lineamento do 
Cinzento, com visíveis relações de corte entre si:

1. Estruturas dúcteis (Dn), que tanto tangenciam a trama 
magnética principal quanto correspondem a padrões de 
relevo identificados em imagens SRTM, apresentam traçado 
sinuoso, com direção variando de E-W a NW-SE (Figura 3.15);

2. Estruturas dúcteis-rúpteis (Dn+1), que atravessam 
a trama magnética principal, porém exibindo arraste 
das feições pretéritas; tratam-se de feições retilíneas 
que se concentram em duas direções principais, ENE-
-WSW e WNW-ESE a NW-SE, com rejeitos aparentes 
sinistral e dextral, respectivamente, e sem clara relação 
de corte entre si (Figura 3.16). Na porção oeste da área, 
as estruturas Dn+1 delineiam uma dobra regional em “Z” 
das feições Dn;

3. Estruturas rúpteis (Dn+2) rompem as feições anterio-
res, porém sem arraste e com rejeito pouco expressivo; 
são estruturas retilíneas, por vezes associadas a anomalias 
magnéticas típicas de diques máficos, de direção majo-
ritariamente NNW-SSE e, secundariamente, NNE-SSW 
(Figura 3.17).

As estruturas Dn definem os principais contatos geo-
lógicos observados entre o Embasamento mesoarqueano, 
o Supergrupo Itacaiúnas e o Metagranito Igarapé Gelado, 
e estão espacialmente relacionadas com as mineraliza-
ções VMS e IOCG. A marcante sinuosidade das estruturas 
dessa família, de acordo com as relações de corte obser-
vadas, é controlada pelo arraste associado às zonas de 
cisalhamento Dn+1, entretanto o rejeito aparente de cada 
estrutura Dn+1 é em geral pequeno (em escala métrica a 
decamétrica), sendo possível na maior parte dos casos 
reconstituir a continuidade lateral das feições Dn. Algumas 
estruturas Dn+1, porém, apresentam deslocamento apa-
rente maior, de ordem quilométrica, como é observado 
ao longo da Zona de Cisalhamento Carajás, que corta a 
porção sul da área de estudos (Figura 3.15).

Ainda em referência a Dn+1, a ausência de relação de 
corte entre as estruturas ENE-WSW e WNW-ESE sugere 
que ambas compõem um par cisalhante, que secciona o 
substrato em poliedros de corte superficial losangular. 
Levando esse fato em consideração, o rejeito verdadeiro 
das estruturas provavelmente tem um componente 
vertical, não dimensionado na análise regional.

O Lineamento do Cinzento, conforme reconhecido 
por Costa e Siqueira (1990) e cartografado por Oliveira 
et al. (1994), foi reavaliado no contexto da presente 
análise estrutural (Figura 3.18). Diversos trechos da 
estrutura apresentam cristas de relevo acentuado, 
se destacando na paisagem. Trata-se de um feixe de 
estruturas lineares que cruzam/rompem as tramas 
dipolares e as estruturas Dn, sendo, portanto, uma feição 
relacionada a Dn+1, de acordo com a classificação aqui 
adotada. Em alguns trechos, no entanto, a trama dipolar 
e estruturas pretéritas se encontram paralelizadas ao 
lineamento. Há, nesse contexto, setores que reativam 
estruturas da trama dúctil e outros discordantes. As 
feições interpretadas por Costa e Siqueira (1990) como 
duplexes compressivos e transpressivos (com formas 
sigmoides) foram reinterpretados como feições Dn rom-
pidas e arrastadas por Dn+1.
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Figura 3.15 - Estruturas interpretadas como Dn sobre (A) imagem da primeira derivada vertical da Anomalia Magnetométrica e (B) 
Fusão entre imagens de relevo sombreado (SRTM) e composição ternária RGB dos canais eU, eTh e K da gamaespectrometria. Nota-se a 

sinuosidade das estruturas e sua correlação com limites de domínios magnéticos-gamaespectrométricos. 
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 3.16 - Estruturas interpretadas como Dn+1 sobre (A) Imagem da primeira derivada vertical da Anomalia Magnetométrica e (B) 
Fusão entre imagens de relevo sombreado (SRTM) e composição ternária RGB dos canais eU, eTh e K da gamaespectrometria. As 

estruturas são retilíneas e atravessam os domínios magnéticos-gamaespectrométricos, controlando a sinuosidade da trama magnética. 
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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As estruturas Dn afetam todas as unidades arqueanas, 
entretanto não são reconhecidas na área de exposição 
da Formação Águas Claras ou nos granitos Cigano e 
Pojuca, onde ocorrem apenas como feições com baixo 
comprimento de onda (provavelmente profundas) nos 
dados aeromagnetométricos. De fato, o contorno destas 
unidades é discordante das estruturas Dn. Já as estrutu-
ras Dn+1 afetam tanto as unidades arqueanas quanto a 
Formação Águas Claras, definindo a maioria dos conta-
tos desta com o seu embasamento na área de estudo, 

porém são cortadas pelos granitos Cigano e Pojuca. As 
estruturas Dn+2 afetam todas as unidades e controlam a 
colocação dos diques neoproterozoicos.

Cabe ressaltar que as famílias de estruturas aqui 
descritas foram desenvolvidas em níveis crustais bas-
tante diferentes entre si. A ductilidade das estruturas Dn 
sugere atividade em nível crustal hipozonal (em torno 
de 15 km), enquanto que Dn+1 e Dn+2 se desenvolveram 
em níveis consideravelmente mais rasos. Deste modo, o 
arranjo estrutural das tramas Dn e Dn+1 pode ser resultado 

Figura 3.17 - Estruturas interpretadas como Dn+2 sobre (A) Imagem da primeira derivada vertical da Anomalia Magnetométrica e  
(B) Fusão entre imagens de relevo sombreado (SRTM) e composição ternária RGB dos canais eU, eTh e K da gamaespectrometria. As 

estruturas atravessam os domínios magnéticos-gamaespectrométricos e em parte são paralelas a anomalias dipolares típicas de diques 
máficos. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 3.18 - Estruturas interpretadas para a região de estudo, com o Lineamento do Cinzento em destaque, sobre imagem de relevo 
sombreado (SRTM). Nota-se que a principal feição estrutural relacionada ao lineamento se relaciona a Dn+1.  

Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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de dois processos: deformação progressiva desenvolvida 
em um contexto de extrusão tectonicamente controlada, 
ocorrida em parte de forma síncrona à deposição da For-
mação Águas Claras; ou deformação polifásica, sendo Dn 
anterior e Dn+1 posterior à deposição da Formação Águas 
Claras e associados a processos geotectônicos distintos.

3.2.3 Descrição das estruturas

Os trabalhos de campo na região do Lineamento do 
Cinzento resultaram na coleta de 1118 dados estrutu-
rais em 259 estações, inclusive em diversos depósitos 
e ocorrências minerais. Também foram realizadas 120 
descrições microestruturais em amostras coletadas em 
campo e em testemunhos de sondagem, cedidos pela 
VALE S.A., dos principais depósitos da região. As estru-
turas foram agrupadas em famílias, de acordo com as 
relações de corte e superposição observadas em campo, 
em amostras de mão e microscopicamente. Foi realizada 
então a correlação da ordem de cristalização de minerais 
metamórficos e hidrotermais às diferentes famílias de 
estruturas. O conjunto de dados estruturais coletados 
em campo foi tratado estatisticamente em estereo-
gramas, de acordo com o agrupamento em famílias, e 
concatenado com as observações regionais, permitindo 
estimar vetores de encurtamento e cinemática dos dife-
rentes eventos estruturais que afetaram a região. Por 
fim, as relações tectonoestratigráficas locais e regionais, 
baseadas em datações geocronológicas disponíveis na 
literatura, permitiram estimar uma idade relativa para 
cada família de estrutura.

Assim como na escala regional, foi possível reco-
nhecer duas famílias principais de estruturas dúcteis a 
dúcteis-rúpteis nas unidades neoarqueanas (Dn e Dn+1), 
assim como um conjunto de estruturas pré-tectônicas 
em relação às duas famílias, amplamente obliteradas, e 
um acervo de feições estruturais pós-Dn+1.

3.2.3.1 Estruturas pré-Dn

Há dois conjuntos de estruturas pré-Dn na área de 
estudo. A mais antiga é a foliação Sn-1, restrita aos ortog-
naisses do Complexo Xingu. Trata-se de um bandamento 
gnáissico grosso, paralelizado por Dn (Figura 3.19A), pro-
vavelmente relacionado à evolução do embasamento 
anteriormente à deposição do Supergrupo Itacaiúnas.

Já nas rochas neoarqueanas, são comuns redes 
orientadas de veios hidrotermais tabulares a lentifor-
mes, encaixados na foliação principal (Sn), apresentando 
espessura milimétrica a centimétrica, em geral, podendo 
atingir espessuras até decimétricas em locais fortemente 
hidrotermalizados. Os veios afetam todos os litotipos 
arqueanos e estão intimamente relacionadas ao sistema 
IOCG (ver seção 3.3). Ocorrem por vezes dobrados, com 

planos axiais paralelos à foliação principal (dobras sin-Dn, 
Figura 3.19B) e ocasionalmente boudinados e cisalhados, 
sugerindo que os mesmos são pré-tectônicos em relação 
à deformação principal Dn. Podem apresentar textura 
interna maciça ou, ocasionalmente, textura sintaxial reli-
quiar (Figura 3.19C), sendo incomum textura laminada, 
presente apenas em veios fortemente transpostos pela 
deformação Dn.

Também ocorrem redes de fraturas preenchidas por 
minerais hidrotermais, por vezes apresentando textura 
brechoide, com aspecto reliquiar de quebra-cabeça, ape-
sar de a deformação subsequente modificar parcialmente 
tais feições (Figura 3.19D). A textura em quebra-cabeça 
sugere o desenvolvimento em ambiente com alta pressão 
de fluido e caráter extensional, no entanto mais dados 
são necessários sobre esta família de estruturas para se 
definir com maior precisão o estilo tectônico relacionado 
ao seu desenvolvimento. O grande volume de veios 
sugere ainda um sistema saturado em fluidos, no qual 
a evolução das estruturas é intimamente relacionada e 
mesmo controlada pela instalação dos próprios veios 
(COX; KNACKSTEDT; BRAUN, 2001).

As estruturas pré-Dn, portanto, ocorrem de forma 
reliquiar, parcial a amplamente obliteradas por processos 
tectônicos subsequentes. Foram observadas apenas na 
escala de afloramento e em lâminas delgadas, não sendo 
possível discriminá-las na análise estrutural regional, 
já que as mesmas se encontram paralelizadas à trama 
estrutural principal.

3.2.3.2 Estruturas Dn

A principal feição estrutural observada na área de 
estudos é a foliação principal (Sn), tratando-se de uma xis-
tosidade fina a grossa, contínua, penetrativa, amplamente 
distribuída em todas as unidades arqueanas, por vezes 
apresentando-se na forma de bandamento gnáissico 
em litotipos ortoderivados (Figura 3.20A, B). É marcada 
por petrotramas de minerais orientados, que variam 
conforme os litotipos afetados, desenvolvidas sob con-
dições de grau metamórfico moderado (fácies anfibolito 
inferior, ver seção 3.3). Sua orientação principal varia de 
E-W a NW-SE, com mergulhos moderados a íngremes 
para N ou NE. Localmente, como observado na região 
da mina do Salobo, a foliação Sn apresenta-se subvertical 
ou mesmo com mergulho íngreme para S ou SW. Em 
estereograma, é possível observar uma nuvem de pontos 
com densidade máxima com caimento de 54° para 016° 
N (016/54), com espalhamento das medidas refletindo 
a variação da orientação das atitudes (Figura 3.21A). 
Esta variação acompanha regionalmente a sinuosidade 
da trama magnética, sendo possível correlacionar Sn à 
família de estruturas Dn observada através da geofísica 
estrutural (Figura 3.15).
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Associado a Sn, ocorre por vezes uma lineação mineral 
e/ou de estiramento (Ln), em geral oblíqua em relação 
aos planos de foliação (Figura 3.20C). Em estereograma, 
observa-se espalhamento das medidas, assim como 
observado com Sn, com maior concentração no primeiro 
quadrante e máximo principal em 057/39 (Figura 3.21B). 

A foliação Sn é plano-axial à dobra mapeada em escala 
de mapa na região do depósito Furnas. Outras dobras 
com plano axial paralelo a Sn foram observadas em campo 
e entendidas como dobras sin-Dn. As feições dobradas 
em Sn foram descritas como relictos de feições primárias, 

como a estratificação composicional em litotipos para-
derivados (especialmente em formações ferríferas ban-
dadas) e veios pré-tectônicos em relação a Dn.

A vergência das dobras sin-Dn e a direção de Ln 
sugerem encurtamento regional de direção NE-SW 
e transporte tectônico de topo para SW, durante um 
episódio tectônico dúctil eminentemente compressivo. 
Entretanto, a leve rotação da direção média de Ln em 
relação a Sn sugere um componente transpressivo sinis-
tral durante Dn ou mesmo reorientação de Ln durante 
a deformação Dn+1.

Figura 3.19 - (A) Foliação Sn-1 (bandamento gnáissico) em afloramento do Complexo Xingu, dobrada por Dn; (B) Veio de albita + sulfeto 
em biotita-xisto do depósito Furnas (Formação Salobo Pojuca) afetado por Dn; (C) e (D) Textura sintaxial reliquiar em veio de anfibólio + 

albita + quartzo cortando o Metagranito Igarapé Gelado (alvo Mata); (E) Brecha hidrotermal com fragmentos de grunerita-granada xisto 
em matriz de magnetita, com textura em quebra-cabeça reliquiar (depósito Grota Funda); nota-se a foliação Sn superposta à brecha. 

Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Em rochas pouco competentes do Supergrupo Itacaiú-
nas, a foliação Sn por vezes se encontra crenulada em dois 
padrões distintos. O mais antigo é uma clivagem de cre-
nulação desenvolvida no mesmo grau metamórfico que a 
foliação Sn, com plano axial e eixo paralelos às dobras sin-Dn, 
de forma coaxial. Foram interpretadas como crenulações 
tardi-Dn, resultado da progressão da deformação dentro 
do mesmo campo de esforço tectônico (Figura 3.20D).

3.2.3.3 Estruturas Dn+1

O padrão de crenulação mais novo a afetar as rochas 
do Supergrupo Itacaiúnas é de mais baixa temperatura, 
com formas em chevron e caixa, apresentando como 
feição principal planos de dissolução (Figura 3.22A). Por 
vezes, observa-se crescimento de minerais de fácies 
xisto verde inferior (ver seção 3.3). Ocorre redobrando 

Figura 3.20 - (A) Xistosidade Sn em biotita-xisto da formação Salobo-Pojuca; (B) Xistosidade grossa em ortognaisse pertencente ao 
Metagranito Igarapé Gelado; (C) Lineação de estiramento Ln em veio de quartzo+anfibólio cortando o Metagranito Igarapé Gelado; (D) 

Crenulação tardi-Dn em quartzo-xisto da Formação Salobo-Pojuca. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 3.21 - Estereogramas de (A) Polos de foliações Sn e (B) Lineações Ln. Nota-se a grande concentração e polos de Sn no terceiro 
quadrante, mostrando predomínio de mergulho moderado para NNE a NE. As lineações Ln também têm caimento moderado 

predominante para NE, porém com uma segunda população com caimento suave para WNW. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto 
ARIM-CARAJÁS (2021) utilizando o programa Stereonet®.
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a foliação Sn e também as crenulações tardi-Dn e, em 
estereograma, apresenta concentração em 137/34, dis-
cordante da trama Dn (Figura 3.23A). Foi interpretada 
como uma foliação Sn+1.

No Metagranito Igarapé Gelado, com litotipos mais 
competentes, não se reconheceu a foliação Sn+1. Porém, 
Sn é cortada por redes anastomosadas de bandas de cisa-
lhamento sin-Dn+1 com mergulhos moderados a íngremes, 
associadas a milonitos de baixa temperatura com espessura 
milimétrica a centimétrica (Figura 3.22B). O estereograma 
mostra algumas populações de dados (Figura 3.23B), sendo 
as principais de direção ENE-WSW e mergulho moderado 
a íngreme, tanto para NNW quanto para SSE, associadas 
a movimento reverso sinistral, e na direção NW-SE, com 
mergulho moderado para SW ou para NE e movimento 
reverso dextral. Em alguns afloramentos, foi possível ver 
ambas as direções de bandas de cisalhamento se interco-
nectando em uma rede de evolução síncrona (Figura 3.22C).

Dobras sin-Dn+1 com plano axial paralelo a Sn+1 tam-
bém foram observadas nos litotipos do Supergrupo 
Itacaiúnas (Figura 3.22D). São dobras reclinadas a recum-
bentes que redobram Sn e apresentam eixos na direção 

ENE-WSW, com caimento em geral suave ora para ENE 
ora para WSW, e vergência de topo para NNW. Linea-
ções de interseção e eixos de crenulações Dn+1 também 
possuem a mesma orientação.

Em alguns planos de foliação Sn+1 e nas bandas de 
cisalhamento sin-Dn+1, observou-se lineação de estira-
mento Ln+1 (Figura 3.23D), de caimento baixo a moderado, 
principalmente para SE. A direção de Ln+1 e a vergência 
das dobras sugerem encurtamento regional na direção 
NNW-SSE e transporte tectônico para NNW durante 
Dn+1, ainda que com significativo número de estruturas 
antitéticas com movimento de topo para SSE.

3.2.3.4 Estruturas pós-Dn+1

Cortando todas as estruturas pretéritas, ocorrem 
tramas rúpteis pós-tectônicas em relação à deformação 
dúctil a rúptil-dúctil que afetou a região do Lineamento do 
Cinzento. Há duas famílias de estruturas pós-Dn+1. A mais 
antiga se configura em zonas de falhas e fraturas, tanto 
discordantes da trama tectônica dúctil quanto concordan-
tes, em geral associadas à alteração hidrotermal (Figura 

Figura 3.22 - (A) Clivagem de crenulação Sn+1 em Metagranito milonítico (Metagranito Igarapé Gelado) no garimpo Grota da Cruz; 
(B) Banda de cisalhamento sin-Dn+1 com ultramilonito discordante da foliação principal, cortando o Metagranito Igarapé Gelado; (C) 

Bandas de cisalhamento sin-Dn+1 de espessura milimétrica formando rede anastomosada  de direções principais WNW-ESE e ENE-WSW 
em afloramento do Metagranito Igarapé Gelado; (D) Dobras recumbentes Dn+1 afetando foliação Sn paralela ao S0 em afloramento de 

grafita-xisto da Formação Salobo-Pojuca. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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3.24A). A família de estruturas mais jovem, relacionada 
à colocação dos diques neoproterozoicos (Dn+2, na escala 
regional) não foi detalhada durante o trabalho de campo.

Em diversos casos, as estruturas pós-Dn+1 reativam 
feições pretéritas, em especial da família Dn+1, como é 
observado ao longo do traço principal do Lineamento do 
Cinzento. São comuns nas zonas de falhas principais tex-
turas de brechas tectônicas silicificadas (Figura 3.24B), que 
configuram cristas de relevo acentuado, e são a principal 
expressão das estruturas pós-Dn+1 na escala regional. Além 
das zonas de silicificação, são frequentes veios hidrotermais 
encaixados nas estruturas rúpteis desta geração. 

As estruturas são em geral extensionais, ocorrendo 
zonas de falhas normais e stockwork de veios com cresci-
mento mineral sintaxial, bem como texturas em quebra-
-cabeça (Figura 3.24C). Há também localmente zonas de 
falhas direcionais, com movimento dextral, na direção 
NW-SE, como observado na mina do Salobo (Figura 
3.24D). Em estereograma, as falhas e fraturas desta 
família se concentram em duas direções de mergulho 
subvertical, WNW-ESE e NNE-SSW (Figura 3.25).

3.3 METAMORFISMO

As rochas arqueanas do Lineamento do Cinzento 
se apresentam profundamente transformadas por pro-
cessos metamórficos e/ou hidrotermais em relação ao 
seu aspecto ígneo ou sedimentar original. De acordo 
com DOCEGEO (1988), os litotipos do Supergrupo Ita-
caiúnas nesta região apresentam metamorfismo de 
fácies xisto verde a anfibolito, com idade estimada em 
2,6-2,5 Ga. Para Machado et al. (1991), com base em 
datações U-Pb (zircão, titanita, monazita), parte destas 
rochas pertenceria às sequências de greenstone belts 
do embasamento mesoarqueano, com vulcanismo ao 
redor de 2851 Ma e metamorfismo em 2739-2742 Ma, 
levando em consideração o grau metamórfico mais ele-
vado que na Serra dos Carajás. Estes autores também 
sugeriram um segundo evento metamórfico ao redor de 
2573-2551 Ma, acompanhado tardiamente de metas-
somatismo potássico. Uma hipótese semelhante para 
a idade do metamorfismo regional foi proposta por 
Toledo et al. (2019) para a região do depósito GT-46/

Figura 3.23 - Estereogramas de (A) Polos da foliação Sn+1, mostrando mergulho majoritariamente suave a moderado para SSE; (B) 
Polos da direção de mergulho de bandas de cisalhamento sin-Dn+1, com considerável espalhamento, notando-se mergulho íngreme 

a subvertical e atitudes predominantemente nas direções ENE-WSW e NW-SE; (C) Eixos de dobras Dn+1, mostrando caimento 
subhorizontal na direção ENE-WSW; (D) Lineações Ln+1, concentradas principalmente no segundo quadrante. 

Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021) utilizando o programa Stereonet®.
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Igarapé Cinzento, porém posicionando a colocação das 
sequências vulcanossedimentares ao redor de 2,77 Ga, 
seguida de metamorfismo supostamente anterior a 
2,72 Ga, enquanto que o episódio de 2,57-2,55 seria 
associado apenas a magmatismo e hidrotermalismo.  
Similarmente, na região sul da PMC, Borba et al. (2021) 
reportam idades de 2,5Ga de recristalização de zircão 
dos granitoides Planalto.

No contexto deste trabalho, as petrotramas foram 
discriminadas e classificadas com base nas descrições 
de campo e de testemunhos de sondagem, bem como 
em análises petrográficas-calcográficas de lâminas del-
gadas, conforme será descrito nesta seção. As relações 
macroscópicas e o estudo petrográfico da ordem de 
cristalização permitiram separar diferentes associações 
minerais nos litotipos estudados, classificados como pré, 
sin ou pós-tectônicas em relação aos eventos defor-
macionais apresentados na seção 3.2. Desta maneira, 
diferenciaram-se quatro grandes famílias de associações 
minerais (pré-Dn, sin-Dn, sin-Dn+1 e pós-Dn+1).

As associações sin-Dn e sin-Dn+1 têm ampla pene-
tratividade regional e estão relacionadas às principais 
estruturas dúcteis a dúcteis-rúpteis, apresentando textu-
ras típicas de metamorfismo regional. Já as associações 

Figura 3.24 - (A) Diferentes gerações de fraturas pós-Dn+1 discordantes da foliação Sn em afloramento do Metagranito Igarapé Gelado, 
preenchidas por veios de clorita ou quartzo +clorita e associadas a halos de alteração centimétricos; (B) Brecha tectônica silicificada 

pós-Dn+1 afetando zona de cisalhamento Dn+1; (C) Zona se brecha com textura em quebra-cabeça e com crescimento sintaxial de quartzo 
entre os fragmentos; (D) Espelho de falha destral pós-Dn+1 com sliken sides de clorita na cava da mina do Salobo. 

Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 3.25 - Estereograma de polos da direção de mergulho de 
fraturas pós-Dn+1, com amplo espalhamento, mostrando mergulhos 
íngremes a subverticais e atitudes majoritariamente nas direções 
WNW-ESE e NNE-SSW. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto 

ARIM-CARAJÁS (2021) utilizando o programa Stereonet®.
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pré-Dn (parcialmente obliteradas pelo metamorfismo 
regional) e pós-Dn+1 têm distribuição mais limitada, sendo 
relacionadas a veios e zonas de alteração hidrotermal dos 
três principais sistemas mineralizantes (vulcanogênico, 
IOCG, relacionado a granitos) e serão abordadas em 
maior detalhe no Capítulo 6.

3.3.1 Metamorfismo sin-Dn

Conforme já apresentado anteriormente, a trama 
estrutural principal (Dn) se desenvolveu em um ambiente 
dúctil, sendo amplamente penetrativa em nível regional. 
Na área do Lineamento do Cinzento, está relacionada a 
associações minerais com cristalização (ou recristalização) 
síncrona ao seu desenvolvimento, que marcam a foliação 
Sn e outras estruturas da mesma família, configurando 
um conjunto de petrotramas sin-Dn de caráter metamór-
fico. As associações minerais serão detalhadas a seguir.

Os anfibolitos do Supergrupo Itacaiúnas apresentam 
textura granoblástica e assembleia metamórfica principal 
formada por hornblenda, plagioclásio e quartzo (± biotita), 
de forma homogênea em toda a área de estudo (Figura 

3.26A). Na região dos depósitos Pojuca-Grota Funda-
-Gameleira, a sul do Lineamento do Cinzento, também 
se observa actinolita e clorita em paragênese e menor 
quantidade de hornblenda. Junto aos anfibolitos, ocasio-
nalmente ocorrem dalmacianitos, ou cordierita-cumming-
tonita-antofilita xistos (Figura 3.26B), rochas indicativas de 
metamorfismo de zonas de alteração clorítica, relacionadas 
às mineralizações do tipo VMS (ver Capítulo 6).

Os xistos paraderivados possuem composição 
variada, com textura granolepidoblástica dominante, 
ocasionalmente porfiroblástica. As rochas mais alumi-
nosas apresentam assembleia metamórfica principal 
contendo biotita, muscovita, granada, sillimanita e 
quartzo, intercrescidos estavelmente segundo Sn. Em 
alguns litotipos, como na região do depósito Furnas, 
observou-se ainda estaurolita em paragênese. Local-
mente, também se observa plagioclásio na assembleia 
metamórfica. Os porfiroblastos de granada por vezes 
apresentam trilhas de inclusões marcando a foliação 
principal, porém rotacionadas em relação à matriz, típico 
padrão de crescimento sin a tardi-tectônico em relação 
ao desenvolvimento de Sn.

Figura 3.26 - (A) Aspecto microscópico da petrotrama metamórfica sin-Dn de anfibolito da Formação Parauapebas, mostrando 
intercrescimento entre hornblenda e plagioclásio, sob nicóis cruzados; (B) Paragênese metamórfica com cordierita-cummingtonita-

antofilita em dalmacianito, típica de fácies anfibolito, sob nicóis cruzados; (C) Formação ferrífera de fácies silicato exibindo grunerita, 
granada, magnetita e quartzo em paragênese, indicando fácies anfibolito inferior, sob nicóis paralelos; (D) Milonito de temperatura 

moderada (fácies anfibolito inferior) em litotipo do Metagranito Igarapé Gelado, sob nicóis paralelos. 
Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Com relação às formações ferríferas bandadas de 
fácies silicato e metaexalitos associados, observou-se 
textura granoblástica a granonematoblástica e associa-
ção mineral principal de grunerita, granada, quartzo e 
magnetita (± biotita, clorita, Figura 3.26C). Assim como 
nos xistos paraderivados, eventualmente as granadas 
apresentam padrões de inclusões marcando Sn, por vezes 
rotacionados em relação à matriz.

As petrotramas de litotipos quartzo-feldspáticos 
dos metagranitos Igarapé Gelado e Velho Salobo não 
possuem assembleias minerais que sejam índice para 
processos metamórficos, porém observou-se textura 
dominantemente granoblástica, com ampla recristaliza-
ção de plagioclásio, microclíneo, quartzo e hornblenda (± 
biotita) orientados segundo Sn (Figura 3.26D). O conjunto 
de assembleias minerais apresentado acima sugere grau 
metamórfico de fácies anfibolito afetando de forma 
relativamente homogênea toda a região do Lineamento 
do Cinzento durante o desenvolvimento de Dn.

O grau metamórfico de fácies anfibolito mostra 
evidente contraste em relação às rochas da Serra dos 
Carajás, imediatamente a sul, onde o metamorfismo 
que afetou o Supergrupo Itacaiúnas é de baixo grau 
(DOCEGEO, 1988). Este truncamento sugere que as zonas 
metamórficas originais foram segmentadas tectonica-
mente, o que pode se relacionar ao prolongamento da 
deformação Dn após o pico do metamorfismo e/ou à 
deformação Dn+1.

3.3.2 Metamorfismo sin-Dn+1

É possível reconhecer uma segunda família de 
associações minerais de penetratividade regional mais 
limitada, porém abrangente, de caráter retrógrado em 
relação ao metamorfismo sin-Dn, também classificada 
como metamórfica. Em parte, esta segunda família se 
relaciona às estruturas Dn+1.

Em planos de crenulação Sn+1 afetando xistos para-
derivados, é incomum observar minerais neoformados, 
ocorrendo eventualmente o crescimento de sericita e/ou 
clorita. No setor oeste e na região do depósito Furnas, 
entretanto, observou-se adicionalmente o crescimento 
de andaluzita tardi-Dn+1 (Figura 3.27A). Também se nota 
o crescimento de clorita e sericita em bandas de cisalha-
mento Dn+1 cortando litotipos quartzo-feldspáticos. Nos 
litotipos mais competentes, se observa eventualmente a 
substituição parcial a completa de anfibólio e biotita por 
clorita (Figura 3.27B). Tal processo, de caráter retrógrado, 
também foi correlacionado ao metamorfismo sin-Dn+1.

As associações minerais sugerem grau metamórfico 
baixo, de fácies xisto verde inferior. A menor penetrativi-
dade e as transformações parciais, típicas de processos 
retrógrados, sugere que houve pouca disponibilidade 
de fluidos durante o evento Dn+1.

3.4 EVOLUÇÃO TECTÔNICA DA REGIÃO DO 
LINEAMENTO DO CINZENTO

Considerando a presente análise estrutural e sua 
correlação com as tramas metamórficas, os trabalhos 
recentes de mapeamento geológico e integração geoló-
gico-geofísica da CPRM na região da Província Mineral de 
Carajás, bem como os dados disponíveis de geocronologia 
e outras contribuições relevantes na literatura, é pos-
sível propor um ordenamento relativo para os diversos 
eventos tectono-termais que foram aqui reconhecidos 
para a região do Lineamento do Cinzento. 

As estruturas pré-Dn, associadas a granitoides coevos 
ao magmatismo tipo Velho Salobo e hospedeiros das 
mineralizações IOCG, foram correlacionadas ao Neoar-
queano, provavelmente desenvolvendo-se em um ou mais 
episódios entre 2,72 e 2,57 Ga. Foram condutos para os 
fluidos do sistema IOCG no Neoarqueano e podem marcar 
descontinuidades crustais importantes (possivelmente 
também relacionadas à abertura da bacia onde se depo-
sitou o Supergrupo Itacaiúnas). Seu arcabouço tectônico 
provável é ambiente extensional ou transtracional.

Figura 3.27 - (A) Cristais de andaluzita sin-Dn+1 em xisto aluminoso 
da Formação Salobo-Pojuca; (B) Banda de cisalhamento sin-Dn+1 
com matriz clorítica e porfiroclastos de hornblenda, truncando 

foliação principal (Sn) em anfibolito do depósito Salobo. 
Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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As estruturas dúcteis compressivas a transpressivas 
Dn que afetam as unidades arqueanas mas não a Forma-
ção Águas Claras foram desenvolvidas em fácies anfibolito 
inferior e apresentam tramas tectônicas contínuas para 
norte, estendendo-se sobre rochas paleoproterozoicas do 
Domínio Bacajá, sendo posicionadas no Riaciano, corre-
latas ao Ciclo Transamazônico (2,09 a 2,06 Ga). O mesmo 
padrão de deformação progressiva para a Formação 
Buritirama, unidade paleoproterozoica aflorante a cerca 
de 25 km a NE do Lineamento do Cinzento, ocorreu em 
Dn, com duas fases de deformação contínuas e coaxiais, 
conforme descrito por Salgado et al. (2019a).

A foliação contínua e a ausência de dobras intrafoliais 
sem raiz sugerem que a deformação Dn foi a primeira 
de caráter dúctil e com ampla penetratividade a afetar 
as rochas neoarqueanas. É marcante, porém, que as 
mineralizações IOCG neoarqueanas estão espacialmente 
relacionadas às estruturas Dn, o que sugere que ao menos 
parte das estruturas Dn é produto de reativação de estru-
turas pré-Dn.

As estruturas dúcteis-rúpteis compressivas a trans-
pressivas Dn+1, desenvolvidas em fácies xisto verde infe-
rior, afetam a Formação Águas Claras e são cortadas por 
granitoides da Suíte Serra dos Carajás, sendo posiciona-
das no Orosiriano, cronocorrelatas ao Evento Sereno, 
de 2,00 a 1,95 Ga. Para norte da área de estudos, a 
mesma família de estruturas afeta a trama tectônica 
paleoproterozoica.

As estruturas rúpteis extensionais pós-Dn+1 são coevas 
ou tardias ao magmatismo da Suíte Serra dos Carajás, 
com idades ao redor de 1,88 Ga, também do Orosiriano.

Como salientado nas seções 3.2.1 e 3.3, diversos 
autores advogam que a deformação e o metamor-
fismo no Lineamento do Cinzento se desenvolveram 

no Neoarqueano e o efeito tectono-termal do Ciclo 
Transamazônico não teria afetado de forma significativa 
a região (p. ex. TOLEDO et al., 2019; MELO et al., 2016). 
Argumentam que cristais de molibdenita hidrotermal com 
idades Re-Os de 2,72 Ga e 2,57 Ga, contidos nos planos 
de foliação, cristalizaram durante episódios recorrentes 
de deformação dúctil assistida por fluidos hidrotermais ao 
longo do Lineamento do Cinzento. Há a hipótese, porém, 
de que os minerais são pré-tectônicos em relação à 
deformação principal, reorientados para planos Sn, assim 
como outros minerais de alteração pré-Dn (ver seção 3.3). 
Tampouco o sistema geocronológico da molibdenita teria 
sido afetado de forma significativa durante Dn, visto que 
sua temperatura de reset é ao redor de 500 °C (SUZUKI; 
SHIMIZU; MASUDA, 1996).

Toledo et al. (2019) apresentam idade de 2557 ± 26 
Ma (U-Pb, zircão) para granitoide discordante da foliação 
e aparentemente não deformado em testemunho de 
sondagem do depósito GT-46/Igarapé Cinzento, definindo 
uma idade mínima para a deformação dúctil principal. O 
aspecto não deformado do granitoide e o truncamento 
com a foliação, na escala de furo de sondagem, pode 
refletir partição de deformação (strain-partitioning) 
devido ao grande contraste local de competência entre 
corpos granitoides homogêneos e rochas vulcânicas 
hidrotermalizadas. Adicionalmente, em um corpo graní-
tico com idade semelhante datado neste trabalho (2497 
± 41 Ma, U-Pb em zircão, ver seção 3.1), a deformação 
Dn é visível e marcante.

Embora nossas interpretações aqui presentes sugi-
ram a ausência que qualquer tipo de deformação dúctil 
pretérita ao evento paleoproterozoico afetando as rochas 
neoarqueanas da PMC, este é um tema aberto ao debate 
geocientífico.
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4 PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA

A coleta de amostras para o levantamento geo-
químico realizado no âmbito do projeto ARIM Cara-
jás foi executada em partes pela CPRM (Folhas Serra 
Pelada, Rio Verde, Serra dos Carajás, Caldeirão) e pela 
empresa Brasil Explore (Folhas Parauapebas e Água 
Fria). O tratamento geoquímico dos dados de sedimen-
tos de corrente e concentrados de bateia foi realizado 
regionalmente nas áreas destas seis folhas (1:100.000) 
e depois cortado para a área do Cinzento. O princi-
pal objetivo da prospecção geoquímica nesta área é 
subsidiar os dados geofísico-geológicos, bem como o 
estudo geoquímico do Cu e Au para identificar a assi-
natura geoquímica de depósitos existentes na região. 
A cobertura de amostragem geoquímica dentro da 
área do Lineamento do Cinzento é pequena, limitada à 
parte leste, representando aproximadamente 40% da 
área de estudo, uma vez que a porção oeste engloba 
unidades de conservação ambiental, além de serem 
áreas de difícil acesso (Figura 4.1). Foram utilizadas 39 
amostras de sedimento de corrente e 11 amostras de 
concentrados de bateia. As informações de campo e 
os resultados analíticos foram armazenados no banco 
de dados de geoquímica do Serviço Geológico do Brasil 
– CPRM (www.cprm.gov.br).

4.1 METODOLOGIA

As amostras de sedimento de corrente foram cole-
tadas preferencialmente nas calhas das drenagens 
ativas, de forma composta, com volume em torno de 

2 kg. As amostras de concentrados de bateia foram 
coletadas também nos leitos de drenagens ativas, 
preferencialmente em locais de acumulação natural 
de minerais pesados, como em quebras naturais de 
velocidade da corrente. Ambas tiveram sua preparação 
inicial no laboratório do SGB/CPRM – Superintendên-
cia Regional de Belém. As amostras de sedimento de 
corrente foram secas a 60 °C, peneiradas a -80# e 
quarteadas; em seguida uma alíquota de cada amostra 
foi enviada ao laboratório SGS GEOSOL para análise e 
outra arquivada. As amostras enviadas ao laboratório 
foram peneiradas a -80#, com posterior pulverização 
a -150# e digestão com água régia, e posterior análise 
para 54 elementos por ICP-MS (Inductively Coupled 
Plasma Mass Spectrometry) para elementos traços e 
ICP-AES (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission 
Spectroscopy) para elementos maiores e menores. As 
amostras de concentrados de bateia foram secas a 
60 °C, em laboratório do Serviço Geológico do Brasil 
– CPRM (Superintendência Regional de Belém), e em 
seguida enviadas ao laboratório SGS GEOSOL para a 
análise semi-quantitativa.

4.2 TRATAMENTO DOS DADOS

4.2.1 Sedimentos de corrente

O tratamento estatístico dos dados foi realizado 
utilizando-se os softwares Excel 2010® e Statística 13®, 
seguindo as etapas de técnica de estatística univariada 

Figura 4.1 - Mapa mostrando densidade da amostragem na área em estudo. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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com cálculo dos estimadores estatísticos, gráficos tipo 
box plot e geração de mapa geoquímico para o ele-
mento cobre (Cu), em que os intervalos de classe foram 
determinados a partir do gráfico box plot com dados 
log transformados (Figura 4.2). O mínimo encontrado 
para a área do Lineamento do Cinzento é 3,9 ppm, e 
com máximo de 1514,8 ppm, acima do valor médio de 
cobre para a crosta continental superior (UCC), que é 
de 28 ppm segundo Rudnick e Gao (2003), conforme 
apresentado na Tabela 4.1.

Para a análise de fatores foram utilizados os dados 
transformados pela razão log-centralizada (CLR) (sof-
tware CoDaPack®), calibrada com rotação Varimax 
normalized (software Statística 13®), que apresenta 
as melhores correlações das variáveis em relação aos 
fatores. Foram gerados 6 fatores responsáveis por 
72,76% da variância do sistema, sendo destacados os 
elementos com fator <-0,5 e >0,5. O Cu aparece no 
Fator 2, responsável por 21% da variância, com altos 
valores de correlação negativa com o Sc, V, U (scores 
-), ocorrendo também forte correlação positiva entre 
Ba, Ca, Li, Sr (scores +).

Figura 4.2 - Box plot do Cu (sedimentos de corrente).  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Tabela 4.1 -  Valores analíticos para Cu.

AMOSTRA Cu (ppm) AMOSTRA Cu (ppm)

BA-S-0115 8,30 DC-S-0120 34,20

BA-S-0116 27,20 DC-S-0121 36,30

BA-S-0117 54,00 DC-S-0122 8,50

BA-S-0118 119,80 DC-S-0123 33,60

BA-S-0119 43,20 DC-S-0124 81,50

BA-S-0120 19,00 DC-S-0125 20,40

BA-S-0121 16,20 DC-S-0126 27,30

BA-S-0122 7,00 DC-S-0127 11,60

BA-S-0123 15,90 DC-S-0128 9,70

BA-S-0124 11,80 DC-S-0129 7,00

BA-S-0125 15,40 DC-S-0130 7,40

DC-S-0112 42,90 DC-S-0131 3,90

DC-S-0113 35,90 JH-S-106 31,70

DC-S-0114 4,30 JH-S-108 49,70

DC-S-0115 11,90 JH-S-263 125,70

DC-S-0111 1514,80 JH-S-266 97,10

DC-S-0116 13,70 JH-S-276 36,50

DC-S-0117 31,10 JH-S-278 14,80

DC-S-0118 81,60 JH-S-170 73,20

DC-S-0119 56,40 UCC (Cu)* 28

* UCC – Crosta Continental Superior (RUDNICK; GAO, 2003).

4.2.1 Concentrados de bateia

Para os resultados de concentrados de bateia, foram 
consideradas 11 amostras com destaque para o número 
de partículas de ouro identificados através de observa-
ções em lupa binocular (Tabela 4.2).

MINERAL
INDÍCIOS 

MINERALÓGICOS

Fração Nº de Estações com partículas de Au

OURO

< 0,5mm 11 (mínimo de 1 partícula  
e máximo de  62 partículas)

 > 0,5 e < 1mm 6 (mínimo de 1 partícula  
e máximo de  5 partículas)

> 1mm 1 ( uma partícula)

Tabela 4.2 -  Destaques para Au em concentrado de bateia.

4.3 RESULTADOS ANALÍTICOS

O mapa unielementar de pontos e de bacias para 
Cu (Figura 4.3) apresenta os valores mais significativos 
associados a bacias que drenam principalmente rochas de 
caráter cálcio-alcalino a alcalino do Metagranito Igarapé 
Gelado, além de pequenos diques de vulcânicas máficas 
e formações ferríferas descritos na região, na porção 
SW da área amostrada, incluindo o único valor acima 
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do background para a área, provavelmente advinda do 
depósito de Cu e Au Paulo Afonso (Figura 4.4). De forma 
mais restrita, ocorre também associado a rochas da 
Formação Salobo-Pojuca, provavelmente relacionados 
ao depósito Pojuca. De acordo com a literatura, as uni-
dades que hospedam as zonas mineralizadas descritas na 
região constituem fragmentos metassedimentares clasto-
-químicos do Supergrupo Itacaiúnas (DOCEGEO, 1988), 
que estão imbricados tectonicamente nos granitoides 
subalcalinos pertencentes ao Metagranito Igarapé Gelado 
(BARBOSA, 2004; OLIVEIRA et al., 2017). Os destaques 
mineralométricos para Au também são observados princi-
palmente a drenagens relacionadas a rochas da Formação 
Salobo-Pojuca, estando provavelmente associados aos 
depósitos de Au na região. É observada uma ocorrência 
de Au em concentrado de bateia relacionado a rochas 
do Complexo Xingu, em que não se tem conhecimento 
de ocorrência mineral na área (Figura 4.4). É possível 
observar que os maiores resultados para Cu bem como os 

destaques para pintas de Au seguem preferencialmente 
o trend do Rio Azul (Figura 4.1), como já mencionado por 
Oliveira et al. (2017).

Na área do Lineamento do Cinzento, foram observados 
os elementos com coeficiente de correlação negativa do 
Fator 2 (Cu, Sc, V, U), como mostra a Figura 4.5. No mapa 
de associação para o Fator 2 observa-se ampla distribuição 
do mesmo em rochas do Metagranito Igarapé Gelado, na 
parte central da área de estudo, e mais restrito a Formação 
Salobo-Pojuca e o Granito Cigano, mais a SE, drenando 
rochas correlacionáveis aos depósitos Paulo Afonso e Furnas, 
respectivamente. Segundo Oliveira et al. (2017), ocorre uma 
importante zona anômala no setor Itacaiúnas-Salobo, que 
interliga os depósitos de Cu-Au do tipo IOCG Salobo, Paulo 
Afonso. Ocorrem também estações para este fator relacio-
nados às rochas granitoides do embasamento (Complexo 
Xingu), podendo ser mais um reflexo da geologia da área, 
em que ocorrem, no âmbito da Formação Salobo-Pojuca, 
vários diques máficos, alguns mapeáveis, outros não.

Figura 4.3 - Mapa unielementar de pontos de bacias para o Cu (sedimento de corrente) e destaques mineralógicos 
de Au (concentrado de bateia). Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 4.4 - Mapa geológico do Lineamento do Cinzento com os dados de sedimento de corrente (Cu) e concentrado 
de bateia (Au). Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Figura 4.5 - Mapa do Fator 2 com scores negativos para Cu, Sc, V, U. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto  
ARIM-CARAJÁS (2021).
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5 GEOFÍSICA

A geofísica representa um meio rápido, econô-
mico e não invasivo para coletar informações sobre 
o contraste das propriedades físicas das rochas, tais 
como magnetização, densidade, radioatividade natural 
e condutividade elétrica. Neste projeto, foram utilizados 
dados provenientes de três projetos aerogeofísicos 
contratados pelo Serviço Geológico do Brasil: Oeste 
de Carajás, Rio Maria e Tucuruí. Estes projetos foram 
levantados entre 2003 e 2009, e possuem 500 metros 
de espaçamento entre as linhas de voo (direção N-S), 
10 km entre as linhas de controle (direção E-W) e altura 
de voo de 100 metros.

5.1 DADOS GAMAESPECTROMÉTRICOS

Os levantamentos gamaespectrométricos fornecem 
informações sobre as concentrações de Potássio (K), Tório 
(eTh) e Urânio (eU) a partir da medição de raios gamas 
emitidos durante o processo de decaimento radioativo do 
Potássio-40, Bismuto-214 e Tálio-232, respectivamente. 
Devido à alta energia e frequência dos raios gama, estes 
podem atravessar dezenas de centímetros de camadas 
rochosas e algumas centenas de metros de camadas de 
ar. Estes levantamentos são amplamente utilizados no 
mapeamento geológico e mineral, tendo em vista que 
mudanças na litologia, solo e alterações composicionais 
modificam de forma significativa a concentração destes 
radioelementos.

Os raios gamas provenientes dos radioelementos 
K, Th e U sofrem variações devido a fatores ambientais 
como: sobrecargas não radioativas; temperatura e pres-
são atmosférica; precipitação e umidade do solo (MINTY, 
1997). Estes fatores variam de acordo com a época do 
ano, assim, quando se utilizam dados aerogamaespec-
trométricos de diferentes projetos é necessária uma 
compensação dos mesmos. Para esta compensação, foi 
determinada uma relação linear entre aqueles da área 
de intersecção entre os projetos, que foi posteriormente 
aplicada aos dados.

Após a união dos projetos foram gerados os produtos 
de concentração de K (Figura 5.1A), eTh (Figura 5.1B), 
eU (Figura 5.1C) e a composição ternária RGB (K, eTh, 
eU; Figura 5.1D) para constituir a base da interpretação 
geofísico-geológica. A partir da interpretação a área foi 
classificada em unidades gamaespectrométricas, para 
as quais foram gerados mapas de Potássio e Urânio 
anômalos e Parâmetro F (Figura 5.2, B e C).

5.2 POTÁSSIO E URÂNIO ANÔMALO

De acordo com Saunders et al. (1993), assume-se que 
os fatores ambientais que influenciam na concentração de 
tório (Th), influenciam de maneira previsível no potássio 
(K) e no urânio (U). A partir destas observações, Saunders 
et al. (1993) definiu o Potássio anômalo (Kd; Figura 5.2A) 
e o Urânio Anômalo (Ud; Figura 5.2B) como o desvio de 
um valor ideal obtido através de uma relação linear entre 
K-Th e U-Th, respectivamente. É importante ressaltar que 
o Kd e o Ud sejam gerados individualmente para cada 
unidade gamaespectrométrica interpretada, evitando 
um mascaramento de anomalias gerado por diferença de 
composição e outros fatores específicos de cada litologia.

5.3 PARÂMETRO F

Como descrito por Gnojek e Prichystal (1985) se refe-
rem a baixos valores da razão Th/K como indicativos de 
processos hidrotermais, uma vez que neste ambiente o 
K e o Th possuem um comportamento antagônico, como 
descrito por Ostrovsky (1973, apud GNOJEK; PRICHYSTAL, 
1985). Efimov (1978, apud GNOJEK; PRICHYSTAL, 1985) 
descreve o Parâmetro F (Figura 5.2C) como uma ferra-
menta para avaliar simultaneamente o enriquecimento 
de urânio em relação à razão Th/K e o enriquecimento de 
potássio em relação à razão Th/U, constituindo um bom 
meio de identificação de zonas de alteração hidrotermal 
(GNOJEK; PRISCHYSTAL, 1985). O Parâmetro F pode ser 
expresso pela relação K*U/Th.

5.4 DADOS MAGNETOMÉTRICOS

Os levantamentos aeromagnetométricos adquirem 
dados referentes à magnitude escalar do campo magné-
tico terrestre. Este campo é uma combinação do campo 
magnético do núcleo terrestre, aproximado pelo IGRF 
(International Geomagnetic Reference Field), e do campo 
induzido pelas rochas crustais (REEVES, 2005). Sendo assim, 
é possível isolar as contribuições crustais removendo o 
IGRF, resultando no mapa de Anomalia Magnetométrica – 
AM (Figura 5.3A). A partir da AM, foram aplicados diversos 
filtros com intuito de realçar as feições magnéticas. 

A 1ª Derivada Vertical da AM – 1DV (Figura 5.3B) 
representa o filtro passa-alta mais utilizado no enten-
dimento do arcabouço estrutural, uma vez que este 
filtro não possui tendência direcional e possui alto grau 
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Figura 5.1 - Produtos gamaespectrométricos gerados para o Lineamento Cinzento: (A) Concentração de Potássio; (B) Tório; (C) Urânio 
e (D) Mapa de distribuição ternária RGB (K, eTh, eU) com fusão ao Modelo Digital de Terreno (MDT). Fonte: Elaborado pela equipe do 

Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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de confiabilidade (ISLES; RANKIN, 2013). A 2ª Derivada 
Vertical da AM – 2DV (Figura 5.3C) ressalta ainda mais as 
altas frequências e mitiga fontes profundas; no entanto, 
conteúdos de frequência que representem ruído ine-
rente ao dado também são ressaltados. Além destes 
produtos, visando cooperar ao entendimento do arca-
bouço estrutural, foi gerado o mapa de Inclinação do 
Sinal Analítico – ISA (MILLER; SINGH, 1994). O mapa de 
ISA (Figura 5.3D) é a razão entre a 1DV e o módulo das 
derivadas horizontais. Este filtro equaliza as amplitudes 
das anomalias trazendo um mapa com fontes profundas 
e rasas realçadas simultaneamente.

O Gradiente Total – GT (NABIGHIAN, 1972; LI, 2006) 
representa a amplitude do vetor resultante da soma das 

três derivadas direcionais do Campo Magnético Anômalo 
(CMA). O GT (Figura 5.4A) realoca as anomalias positivas 
sobre os corpos magnéticos mais rasos, independente da 
orientação de magnetização do corpo. No entanto, o GT 
usualmente apresenta dispersão lateral das anomalias, 
principalmente para corpos com alta susceptibilidade 
magnética. De tal modo, utilizamos a abordagem des-
crita em Costa, Tavares e Oliveira (2019) que sugere a 
utilização de seções horizontais da Inversão do Vetor 
de Magnetização – MVI (ELLIS; WET; MACLEOD, 2012). 
Na Figura 5.4B está apresentada a seção horizontal da 
inversão em uma profundidade de 100 metros, tendo 
em vista uma melhor correlação com o mapeamento 
geológico-estrutural realizado em superfície.

Figura 5.2 - Produtos Gamaespectrométricos gerados para Lineamento Cinzento: (A) Potássio Anômalo; (B) Urânio Anômalo e  
(C) Parâmetro F. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Figura 5.3 - Produtos magnetométricos principais gerados para o Lineamento Cinzento: (A) Anomalia Magnetométrica; (B) 1ª Derivada 
Vertical; (C) 2ª Derivada Vertical e (D) Inclinação do Sinal Analítico. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Com intuito de auxiliar as interpretações dos lineamen-
tos magnéticos, também foram geradas soluções de Decon-
volução de Euler (THOMPSON, 1982; REID et al., 1990) para 
a região do Lineamento do Cinzento. As soluções variam de 
acordo com o índice estrutural (SI) e o tamanho da Janela de 
Deconvolução. O SI está diretamente relacionado à geome-
tria das fontes magnéticas, onde: 0 = contatos, 1 = estruturas 
lineares, 2 = cilindros e 3 = esferas. O tamanho da Janela de 
Deconvolução tem correlação direta com a profundidade 
das fontes magnéticas, e usualmente precisa ser o dobro 
do espaçamento entre as linhas de voo (e.g. 500 m) e mais 
da metade da profundidade de investigação (REID; EBBING; 
WEBB, 2014). Neste trabalho definimos SI = 1 e 2500 metros 
como a Janela de Deconvolução. A principal vantagem da 
Deconvolução de Euler é a dispensabilidade da aplicação 
do filtro de Redução ao Polo (BARANOV, 1957; GUNN, 

Figura 5.4 - Comparação entre (A) Gradiente Total e (B) Mapa de seção horizontal da Inversão do Vetor de Magnetização (MVI) descrito 
em Costa, Tavares e Oliveira (2019) e (C) Resultado da Deconvolução de Euler para índice estrutural 1. Fonte: Elaborado pela equipe do 

Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

1975), uma vez que este filtro é instável a baixas latitudes 
magnéticas. Como resultado, foram obtidas soluções com 
profundidades entre 22 e 880 metros, coincidente com os 
principais lineamentos magnéticos na região (Figura 5.4C).

5.5 CARACTERIZAÇÃO GEOFÍSICA DOS PRINCIPAIS 
DEPÓSITOS IOCG

A partir dos produtos gamaespectrométricos e mag-
netométricos, foram gerados perfis sobre três depósitos 
IOCG conhecidos da região do Lineamento do Cinzento 
(Figura 1.1), no intuito de caracterizar a assinatura geofísica 
dos mesmos. Foram estudados os depósitos Salobo, Paulo 
Afonso e Furnas. As porcentagens de enriquecimento dos 
radioelementos são baseadas nos valores de potássio e 
urânio anômalos.
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5.5.1 Depósito Salobo

As assinaturas geofísicas do depósito do Salobo 
(Figura 5.5A) mostram um enriquecimento de até 120% 
de urânio e de até 250% de potássio, além de um alto 
valor no Parâmetro F (~0,8). Os valores de Gradiente 
Total analítico (GT) são aproximadamente 6 nT/m, o 
que caracteriza valores superiores ao valor médio 
para a região (~0,3 nT/m). Estes valores elevados estão 
associados à uma anomalia de alta susceptibilidade 
que se estende para noroeste com limite inferior de 
1200 m de profundidade. O depósito possui um valor 

médio de enriquecimento de potássio de 50% a 200%, 
em que parte deste enriquecimento pode estar rela-
cionado com a falta de cobertura vegetal e o processo 
de extração na mina. Valores anômalos semelhantes 
se estendem para noroeste da área da mina acompa-
nhado de um corpo com susceptibilidade superior a 0,1 
SI (Figura 5.5B), sugerindo uma continuação lateral de 
4 km para noroeste. O MVI da mina do Salobo mostra 
uma configuração de um corpo lenticular contínuo, 
com comprimento de 6 km, largura média de 1 km e 
profundidade máxima de 1,5 km, com direção WNW/
ESE, mergulhando principalmente 62° para N60E.

Figura 5.5 - Caracterização da assinatura geofísica do depósito do Salobo: (A) Perfis geofísicos perpendiculares à mina, na direção NE-
SW; (B) Resultado do MVI para a região do Salobo com a representação das anomalias com susceptibilidade maior que 0.1 SI, e uma 

possível continuação do depósito para NW. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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5.5.2 Depósito Furnas

O depósito Furnas possui uma assinatura elevada 
no Gradiente Total de 3,5 nT/m (Figura 5.6A), o que 
corresponde a 11 vezes a média da região. A localização 
do depósito, aparentemente, não possui correlação 
direta com enriquecimento de potássio e urânio, porém 
anomalias de enriquecimento de 80% de urânio e 150% 
de potássio tendem a acompanhar a borda sudoeste 
do depósito (Figura 5.6A), podendo representar partes 
do seu halo de alteração hidrotermal já mapeado pela 
Leão-Santos e Moraes (2015).

O MVI realizado (Figura 5.6B) na região mostra 
uma configuração da anomalia magnética de forma 

geométrica robusta, semelhante a uma dobra fechada 
com segmentos de antiforme e sinforme, apresentando 
comprimento de 13 km, largura média de 14 km e profun-
didade máxima de 4 km, estando o depósito situado em 
uma zona de charneira de antiforme regional. Na porção 
central, onde se visualiza a configuração da anomalia 
em um antiforme e na porção mais extremo sul, onde 
se configura um outro sinforme, a anomalia magnética 
mostra-se mais profunda, por cerca de 400 metros, se 
comparada com o depósito onde a anomalia magnética 
é subaflorante. A caracterização gamaespectrométrica 
mostra valores elevados de Potássio Anômalo e parâme-
tro F semelhantes aos observados no depósito, diferindo 
apenas nos valores de uranio que não são significativos.

Figura 5.6 - Caracterização da assinatura geofísica do depósito do Furnas. (A) Perfis geofísicos perpendiculares à mina, na direção 
NE-SW; (B) Modelo de Inversão do Vetor de Magnetização (MVI) para susceptibilidades maiores que 0.1 SI; (C) Interpretação da 

caracterização geofísica integrada. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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5.5.3 Depósito Paulo Afonso

O depósito Paulo Afonso possui caráter magnético 
expressivo, apresentando valores no Gradiente Total 
de até 2,3 nT/m. Apesar do depósito possuir uma leve 
correlação com o Parâmetro F, este não se correlaciona 
de maneira direta com os produtos Kd e Ud (Figura 5.7A, 
B e C). Porém, no limite sudoeste do depósito existem 
anomalias de mais de 250% de enriquecimento de 
potássio e 50% de urânio que acompanham a anomalia 

magnética associada ao depósito (Figura 5.7A). Assim 
como o depósito de Furnas, esse deslocamento pode 
estar relacionado à parte do halo de alteração hidro-
termal. O MVI (Figura 5.7B e C) revela um corpo mag-
nético com direção E-W, subvertical, comprimento de 
11 km, largura de 7,5 km e profundidade máxima de 
3 km. Aparentemente este mesmo corpo continua a 2 
km na direção oeste após um desnível que o mobiliza 
para uma elevação de -1000 metros, e a sul onde se 
encontra mais profundo, a -1800 metros.

Figura 5.7 - Caracterização da assinatura geofísica do depósito do Paulo Afonso. (A) Perfis geofísicos perpendiculares à mina, na direção 
NE-SW; (B) Modelo de Inversão do Vetor de Magnetização (MVI) para susceptibilidades maiores que 0.1 SI. Fonte: Elaborado pela 

equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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O Brasil detém reservas de 11,14 Mt de Cu contido 
(LIMA; NEVES, 2014), que representam em torno de 
1,6% das reservas mundiais. Destas, 87% provêm da 
Província Mineral de Carajás, que concentra diversos 
depósitos de classe mundial de Cu-Au, em grande parte 
do tipo IOCG. O alto volume de recursos e reservas da 
região é notável e ainda é vasto o potencial para novas 
descobertas (JULIANI; MONTEIRO; FERNANDES, 2016). 
Nesse contexto, é importante a reavaliação metalo-
genética de distritos conhecidos, como a região do 
Lineamento do Cinzento, aliando estudos de depósitos 
e ocorrências a uma contextualização regional sob 
a ótica dos sistemas minerais, a fim de se contribuir 
para o aperfeiçoamento e assertividade dos modelos 
exploratórios.

Neste capítulo, serão apresentados os dados de 
síntese sobre os principais sistemas mineralizantes que 
ocorrem na região do Lineamento do Cinzento, seus 
aspectos nas escalas de depósito e distrito, bem como 
a síntese e novos dados sobre os principais depósitos 
e ocorrências de Cu-Au, Cu-Zn e Au da região. Por fim, 
serão discutidos os controles críticos das mineralizações, 
que embasam o modelamento de potencial mineral (ver 
Capítulo 7).

São conhecidos sete depósitos importantes na região 
do Lineamento do Cinzento: Salobo, Pojuca, Grota Funda, 
Gameleira, Paulo Afonso, Furnas e GT-46/Igarapé Cin-
zento (Figura 6.1, Tabela 6.1). Há ainda ao menos cinco 
depósitos menores ou ocorrências lavradas de forma 

6 GEOLOGIA E METALOGÊNESE DAS MINERALIZAÇÕES DE COBRE E OURO

semi-artesanal em garimpos (p. ex. garimpo Grota da 
Cruz e campo de garimpos de Lindoeste), assim como 
garimpos de ouro aluvionar. Também foram reconhecidas 
mais de 30 localidades com evidências de forte altera-
ção hidrotermal e/ou ocorrência de veios sulfetados, 
em parte coincidentes com anomalias geoquímicas de 
sedimento de corrente (ver Capítulo 4).

6.1 SÍNTESE DO CONHECIMENTO SOBRE OS 
PRINCIPAIS SISTEMAS MINERALIZANTES

Como salientado no Capítulo 2, o vasto potencial 
exploratório da Província Mineral de Carajás se deve à 
diversidade de épocas metalogenéticas e seus múltiplos 
sistemas mineralizantes, desenvolvidos em um ambiente 
geodinâmico favorável e fértil. Na região do Lineamento 
do Cinzento, os depósitos de Cu (± Au) se relacionam a 
um ou mais dos seguintes sistemas mineralizantes: 

1) Sistema vulcanogênico submarino, responsável 
pelas mineralizações VMS, coevo à deposição do Super-
grupo Itacaiúnas, entre 2,76 e 2,73 Ga, com mineraliza-
ções de Cu-Zn (Au);

2) Dois eventos relacionados ao sistema IOCG, con-
temporâneos a pulsos de magmatismo tipo-A neoarque-
anos, em 2,72 Ga e em 2,57 Ga, com mineralizações de 
Cu-Au (Ag-Mo-ETR-U); e

3) Sistema relacionado às intrusões graníticas 
do tipo-A de 1,88 Ga, com mineralizações de Cu-Au 
(Co-W-Mo-U).

Figura 6.1 - Localização dos principais depósitos e ocorrências de Cobre e Ouro da região do Lineamento do Cinzento. A numeração se 
refere à Tabela 6.1. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Tabela 6.1 -  Principais depósitos e ocorrências de Cobre e Ouro na região do Lineamento do Cinzento.

Nº TOPONÍMIA SUBSTÂNCIA STATUS TIPOLOGIA ROCHA ENCAIXANTE/
HOSPEDEIRA

UNIDADE 
LITOESTRATIGRÁFICA

CONTROLE 
ESTRUTURAL

1 Furnas Cu-Au Depósito IOCG / VMS? Metassedimentos/Brechas, 
magnetititos

Formação Salobo-
Pojuca

WNW-ESE, 
NNE-SSW

2 Mesquita Au Garimpo ativo Au placer Sedimentos aluvionares Depósitos aluvionares  

3 Circular Cu-Au Ocorrência IOCG FFBs/magnetitito Grupo Grão Pará WNW-ESE

4 Madeirinha Au Garimpo 
inativo Au placer Sedimentos aluvionares Depósitos aluvionares  

5 Grota funda Cu-Au Depósito IOCG FFBs, Metavulcânica 
hidortermalizada Grupo Grão Pará WNW-ESE

6 Gameleira Cu-Au-Mo Depósito Rel. Granitos Metavulcanossedimentares/
Veios Grupo Grão Pará NNE-SSW, 

NE-SW

7 Pojuca/ 
Corpo 4 Cu-Au-Zn Depósito VMS Exalitos/Exalito brechado Grupo Grão Pará WNW-ESE

8 Pojuca/ 
Corpo 1 Cu-Au-Zn Depósito VMS Exalitos/Exalito brechado Grupo Grão Pará WNW-ESE

9 Pojuca/ 
Corpos 2 e 3 Cu-Au-Zn Depósito VMS Exalitos/Exalito brechado Grupo Grão Pará WNW-ESE

10 Paulo Afonso Cu-Au Depósito IOCG,  
Rel. Granitos?

Metagranito e BIFs/
Hidrotermalitos

Metagranito Igarapé 
Gelado, Formação 
Salobo Pojuca

WNW-ESE, 
NE-SW

11 Grota da Cruz Au-Cu Garimpo ativo Rel. Granitos
Sedimentos aluvionares 
e gossans, Biotita-gnaisse 
milonito/veio qtz+epi+anf

Metagranito Igarapé 
Gelado

 NE-SW/ NW-SE/ 
WNW-ESE e 
NNE-SSW

12 Cazuza Au Garimpo ativo Au placer Sedimentos aluvionares Depósitos aluvionares  

13 Japiim Cu Ocorrência IOCG
Metagranito milonítico 
com faixas de FFB?/ brecha 
com qtz+epi+mgt+hem

Metagranito Igarapé 
Gelado

WNW-ESE,  
NE-SW

14 Salobo Cu-Au-Ag-Mo Mina ativa IOCG
FFBs, rochas 
metassedimentares, 
ortognaisses, anfibolitos 

Formação Salobo-
Pojuca, Metagranito 
Igarapé Gelado

 WNW-ESE/
NE-SW

15 Liberdade 4 Au Garimpo inativo Au placer Sedimentos aluvionares Depósitos aluvionares  

16 Igarapé Cinzento/
GT46 Cu-Au Depósito IOCG

Anfibolitos e Granitos 
arqueanos/Anfibolitos 
biotitizados

Formação Salobo-
Pojuca

NNE-SSW e 
NW-SE

17 Senhorzinho Au-Cu Garimpo 
inativo Rel. Granitos Metagranitoides foliados, 

gossan, veios
Metagranito Igarapé 
Gelado E-W, WNW-ESE

18 Clayton Au-Cu Garimpo 
inativo Rel. Granitos Metagranitoides foliados, 

gossan, veios
Metagranito Igarapé 
Gelado E-W, WNW-ESE

19 Lindoeste 1 Au Garimpo 
inativo Au placer Sedimentos aluvionares Depósitos aluvionares  

20 Lindoeste 2 Au Garimpo 
inativo Au placer Sedimentos aluvionares Depósitos aluvionares  

21 Lindoeste 3 Au Garimpo inativo Au placer Sedimentos aluvionares Depósitos aluvionares  

22 Lindoeste 4 Au Garimpo ativo Au placer Sedimentos aluvionares Depósitos aluvionares  

23 Lindoeste 5 Au Garimpo inativo Au placer Sedimentos aluvionares Depósitos aluvionares  

24 Lindoeste 6 Au Garimpo inativo Au placer Sedimentos aluvionares Depósitos aluvionares  

25 Lindoeste 7 Au Garimpo inativo Au placer Sedimentos aluvionares Depósitos aluvionares  

26 Lindoeste 8 Au Garimpo inativo Au placer Sedimentos aluvionares, 
lateritos

Depósitos aluvionares, 
coberturas lateríticas 
maturas

 

27 Lindoeste 9 Au Garimpo inativo Au placer Sedimentos aluvionares, 
lateritos

Depósitos aluvionares, 
coberturas lateríticas 
maturas
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Os depósitos VMS, IOCG e aqueles relacionados a 
granitos podem ser considerados, em seu conjunto, como 
pertencentes à ampla classe dos depósitos hidrotermais, 
formados a partir de misturas de fluidos não-magmáticos 
(água do mar, fluidos bacinais, águas meteóricas, etc.), 
com fluidos de origem magmática (CORRIVEAU; SPRY, 
2014). Estes fluidos circularam através da crosta, trans-
portando metais e outros elementos químicos desde 
reservatórios e os precipitaram posteriormente na forma 
de minério e halos de alteração.

6.1.1 Sistema vulcanogênico

Os fluidos envolvidos na gênese dos depósitos VMS 
são neutros a ácidos (pH 7 a 2), quentes (150 a 400 °C) 
e na maior parte derivados de água do mar, podendo 
ou não ter um componente magmático (YANG; SCOTT, 
1996). Estes fluidos circulam e reagem com as rochas 
do fundo do mar em ambientes com magmatismo ativo, 
lixiviando e precipitando elementos e, devido à alta razão 
fluido/rocha, podem desenvolver zonas de alteração 
importantes à volta dos depósitos, as quais incluem as 
alterações ou zonas clorítica, sericítica, argílica, argílica 
avançada e propilítica-carbonática (BONNET; CORRIVEAU, 
2007). Os depósitos VMS estão geralmente metamor-
fizados. A ação do metamorfismo sobre as alterações 
hidrotermais e rochas exalativas (exalitos) associadas 
consiste em modificar sua mineralogia primária e pro-
vocar desidratação, mas a composição das rochas per-
manece essencialmente a mesma. Consequentemente 
as mudanças químicas sofridas pelo protólito original 
durante os processos hidrotermais pré-metamórficos 
permanecem preservadas.

Na região do Lineamento do Cinzento, as minerali-
zações do tipo VMS estão encaixadas na interface entre 
formações ferríferas bandadas e rochas metavulcânicas 
máficas do Supergrupo Itacaiúnas. A principal altera-
ção regional distintiva que se reconhece é a clorítica, 
cujo metamorfismo em fácies anfibolito inferior gera 
os dalmacianitos: cordierita-antofilita-cummingtonita 
xistos, por vezes com quartzo, flogopita e/ou clorita. 
Os dalmacianitos ocorrem na forma de um horizonte 
estratigráfico mapeável, paralelo a foliação regional, 
dobrado e tectonicamente seccionado. Estas rochas, 
relativamente ricas em ferro, magnésio e alumínio e 
pobres em sódio e cálcio, correspondem à alteração 
hidrotermal sobre basaltos.

Também se relacionam ao sistema os metaexalitos 
(metacherts ricos em granadas microcristalinas, turmali-
nitos laminados e granaditos, interdigitados com forma-
ções ferríferas bandadas) e, em nível local, xistos muito 
ricos em aluminossilicatos (produto de metamorfismo 
de zonas de alteração argílica). A mineralização princi-
pal se apresenta na forma de calcopirita e esfalerita (e 

pirrotita), contida principalmente em níveis com espes-
sura submilimétricas a centimétrica, interdigitados com 
formações ferríferas.

Os dalmacianitos já foram classificados como pro-
dutos de metamorfismo de contato relacionado aos 
granitos de 1,88Ga, especialmente ao redor do Granito 
Cigano. Entretanto, constatamos que sua ocorrência 
não é restrita aos contatos de rochas do Supergrupo 
Itacaiúnas com granitos paleoproterozoicos e sugerimos 
que os dalmacianitos representam zonas de alteração 
clorítica metamorfizadas em fácies anfibolito.

O depósito de Cu-Zn Pojuca é o principal represen-
tante desta classe, onde são conhecidos quatro corpos 
estratiformes tabulares e descontínuos. Também foram 
reconhecidas mineralizações do tipo VMS nos depósitos de 
Cu-Au Grota Funda e Furnas, apesar de os mesmos serem 
considerados como do tipo IOCG, sugerindo componentes 
mistos e superposição de eventos metalogenéticos distintos 
na sua gênese. Na escala da província, ainda se reconhecem 
(proto) mineralizações do tipo VMS no depósito Igarapé 
Bahia (DREHER, 2004; MELO, 2018) e no depósito Tarzan, 
onde formam nódulos e camadas de sulfeto interdigitados 
com rochas metassedimentares, ambos superpostos por 
mineralizações relacionadas ao sistema IOCG.

6.1.2 Sistema IOCG

O atual entendimento sobre os depósitos IOCG da 
Província Mineral de Carajás foi sumarizado por Xavier 
et al. (2012, 2017), além dos trabalhos mais recentes de 
Schutesky e Oliveira (2020), Trunful et al., 2020, entre 
outros. Os processos de alteração e mineralização são 
interpretados por Xavier et al. (2017) e outros autores 
como misturas de fluidos rasos (em parte derivados 
da provável dissolução de evaporitos) e profundos (de 
origem magmático-hidrotermal). Segundo Groves et al. 
(2010), uma das principais fontes de metal nos sistemas 
IOCG (especialmente Cu) seria o manto litosférico sub-
continental (MLSC), metassomatizado por processos 
prévios à mineralização, entretanto contribuições de 
crosta continental são sugeridas pela presença de ETR 
leves e U na associação mineral dos principais depósitos. 
A colocação de magmas máficos sobre o MLSC (underpla-
ting) possibilitaria a fusão da base da crosta, extração dos 
elementos incompatíveis para magmas híbridos (máficos/
ácidos tipo A), com transporte dos fluidos derivados para 
níveis crustais mais rasos por estruturas translitosféricas.

Há dois eventos mineralizantes IOCG arqueanos na 
Província Mineral de Carajás, o mais antigo de 2,72-2,68 
Ga e o mais novo em 2,61-2,54 Ga, ambos com represen-
tação na região do Lineamento do Cinzento. No entanto, 
as características de ambos são semelhantes. Há mistura 
de dois fluidos principais, as salmouras metalíferas hiper-
salinas (35-70% Na-Clequiv) e quentes (superior a 500 °C), 
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e os fluidos aquosos, de baixa a moderada salinidade 
e mais frios (inferior a 250 °C) (XAVIER et al., 2017). Os 
depósitos de ambas as gerações possuem halos quilo-
métricos de alteração hidrotermal Ca-Na (calco-sódica), 
intenso metassomatismo proximal de Fe-K, com sulfetos, 
enriquecimento em ETR leves, teores anômalos de Co, 
Ni, Pb, Zn, As, Bi, W e U, e correlação espacial e temporal 
com magmatismo granítico do tipo-A (TALLARICO, 2003; 
XAVIER et al., 2012, 2017). Os depósitos arqueanos têm 
texturas brechoides típicas, são ricos em magnetita e 
relativamente pobres em sílica, sendo a colocação em 
ambiente mesozonal, em torno de 10 km de profundidade 
(XAVIER et al., 2012, 2017).

A maioria dos depósitos conhecidos na região do 
Lineamento do Cinzento se relaciona ao sistema IOCG: 
Salobo, Grota Funda, GT-46/Igarapé Cinzento, Paulo 
Afonso e Furnas, ainda que todos apresentem modifi-
cações relacionadas ao sistema granítico tardio e alguns 
contenham evidências de alterações prévias relacionadas 
ao sistema vulcanogênico. Os depósitos Salobo, Grota 
Funda e GT-46 foram datados por Re-Os (molibdenita) 
e U-Pb (monazita, titanita), apresentando idades de 
mineralização em torno de 2,57 Ga. O depósito GT-46 
apresenta ainda um primeiro evento de mineralização 
em 2,72 Ga (TOLEDO et al., 2019) superposta pela mine-
ralização de 2,57 Ga. Essas idades são similares às do 
Cinturão Sul do Cobre (MORETO et al., 2015b; BORBA 
et al., 2021; HUNGER et al., 2021).

Apesar dos depósitos IOCG não serem exclusivos 
de nenhuma unidade específica ou litotipo, afetando 
todas as rochas mais antigas que a mineralização, os 
sítios mineralizados tendem a ocorrer no contato entre 
o Supergrupo Itacaiúnas e outras unidades arqueanas, 
ou exclusivamente nas sequências metavulcanossedi-
mentares, hospedados em especial nas formações fer-
ríferas de fácies óxido a silicato, que ocorrem em todos 
os depósitos desta classe na região. 

A alteração Ca-Na (calco-sódica) é reconhecível 
regionalmente no Lineamento do Cinzento, ocorrendo 
visivelmente na forma de veios e bolsões de actinolita (± 
magnetita, quartzo), em geral centimétricos a métricos, 
que se distribuem em zonas quilométricas ao redor de 
ocorrências e depósitos. Também ocorrem veios de acti-
nolita ± plagioclásio ± quartzo e plagioclásio ± quartzo, 
localmente com textura sintaxial reliquiar, entretanto a 
maioria fortemente recristalizada. Os veios, dobrados e 
boudinados, são pré-tectônicos em relação à deformação 
principal (Dn), conforme apresentado no Capítulo 3. Em 
parte, a ocorrência de veios graníticos do tipo Velho Salobo 
e alterações calco-sódicas regionais são coincidentes.

Ocorrem ainda alterações a ferro e potássio, na forma 
de magnetititos e biotititos, por vezes com granada e/
ou grunerita, em geral proximais em relação às zonas 
mineralizadas.

6.1.3 Sistema relacionado a granitos

Os depósitos deste sistema são polimetálicos, relacio-
nados a plútons e diques graníticos de 1,88 Ga. O sistema 
se relaciona a uma época metalogenética de notável 
diversidade de tipologias de depósitos, que também inclui 
a mineralização de Au-Pt-Pd de Serra Pelada (GRAINGER 
et al., 2008), alguns depósitos IOCG do Cinturão Sul do 
Cobre (Sossego, Alvo 118, TORRESI et al., 2012; MORETO 
et al., 2015a), e de Sn-W (Mocambo). Na região do Line-
amento do Cinzento, destaca-se o depósito de Cu-Au 
(Co-F-U-Mo-ETR) Gameleira, além dos garimpos Grota 
da Cruz, Clayton e Senhorzinho (Lindoeste). Também 
é notável a evidência de remobilizações maiores ou 
menores em todos os principais depósitos, relacionadas 
ao evento magmático.

Segundo Xavier et al. (2017), as mineralizações se 
manifestam na forma de veios e stockworks, controlados 
por estruturas rúpteis, com quantidades pequenas ou 
nulas de óxidos de ferro associadas aos sulfetos de baixa 
sulfetação (especialmente calcopirita e pirita) e química 
similar aos IOCGs, porém com mais elementos granitófilos.

A alteração regional mais característica do sistema 
relacionado a granitos é a propilítica (epidoto e clorita). 
De forma proximal, também podem ocorrer alteração 
sódica, dominada por escapolitização, além de potassi-
ficação (biotita, estilpnomelano). Na escala de depósito, 
também ocorrem veios de actinolita e, por vezes, veios 
com quartzo, carbonato e adulária. Também se desta-
cam as zonas de silicificação, localmente com aspecto 
brechoide em quebra-cabeça, por vezes associadas à 
clorita, alinhadas ao longo de zonas extensionais do 
Lineamento do Cinzento.

6.2 DESCRIÇÃO DOS DEPÓSITOS E 
PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

6.2.1 Depósito Salobo

O depósito Salobo (1112 Mt @ 0,69 Wt% Cu, 0,43 
g/t Au, 55 g/t Ag, MELO et al., 2017), é o maior dentre 
os depósitos de Cu-Au conhecidos na PMC, o segundo 
maior na classe dos depósitos IOCG em nível global (atrás 
apenas do supergigante Olympic Dam, da Austrália) e o 
maior depósito de Cu-Au do Brasil. Sua descoberta se 
deu em 1977, a partir do reconhecimento de anomalia 
geoquímica de sedimentos de corrente no Igarapé Salobo, 
coincidente com anomalia magnética (DOCEGEO, 1988). 
O depósito está atualmente em produção pela VALE S.A., 
através da subsidiária Salobo Metais, sendo a única mina 
ativa no Lineamento do Cinzento. O depósito, de classe 
mundial, é amplamente reconhecido como do tipo IOCG 
(HÜHN; NASCIMENTO, 1997), sendo até a data desta 
publicação o segundo maior nesta classe de depósitos 
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em nível global, atrás apenas do supergigante Olympic 
Dam, da Austrália. Os modelos apresentados por Melo et 
al. (2017) para embasar o cálculo de recursos e reservas 
estão abertos em profundidade, sendo o tamanho real 
do corpo mineralizado desconhecido.

Trata-se de uma mineralização hospedada majori-
tariamente em litotipos do Supergrupo Itacaiúnas, mas 
também no Metagranito Igarapé Gelado e em lentes 
de ortognaisses do embasamento mesoarqueano (LIN-
DENMAYER, 1990, LINDENMAYER, 2003, RÉQUIA et al., 
2003; MELO et al., 2017). No depósito ainda ocorrem dois 
granitos intrusivos (LINDENMAYER, 1990) que cortam as 
rochas arqueanas citadas acima, o granito Velho Salobo, 
deformado, com idade de cristalização de 2573 ± 8 Ma 
(U-Pb em zircão; MACHADO et al., 1991) e o granito 
Novo Salobo, não deformado, cristalizado em ca. 1800 
Ma (Rb-Sr; CORDANI, 1981). Por último, diques de dia-
básio datados em 552 ± 32 Ma (Rb-Sr, CORDANI, 1981) 
cortam a área do depósito, encaixados em estruturas 
discordantes da foliação principal.

A mineralização apresenta um envelope lentiforme 
de espessura de até 500 m, orientado na direção NW-SE 
(Figura 6.2), com sua zona oxidada parcialmente aflorante. 
É subvertical em superfície, com mergulho moderado a 
íngreme para NE em profundidade, sugerido pelo modelo 
de inversão magnética apresentado no Capítulo 5 e 
conforme observado por Burns et al. (2017), e com um 
trend mineralizado de caimento down dip, subparalelo à 
direção da lineação de estiramento principal (Ln).

O minério é principalmente composto por calcocita, 
bornita e, em menor proporção, calcopirita, ocorrendo 
associados majoritariamente a magnetititos nas zonas 
de mais alto teor (LINDENMAYER, 2003), e também a 
brechas hidrotermais. Zonas de intensa alteração potás-
sica e de enriquecimento em ferro envelopam o corpo 
de minério (REQUIA; FONTBOTÉ, 2001, REQUIA et al., 
2003), representadas por rochas ricas em biotita, mag-
netita e granada.

Segundo Requia e Fontboté (2001), o minério de 
Salobo apresenta assinatura geoquímica com altos valo-
res de Ag, As, F, Mo, U, Co e ETRL, bem como teores bai-
xos de Zn, Pb, V e Ba. De acordo com Xavier et al. (2008), 
isótopos de Boro em turmalina do depósito (δ11B = 14 a 
26,5%) sugerem a participação de fluidos de salmouras 
derivadas de evaporitos marinhos durante o processo 
hidrotermal que deu origem ao depósito, adicionalmente 
aos componentes magmático-hidrotermais amplamente 
reconhecidos (como MELO et al., 2019).

A idade da mineralização principal é 2576 ± 8 Ma (Re-
Os em molibdenita; RÉQUIA et al., 2003), o que sugere 
que o granito Velho Salobo teve um papel relevante 
durante a gênese do depósito. Melo et al. (2017) iden-
tificaram ainda zircões da zona mineralizada de 2535 
± 8 Ma (U-Pb, LA-ICPMS), bem como monazitas com 
idade de 2452 ± 14 Ma (U-Pb, LA-ICPMS), sugerindo 
que pulsos de atividade hidrotermal perduraram por 
mais de 100 milhões de anos após o episódio principal 
de mineralização.

Figura 6.2 - Mapa geológico do depósito Salobo. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021), modificado de 
REQUIA et al. (2003).
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Tassinari, Mellito e Babinski (2003), por outro lado, 
obtiveram idades Pb-Pb (lixiviação) de 2705 ± 42 Ma para 
a calcocita, 2587 ± 150 Ma para turmalina, 2427 ± 130 
para calcopirita e 2112 ± 12 Ma para magnetita. Requia et 
al., (2003) também obtiveram idade Pb-Pb (lixiviação) de 
2576 ± 71 Ma para a calcopirita do depósito. O significado 
destas idades, no entanto, é incerto, considerando que 
podem representar de fato a idade dos minerais, mas 
também idades ambíguas com componentes de herança 
isotópica ou reequilíbrio metamórfico.

6.2.1.1 Descrição da zona mineralizada

Foram realizadas visitas à cava principal da mina do 
Salobo, bem como descrição de seis testemunhos de 
sondagem que atravessam a zona mineralizada. Análi-
ses petrográficas em amostras representativas permi-
tiram o reconhecimento de rochas hospedeiras, zonas 
de alteração hidrotermal, minerais de minério e ganga 
e ordem de cristalização dos minerais metamórficos e 
hidrotermais (Figura 6.3). Posteriormente, foi realizada a 
correlação das observações na escala de depósito com 
o arcabouço tectonoestratigráfico e metalogenético 
regional e a contextualização dos dados coletados por 
outros autores.

O limite sudoeste da zona mineralizada é de caráter 
tectônico, entre o metagranito Igarapé Gelado (não 
mineralizado) e quartzitos da Formação Salobo-Pojuca. 
Ambos os litotipos apresentam-se fortemente miloni-
tizados, com bandas miloníticas sin-Dn de temperatura 
moderada (Figura 6.4A).

Para nordeste, afloram dois tipos de xistos gra-
natíferos. O mais abundante é o granada-magnetita-
-quartzo-biotita xisto. São rochas escuras, amarronzadas 
a marrom-esverdeadas, granolepidoblásticas e com forte 
xistosidade (Sn), marcada principalmente pela biotita, 
sem evidências de texturas miloníticas sin-Dn (Figura 
6.4B, D). As granadas apresentam comumente textura 
poiquiloblástica, com inclusões de biotita, quartzo, tur-
malina e magnetita e por vezes formam aglomerações 
monominerálicas. Apresentam ainda trilhas de turmalina 
e cristais isolados de apatita, evidenciando o caráter sin 
a tardi tectônico das granadas em relação ao desenvol-
vimento da foliação Sn.

Também ocorrem níveis de granada-biotita-mag-
netita-quartzo-grunerita xistos interdigitados, que se 
tornam gradativamente mais abundantes para nordeste. 
Possuem coloração verde escura a negra, forte xistosi-
dade Sn e predomínio de granada, grunerita, biotita, mag-
netita e quartzo. Apresentam textura granolepidoblástica 

Figura 6.3 - Sequência paragenética de minerais na mina do Salobo, consolidando as associações minerais de diversos litotipos 
distintos. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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a granonematoblástica, marcada pelo intercrescimento 
de grunerita e biotita (Figura 6.4C, E). As granadas ocor-
rem como porfiroblastos milimétricos a centimétricos, 
alcançando até 7 cm de diâmetro, também poiquiloblás-
ticas e com inclusões de grunerita, biotita, magnetita e 
quartzo. A foliação Sn deflete ao redor dos cristais, porém 
também se encontra preservada por trilhas de inclusões 
no interior de alguns grãos (Figura 6.4F). Os xistos podem 
apresentar marcante bandamento composicional, com 

interdigitação de bandas submilimétricas a centimé-
tricas de silicatos ± magnetita ± quartzo com bandas 
dominantemente de magnetita e/ou quartzo. Porções 
homogêneas de xistos sem bandamento composicio-
nal maciças também foram reconhecidas. Cristais de 
allanita, apatita e turmalina com crescimento anterior 
ao desenvolvimento da foliação Sn, submilimétricos a 
milimétricos, esporadicamente ocorrem intercrescidos 
com os minerais da matriz.

Figura 6.4 - (A) Foto de testemunho de ortognaisse milonítico correlato ao Metagranito Igarapé Gelado, do limite sudoeste do depósito; 
(B) Foto de testemunho de granada-biotita-quartzo-magnetita xisto da zona mineralizada; (C) Foto de testemunho de granada-grunerita-
biotita-magnetita-quartzo xisto com estratificação composicional; (D) Fotomicrografia sob nicóis paralelos de granada-biotita-quartzo-

magnetita xisto; (E) Fotomicrografia sob nicóis paralelos da matriz de granada-grunerita-biotita-magnetita-quartzo xisto;  
(F) Fotomicrografia sob nicóis cruzados de aspecto porfiroblástico de granada (em preto), com deflexão da foliação ao seu redor e trilhas 

de inclusões rotacionadas em relação à foliação principal. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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No limite a nordeste da zona mineralizada aflora um 
nível descontínuo de anfibolitos, não observados nos furos 
de sondagem nem na cava do depósito, no desenvolvimento 
deste trabalho. Segundo Lindenmayer (1990), são compos-
tos essencialmente por hastingsita e plagioclásio, com tex-
tura granoblástica. O anfibolito e os xistos granatíferos estão 
em contato tectônico (milonitos de temperatura moderada) 
com o metagranito Igarapé Gelado pouco alterado.

Níveis de metagranitos foliados composicionalmente 
similares ao tipo Velho Salobo, lentiformes, geralmente de 
espessura centimétrica a decimétrica, também ocorrem 
junto aos xistos. São rochas grossas, granoblásticas (ainda 
que, localmente, texturas ígneas estejam preservadas de 
forma reliquiar), formadas principalmente por quartzo, 
plagioclásio e microclina, apresentando de forma acessória 
hornblenda e/ou biotita, por vezes concentradas em bandas 
centimétricas envolvidas por material quartzo-feldspático 
(Figura 6.5A). Os principais minerais-traços são turmalina, 
apatita e allanita, ocorrendo ainda raros sulfetos dissemina-
dos. Por fim, ocorrem raros corpos tabulares de granito não 
deformado (interpretados aqui como tipo Novo Salobo), 
em parte discordantes da foliação Sn, reconhecíveis apenas 
na escala de testemunho de sondagem (Figura 6.5B).

Associados aos xistos ricos em biotita e aos xistos 
ricos em grunerita (localmente aos quartzitos, ao Meta-
granito Igarapé Gelado e aos corpos do Metagranito Velho 
Salobo), ocorrem corpos de magnetititos, hornblenditos 
e brechas sulfetadas, principais hospedeiros da minera-
lização do depósito Salobo (Figuras 6.6A, B, C, D, E, F). 
Ocorrem em níveis e veios alongados e lentiformes, subpa-
ralelos à foliação principal, com foliação Sn desde fraca até 
marcante, apresentando espessuras milimétricas a métri-
cas e comprimentos centimétricos a decamétricos. Em 
partes mais preservadas da deformação, os veios podem 
apresentar textura brechoide reliquiar, localmente em 
quebra-cabeça, com cristais de hornblenda e magnetita 
em matriz sulfetada (Figura 6.6E, F). Quando discordan-
tes, os veios possuem uma foliação superposta e dobras, 

mostrando sua natureza pré-tectônica em relação à Dn 
(Figura 6.6A). Os hornblenditos (hastingsita ± diopsídio ± 
faialita ± sulfetos ± magnetita ± apatita ± monazita ± alla-
nita, Figura 6.6B-D) e magnetititos (magnetita ± sulfetos 
± quartzo, localmente apresentando microbandamento 
reliquiar marcado por trilhas de magnetita) apresentam 
textura granoblástica obliterando parcial a totalmente 
o aspecto brechoide anterior. Já as brechas sulfetadas, 
intimamente relacionadas aos hornblenditos, apresentam 
marcante zonação composicional, com bordas ricas em 
granada, magnetita, faialita, diopsídio e hastingsita e 
centro com estes mesmos cristais, porém com formas 
arredondadas (por vezes com coronas de actinolita e 
biotita pós-Dn+1) em uma matriz de sulfetos (Figura 6.6F). 
Veios de turmalinito também ocorrem associados aos 
hornblenditos, de forma bastante restrita, também se 
apresentando dobrados, com foliação Sn plano axial.

A zona de mais alto teor do depósito se localiza na 
sua porção central, onde os xistos granatíferos, mag-
netititos e hornblenditos são parcialmente alterados 
por uma zona de intensa cloritização (Figura 6.7A). As 
zonas de alteração contêm quantidades variadas de 
quartzo, clorita, epidoto, estilpnomelano, escapolita, 
biotita verde, actinolita, turmalina, apatita e sericita, 
além de sulfetos e magnetita. Localmente, próximo a 
apófises de granito Novo Salobo, também se observou 
fluorita. Não apresentam deformação dúctil e envelo-
pam zonas de intenso fraturamento e venulação em 
stockwork (pós-Dn+1) que cortam a trama dúctil, apesar 
de em grande parte concordante a Sn (Figura 6.7B). São 
halos de alteração hidrotermal onde ocasionalmente se 
observa textura de substituição de fases mais antigas 
(especialmente granada e biotita) por clorita e outros 
minerais correlatos (Figura 6.7C). A mesma associação 
mineral ocorre na forma de veios preenchendo as fra-
turas (Figura 6.7D, E, F), entretanto a concentração de 
sulfetos (especialmente bornita e calcocita) é muito maior 
nas zonas de fraturamento que nos halos cloritizados. 

Figura 6.5 - (A) Foto de testemunho de metagranitoide gnaissificado interpretado como do tipo Velho Salobo, com foliação Sn evidente; 
(B) Foto de testemunho de dique de granito discordante da foliação Sn, interpretado como do tipo Novo Salobo.  

Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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As mesmas alterações ocorrem fora da zona de mais 
alto teor, porém com menor intensidade. É comum a 
ocorrência de estrias de falha e sliken sides nos planos 
cloritizados, indicando movimento transcorrente destral, 
normal-destral ou normal (ver Capítulo 3).

Os minerais de minério incluem calcocita, bornita e 
calcopirita (Figura 6.8A, B, C, D, E, F), além de ocorrências 
restritas de covelita e digenita. No entanto, calcocita e 
bornita são os dois principais minerais de minério do 
depósito, especialmente abundantes na zona de alto 
teor, onde ocorrem na forma maciça (Figura 6.8B), em 

bolsões associados a veios de quartzo ou preenchendo 
fraturas em magnetititos (Figura 6.8C, E), frequente-
mente apresentando intercrescimento mirmequítico e 
em paragênese com minerais da assembleia hidrotermal 
tardia (Figura 6.8F). Ouro livre ocorre como grãos de até 
10 µm como inclusões nos sulfetos (BURNS et al., 2017). 
É notável que nos hornblenditos, magnetititos e brechas 
sulfetadas, estes minerais ocorrem substituindo parcial 
a totalmente uma geração mais antiga de calcopirita, 
estando diretamente relacionados a estruturas rúpteis 
tardias (pós-Dn+1).

Figura 6.6 - Foto de testemunho de nível de magnetitito afetado por dobra Dn; (B) Foto de testemunho de veio de hornblenda com 
quartzo e sulfetos (calcopirita >>> bornita) intersticiais; (C) Fotomicrografia sob nicóis cruzados de hornblendito maciço, com textura 

granoblástica, cortado por bandas de cisalhamento Dn+1; (D) Fotomicrografia sob nicóis cruzados de hornblendito com magnetita;  
(E) Fotomicrografia sob luz refletida de brecha hidrotermal com cristais de hornblenda parcial a totalmente substituídos por grunerita 
e matriz de sulfetos (bornita e calcocita substituindo calcopirita); (F) Foto de amostra de magnetitito brechado, com matriz sulfetada 

(calcopirita >>> bornita). Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Tal transposição é especialmente clara na porção 
mais distal do depósito em relação à zona de alto teor, 
onde se notam cristais de calcopirita parcialmente subs-
tituídos por bornita e calcocita (Figura 6.8D). Também 
se observou que as inclusões de sulfeto em magnetita e 
silicatos associados aos corpos mineralizados são exclusi-
vamente de calcopirita, mesmo onde calcocita e bornita 
são os sulfetos dominantes, sugerindo que a calcopirita 

era provavelmente o principal sulfeto do depósito antes 
da alteração pós-Dn+1. Há ainda uma segunda geração 
de calcopirita, tardia em relação à alteração pós-Dn+1, 
ocorrendo exclusivamente em veios discordantes de Sn, 
tabulares, zonados, com crescimento mineral sintaxial a 
radial, que podem conter ainda calcita, quartzo, epidoto, 
estilpnomelano e, de forma restrita, fluorita e feldspato 
potássico (e possivelmente adulária, ver Figura 6.7F).

Figura 6.7 - Fotos de testemunho de sondagem do depósito Salobo. (A) Zona de cloritização ao redor de fratura pós-Dn+1, em 
xisto granatífero com bornita; (B) Zona de fraturas e veios concordantes a foliação principal Sn; (C) Cristais de granada totalmente 
substituídos por clorita em xisto granatífero; (D) Veio zonado com crescimento mineral sintaxial em fratura pós-Dn+1; (E) Textura 

semelhante à coloiforme em veio quartzo-feldspático tardio; (F) galena pojuca carajas schwarzeios de quartzo e feldspato potássico 
(adulária?) discordantes da foliação principal Sn. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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6.2.1.2 Discussão

De acordo com Requia et al. (2003), os xistos gra-
natíferos ricos em biotita que envelopam os corpos 
mineralizados representam a zona de potassificação 
mais proximal em relação à mineralização, com protólito 
incerto. Como os corpos mineralizados são pré-tectônicos 
em relação à deformação principal e ao desenvolvimento 
da xistosidade Sn, entende-se que a biotita e a granada 

são resultado do metamorfismo da associação mineral 
hidrotermal pretérita, rica em potássio (e ferro). Com 
relação aos xistos ricos em grunerita, a paragênese sin-Dn 
de granada-grunerita-magnetita-quartzo é sugestiva de 
metamorfismo de fácies anfibolito inferior em forma-
ções ferríferas. Considerando este fato e o bandamento 
composicional observado no litotipo, os xistos ricos em 
grunerita podem ser interpretados como formações 
ferríferas bandadas de fácies silicato metamorfizadas. A 

Figura 6.8 - (A) Foto de amostra de brecha com matriz a calcopirita e fragmentos de magnetita, quartzo e hornblenda; (B) Foto de 
amostra de mineralização de calcocita + bornita maciça; (C) Foto de testemunho de calcocita em rede de fraturas sobre magnetitito 

(extraído de BURNS et al., 2017); (D) Fotomicrografia de luz refletida de brecha com matriz calcopirítica parcialmente substituída 
por bornita; nota-se a correlação da bornita com veios de silicatos relacionados à alteração tardia; (E) Fotomicrografia sob nicóis 
paralelos de calcocita + bornita preenchendo fraturas em magnetitito, associadas a actinolita e magnetita pós-Dn+1; nota-se duas 

gerações de magnetita, em trilhas alinhadas à foliação Sn e associadas aos sulfetos, idiomórficas; (F) Fotomicrografia de luz refletida de 
intercrescimento mirmequítico entre bornita e calcocita em brecha sulfetada com fragmentos de magnetita e silicatos.  

Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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presença de biotita sugere que as mesmas se apresentam 
potassificadas no contexto do halo de alteração proximal 
do depósito. No entanto, Lindenmayer (2003) atribui 
estas rochas e os demais xistos granatíferos a produtos 
extremos de alteração ferro-potássica sobre metadacitos. 

Os hornblenditos, magnetititos e brechas sulfetadas 
foram compreendidos como manifestações da minera-
lização pré-Dn. A associação mineral destes corpos foi 
apenas em parte transposta pelas tramas metamórficas 
sin-Dn: magnetita e hastingsita foram majoritariamente 
recristalizadas, sendo a última em parte substituída por 
coronas de tremolita; já granada, faialita e clinopiroxênio 
não sofreram recristalização significativa, tratando-se de 
relictos da paragênese hidrotermal original. Nas brechas 
sulfetadas, a forma arredondada de alguns fragmentos na 
matriz sulfetada sugere que os mesmos sofreram abrasão, 
que pode ser relacionada à deformação superposta às 
brechas. Não é possível inferir o protólito destes hidroter-
malitos. No entanto, o microbandamento dos magnetititos 
sugere que os mesmos podem ser derivados da altera-
ção de formações ferríferas bandadas. Nesse contexto, é 
possível que o hidrotermalismo pré-Dn tenha atuado com 
certa seletividade litológica, sendo as formações ferríferas 
melhores armadilhas para a precipitação de sulfetos.

Uma observação importante é que ocorrem duas 
gerações distintas de granadas no depósito, as pré-Dn, 
xenomórficas e límpidas, aparentemente restritas às 
paredes das brechas sulfetadas, e as sin-Dn, porfiroblás-
ticas, ricas em inclusões e mais comuns, relacionadas 
ao metamorfismo da zona de alteração potássica e das 
formações ferríferas de fácies silicato.

Ao contrário do postulado por Souza e Vieira (2000), 
a mineralização de alto teor não apresenta foliação 
milonítica. Foram observados milonitos (sin-Dn) apenas 
na periferia do depósito balizando o contato da zona 
mineralizada com os ortognaisses não mineralizados 
do Metagranito Igarapé Gelado, a sudoeste. As únicas 
bandas miloníticas a cortarem os corpos de minério 
são de baixa temperatura e discordantes da foliação 
principal, com espessura em geral submilimétrica a 
milimétrica (sin-Dn+1).

Os dados de microtectônica aqui apresentados não 
corroboram a hipótese de que o depósito do Salobo foi 
desenvolvido num contexto sintectônico à deformação 
principal que nele está registrada. De fato, os dados 
sugerem que o depósito é pré-tectônico à deformação 
dúctil, que o atravessa, estando parcialmente trans-
formado por processos metamórficos sin-Dn de fácies 
anfibolito inferior, relacionados ao Ciclo Transamazônico. 
Esta observação não é conflitante com a idade reconhe-
cida por outros autores para a mineralização principal e 
manifestações tardias de hidrotermalismo (2,57 a 2,45 
Ga), apenas reposicionando em termos tectonoestrati-
gráficos a deformação que afeta o depósito.

Por outro lado, os dados aqui apresentados também 
sugerem que a mineralização foi modificada por hidro-
termalismo cronocorrelato à colocação das apófises 
de granito Novo Salobo (1,88 Ga), que atuou de forma 
determinante para a reconcentração de minério na zona 
de mais alto teor, a partir da transformação de calcopirita 
em calcocita e bornita. Desta maneira, o depósito Salobo 
é relacionado a uma mineralização IOCG neoarqueana 
metamorfizada em fácies anfibolito inferior e tardia-
mente modificada por processos relacionados a fluidos 
graníticos paleoproterozoicos.

6.2.2 Depósitos Pojuca-Gameleira-Grota Funda

Os depósitos Pojuca, Gameleira e Grota Funda fazem 
parte de um campo exploratório que tem sido foco de 
diversos trabalhos de pesquisa mineral desde o início 
da década de 1970 (Figura 6.9). Cada qual destes três 
possui suas particularidades metalogenéticas, alinhados 
em um trend de corpos mineralizados com direção média 
NW-SE com cerca de 18 km de extensão, encaixados 
na borda norte da Bacia Carajás. Suas encaixantes são, 
principalmente, rochas metavulcânicas do ora chamado 
Grupo Igarapé Pojuca (DOCEGEO, 1988), hoje inclusas na 
Formação Parauapebas, como metavulcânicas extrusi-
vas, metagabros, formações ferríferas bandadas, cherts 
recristalizados e produtos hidrotermais, de mineralogia 
variada, os quais são os principais hospedeiros das mine-
ralizações. Ao longo de toda extensão do limite norte da 
área ocorrem rochas granitoides e gnáissicas relacionadas 
ao Metagranito Igarapé Gelado e, na região do limite sul 
da área, rochas metassedimentares síltico-pelíticas e 
siliciclásticas da Formação Águas Claras. Ocorrem ainda 
na área diques de diabásio que cortam essas sequências 
e lateritos associados a regiões de platô.

O depósito de Cu-Zn Pojuca (58 Mt @ 0,9% Cu e 8,6 
Mt @ 1% Zn), descoberto na primeira fase de prospec-
ção geoquímica em Carajás na década de 70, foi, desde 
os primeiros estudos, considerado como um depósito 
VMS, metamorfizado em fácies xisto verde a anfibolito 
(HUTCHINSON, 1977; DOCEGEO, 1984; MEDEIROS NETO; 
VILLAS, 1985). Entretanto, a presença de veios tardios 
e de possíveis remobilizações do minério levou alguns 
autores a atribuir uma origem epigenética ou mista 
para o depósito, ligada à intrusão do Granito Pojuca no 
Paleoproterozoico (WINTER, 1994) ou à superimposição 
de um sistema IOCG sobre a mineralização primária 
singenética (SCHWARZ; FRANTZ, 2013).

As principais hospedeiras da mineralização são 
metavulcânicas máficas (Figura 6.10A), metagabros e 
uma unidade de rochas metassedimentares químico-
-clásticas que abriga o minério, de cerca de 100 m de 
espessura. É composta por rochas bandadas e rochas com 
fragmentos de quartzo (clastos intrabacinais, segundo 
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Figura 6.9 - Mapa geológico do campo exploratório onde se encontram os depósitos Pojuca, Gameleira e Grota Funda.  
Fonte: Modificado de VALE (2009).

WINTER, 1994; Figura 6.10B). O conjunto está orientado 
segundo WNW-ESE mostrando mergulhos de 60° a sub-
verticais para SW, sendo cortado por diques máficos e 
por pequenos corpos do granito Pojuca a NW do depó-
sito. A mineralização primária é stratabound e associada 
principalmente às rochas bandadas, em níveis e bandas 
com sulfeto disseminado (Figura 6.10C) e raras lentes de 
sulfeto maciço, representados por pirrotita, calcopirita, 
magnetita, pirita e esfalerita, contendo ainda gahnita, 
Co-pentlandita, molibdenita, covelita, bornita, Au e Ag 
em pequena quantidade (SAUERESSIG, 1988).

Sob microscópio petrográfico, as metavulcânicas 
máficas são constituídas de modo geral por hornblenda, 
clorita, quartzo, granada e ilmenita. Próximo à zona 
mineralizada ocorre lentes de cordierita-cummingtonita-
-antofilita xistos, onde a cordierita constitui porfiroblastos 
arredondados característicos dos chamados “dalmacia-
nitos” (Figura 6.10D), que tipicamente se associam a 
depósitos VMS (RIVERIN; HODGSON, 1980; THOMPSON; 
THOMPSON, 1996). Esta rocha é produto da alteração 
clorítica metamorfizada em fácies anfibolito.

As rochas metassedimentares bandadas da zona 
de minério correspondem a metaexalitos, terminolo-
gia também utilizada por Schwarz (2010) e Schwarz e 
Frantz (2013), dos quais metacherts ferríferos abri-
gam a maior parte da mineralização. Os metacherts 
ferríferos são formados por bandas de quartzo fino, 
idio-subidioblástico e de tamanho uniforme, com níveis 

ricos em calcopirita, magnetita, pirrotita, esfalerita e 
actinolita. Em meio aos metacherts ferríferos ocorrem 
intercalações de actinolita metacherts, também distin-
tamente bandados, formados por camadas claras de 
quartzo fino e bandas verde escuras de actinolita. As 
chamadas “rochas com fragmentos de quartzo” (SAUE-
RESSIG, 1988) ocorrem abaixo, acima ou intercaladas 
com os metaexalitos bandados e representam metasse-
dimentos dominantemente clásticos, intraformacionais, 
contendo fragmentos angulosos a arredondados ou 
mesmo estirados de metachert dentro de uma matriz 
fina, xistosa, composta por biotita, quartzo, granada, 
plagioclásio, anfibólios diversos (gedrita, cummingto-
nita, actinolita) e sulfetos como calcopirita, pirrotita e 
esfalerita disseminados. Os fragmentos de metachert 
contidos nestas rochas são provavelmente derivados 
dos metaexalitos da unidade de rochas bandadas. 
Estratigraficamente acima do minério, ocorre um meta-
gabro fino, foliado, com traços da textura ígnea original 
ainda preservado, provavelmente pertencente a um 
corpo intrusivo.

O Depósito de Cu-Au Gameleira (443 Mt @ 0,70% 
de Cu e 0,12 g/t de Au) está localizado no extremo SE do 
campo exploratório do depósito Pojuca e corresponde 
a mineralização essencialmente venular e pegmatoide, 
detectada inicialmente em 1984, pela DOCEGEO. Os 
trabalhos exploratórios foram retomados em 1997 pela 
VALE S.A., já sob a denominação de Depósito Gameleira.



| 69 |

| Província Mineral de Carajás: controles críticos das mineralizações de cobre e ouro do Lineamento do Cinzento |

As encaixantes da mineralização são rochas meta-
vulcânicas máficas a intermediárias (metabasaltos e 
metandesitos), com espessos níveis de formações 
ferríferas bandadas de fácies silicato e óxido, com 
alternância de decimétricos níveis quartzosos (chert 
recristalizado) com milimétricos a centimétricos níveis 
ricos em Fe, localmente mineralizado (com magnetitas 
e/ou sulfetos – calcopirita, bornita, pirita). Frequentes 
veios quartzosos e pegmatoides mineralizados cortam 
o conjunto (Figura 6.11A, B), invadido pelo granito 
Pojuca, aflorante a NE e detectado entre 400 metros 
e 600 metros de profundidade sob o depósito. Dessa 
forma, ocorrem dois principais tipos de mineralização 
no depósito Gameleira: (i) uma é stratabound associada 
às formações ferríferas bandadas, e provavelmente 

de caráter singenético, tipo-VMS; a outra (ii) ocorre 
associada a intrusões pegmatíticas e veios.

Nos metagabros, os veios mineralizados mais 
comuns são sintaxiais, com zona de alteração cen-
timétrica marcada por biotita, com biotita verde na 
borda e núcleo de quartzo e calcopirita (Figura 6.11B). 
Nas metavulcânicas intermediárias, representadas 
por granada-quartzo-biotita xistos, os veios possuem 
turmalinas pretas tardias associadas. Os veios pegma-
toides localmente possuem bordas de aplito, e núcleos 
de feldspato potássico e quartzo, com frequentes flu-
oritas, calcopiritas e molibdenitas, além de cobaltita, 
cobalto-pentlandita e uraninita e possuem entre 0,5 
metro e 1 metro de espessura, podendo exceder os 5 
metros de espessura.

Figura 6.10 - : Fotografias de testemunhos dos litotipos do depósito Pojuca, sendo (A) Metamáfica com amígdalas preenchidas por 
carbonato e clorita; (B) Rocha com fragmentos de metachert e crescimento de granadas poiquiloblásticas sin-Dn; (C) Formação ferrífera 

de fácies silicato com bandas sulfetadas (calcopirita + esfalerita; (D) Dalmacianito, ou cordierita-cummingtonita-antofilita xisto.  
Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Formações ferríferas bandadas hidrotermalizadas 
ocorrem na zona de contato entre a soleira de gabro e 
as metavulcânicas arqueanas, sendo a alteração consi-
derada por Lindenmayer (2003) como contemporânea 
ao Granito Pojuca e aos veios e vênulas mineralizados. 
O mesmo trabalho destaca que “os dados isotópicos de 
enxofre nos sulfetos e de carbono e oxigênio nos carbo-
natos indicam fonte magmática para o enxofre e fonte 
profunda tanto para o carbono como para o oxigênio 
(...)” e determina que “a profundidade de evolução do 
sistema hidrotermal foi de cerca de 7 km, estimada pela 
predominância das substituições edeníticas sobre as 
glaucofaníticas nos anfibólios cálcicos dos gabros, que 
indicaram uma pressão próxima de 2 kbar. (...) A tempera-
tura dos veios mineralizados variou entre 235 °C e 190 °C 
(geotermômetro da clorita)”. Também foram registradas 
temperaturas mais elevadas, de 540 °C (geotermômetros 
hornblenda-granada e biotita-granada), interpretados 
por Lindenmayer (2003) como relativas à fase inicial do 
sistema hidrotermal, porém aqui reinterpretadas como 
relativas ao metamorfismo regional que as hospedeiras 
do depósito foram submetidas, considerando que os 
minerais analisados são aqui considerados como sin-Dn.

As relações de corte sugerem que a mineralização 
seja relacionada à colocação do próprio Granito Pojuca, 
durante o Paleoproterozoico. Segundo Pimentel et al. 
(2003), a zona mineralizada possui idade de 1839 ± 15 
Ma (Sm-Nd em rocha total). Os mesmos autores também 
reconheceram um corpo granítico intrusivo tardio na zona 
mineralizada, com idade de 1583+9/-7 Ma (U-Pb SHRIMP 
em zircão), bem como idades de 1734 ± 8 para biotita 
(Ar-Ar) e de 1700 ± 34 Ma para veios de biotita e sulfeto 
(isócrona Sm-Nd), sugerindo uma história de recorrência 
de episódios termais e de magmatismo atuando sobre 
o depósito após sua colocação.

Na continuidade leste do depósito Gameleira ocor-
rem anomalias magnéticas e de sedimentos de corrente 
orientadas na direção E-W, relacionadas a litotipos da 

Formação Parauapebas. O desenvolvimento do alvo após 
2005 permitiu a delimitação do depósito Grota Funda, 
relacionado a corpos lenticulares submétricos com alto 
ângulo de mergulho mineralizados a Cu e Au, associados 
a granada, magnetita e grunerita. Foi realizada a descri-
ção de testemunho de dois furos de sondagem, cedidos 
pela VALE S.A., dos quais algumas amostras foram sele-
cionadas para análises petrográficas e microtectônicas. 

As metavulcânicas máficas são as principais encaixan-
tes da mineralização, porém também ocorrem as mesmas 
litologias observadas no depósito Pojuca: formações fer-
ríferas bandadas de fácies silicato (predominantemente) 
a óxido, interdigitadas com outros metaexalitos e rochas 
metamáficas finas (com textura amigdaloidal reliquiar) e 
grossas. Mesoscopicamente, a zona mineralizada prin-
cipal corresponde a intervalos fortemente brechados, 
com frequentes níveis reliquiares de formações ferríferas 
bandadas.

Dois litotipos foram relacionados a alterações atuando 
sobre as encaixantes: 1) veios de hornblenda e corpos de 
hornblenditos foliados e em parte brechados, com matriz 
rica em quartzo e plagioclásio e raros cristais de calcopi-
rita, interpretados como zonas de alteração calco-sódica 
(Ca-Na); apesar de foliada, a textura brechoide apresenta 
configuração reliquiar em quebra-cabeça (Figura 6.12A); 
2) níveis lenticulares de biotitito granatífero paralelos à 
foliação, constituídos por uma matriz orientada de biotita 
+ hornblenda ± quartzo ± turmalina ± calcopirita e com 
porfiroblastos de granada poiquiloblástica, compreendi-
dos como zonas de alteração potássica (Figura 6.12B). É 
comum a inclusão de zircões e outros minerais radioativos 
submilimétricos nos cristais de biotita, com característicos 
halos pleocroicos. As granadas possuem trilhas de inclu-
sões orientadas, majoritariamente de quartzo e biotita, 
em parte paralelas à foliação da matriz, em parte rota-
cionadas, bem como apresentando deflexão da foliação 
no seu entorno, sugerindo que são sin- a tardi-tectônicas 
em relação à deformação principal (Dn).

Figura 6.11 - Fotografias de testemunhos de veios relacionados à mineralização do depósito Gameleira, sendo (A) Veios de quartzo 
e turmalina sintaxiais cortando metamáfica da Formação Parauapebas e (B) Veio sintaxial zonado, com biotita verde nas bordas e 

calcopirita + quartzo no centro. Fonte: VALE S. A., 2009.
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A zona mineralizada principal se relaciona a intervalos 
fortemente brechados, onde se observam fragmentos 
das hospedeiras (anfibolitos, granada-grunerita-magne-
tita xistos) em uma matriz a magnetita, calcopirita, horn-
blenda e grunerita (em parte substituindo hornblenda). 
Outros minerais observados nas zonas brechadas incluem 
biotita esverdeada, allanita e turmalina. As brechas se 
encontram deformadas e em parte foliadas (Figura 6.12C), 
sendo possível observar localmente textura em quebra-
-cabeça reliquiar, assim como descrito nas zonas de alte-
ração calco-sódica. Assim como relatado neste trabalho 
para o depósito Salobo, as alterações e a mineralização 
principal são aqui interpretadas como pré-tectônicas em 
relação à deformação principal (Dn), com evidências de 
metamorfismo superposto ao hidrotermalismo.

De acordo com Hunger (2017), as seguintes altera-
ções hidrotermais ocorreram no depósito: (i) alteração 
calco-sódica (Ca-Na), com albita, hastingsita e escapolita, 
seguida de; (ii) intenso metassomatismo rico em Fe, com 

magnetita, grunerita e almandina; (iii) alteração potás-
sica com biotita, com quartzo associado e na principal 
zona de minério sulfetado; (iv) alteração clorítica, com 
quartzo, turmalina, actinolita e carbonato associados; 
(V) veios de carbonato-quartzo tardios desenvolvidos 
em ambiente rúptil. Tal cronologia é consistente com 
as observações realizadas neste trabalho, no entanto 
entende-se que parte dos minerais ora classificados como 
hidrotermais, como grunerita e granada, são resultado 
de metamorfismo sobre as zonas de alteração. Adicio-
nalmente, Hunger (2017) obteve idade de 2530 ± 60 Ma 
(Re-Os em molibdenita) para a primeira e principal fase 
de mineralização e determinou composições isotópicas 
de boro (δ11B = +8,2‰ a + 13,6‰) em turmalina asso-
ciada às zonas de alteração clorítica, atribuindo-as a 
fontes mistas, com boro tanto proveniente de salmouras 
marinhas (e.g. água do mar evoluída ou fluidos do tipo 
bittern) quanto lixiviado das rochas hospedeiras (e.g. 
metavulcânicas máficas).

Figura 6.12 - Diferentes tipos de alteração/mineralização no Depósito Grota Funda. (A) Brecha pré-Dn com fragmentos de hornblendito 
em matriz de quartzo, albita e sulfetos disseminados (calcopirita >>> bornita), interpretado como zona de alteração calco-sódica;  

(B) Nível de granada-biotita-hornblenda xisto, interpretado como zona de alteração a K-Fe; (C) Brecha sulfetada com trilhas de 
magnetita e matriz de calcopirita. Nas três imagens, é possível observar a foliação Sn afetando os litotipos hidrotermalizados.  

Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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A associação de fases minerais de alteração ricas 
em Fe, associadas a sulfetos de Cobre, com Au e ETR 
acessórios, além da idade de molibdenita reportada por 
Hunger (2017) sugerem similaridades com os depósitos 
tipo IOCG de 2,5Ga, submetidos a alteração potássica 
(biotitização) com limitada remobilização de Cobre em 
episódios tardios (em 1,88 Ga).

Dessa forma, os depósitos Pojuca-Gameleira-Grota 
Funda registram três grandes eventos mineralizantes em 
Cobre em Carajás: a mineralização singenética tipo VMS 
do Pojuca em torno de 2,7 Ga, seguida por instalação da 
mineralização do tipo IOCG em torno de 2,5 Ga, reconhe-
cida no depósito Grota Funda em corpos lenticulares de 
forte metassomatismo férrico e ETRL; todo o conjunto é 
cortado por veios, vênulas e diques de mineralização de 
cobre associado a pegmatitos e biotita, que caracterizam 
a terceira época metalogenética de Carajás, coeva à 
granitogênese paleoproterozoica em 1,88 Ga.

Os depósitos Pojuca-Gameleira-Grota Funda não são 
explotados e hoje fazem parte do portfólio de exploração 
da VALE S.A., que desenvolve projetos integrados para 
mineração na região do Cinzento de Carajás, em busca 
de sinergia com a mina de Salobo e depósitos satélites 
em desenvolvimento.

6.2.3 Depósito Furnas

O depósito cupro-aurífero Furnas (Figuras 6.13, 6.14), 
com recursos de 500 Mt @ 0,6% de Cu e 0,28 g/t de Au 
(DREHER et al., 2018) está localizado na porção leste 
do Lineamento do Cinzento, a cerca de 25 Km da Mina 

de Ferro de N5 e 41 Km dos depósitos de cobre e ouro 
Pojuca-Gameleira-Grota Funda (Figura 6.1). O acesso é 
feito por estradas não pavimentadas que passam pelas 
fazendas Furnas e Serrana. Esse depósito foi descoberto 
a partir de levantamento geoquímico regional, realizado 
pela extinta DOCEGEO.

O trabalho de levantamento geoquímico de sedi-
mentos de corrente realizado pelo Serviço Geológico 
do Brasil e apresentado no Capítulo 4, mostrou para a 
área desse depósito valores próximos a 50 ppm de cobre. 
Já o levantamento aerogeofísico, conforme detalhe no 
Capítulo 5 (Geofísica), permitiu caracterizar para essa 
área uma assinatura de muito forte anomalia magnética 
e moderada a forte anomalia radiométrica (moderados 
K e eTh com moderado a forte eU). Adicionalmente, 
os trabalhos de mapeamento geológico de superfície, 
acessos, praças de sondagem e descrição de sete tes-
temunhos de sondagem que foram cedidos pela VALE 
S.A. permitiram reconhecer a geologia desse depósito. 

A zona intempérica apresenta espessura de 30 a 60 
metros a até no máximo 200 metros, constituída por 
crosta laterítica magnética, gossans e rochas saprolíticas 
argilo-siltosas, xistos variados de cor vinho-avermelhada 
a laranja-avermelhada e rochas silicosas brechadas com 
infiltrações de óxidos de ferro e quartzo.

O depósito é constituído por um corpo mineralizado 
com cerca de 9 km de extensão e até 80-100 m de espes-
sura, orientado segundo NW-SE (Figura 6.13), com mer-
gulho de 40° a 70° para NE, concordante com a foliação 
principal (Sn) na área do depósito. O corpo mineralizado 
está hospedado em rochas metavulcanossedimentares 

Figura 6.13 - Mapa geológico da setor sudeste do depósito de cobre-ouro de Furnas.  Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-
CARAJÁS (2021), modificado de Jesus (2016).
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Figura 6.14 - Seção geológica A-A´ do mapa geológico do depósito de cobre-ouro de Furnas. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto 
ARIM-CARAJÁS (2021), modificado de Jesus (2016).

de fácies anfibolito do Grupo Grão Pará (SANTOS, 2014), 
tendo como encaixantes principais clorita-anfibólio xistos, 
xistos aluminosos (Figura 6.15A, B) e níveis de BIFs (Figura 
6.15C). O Granito Cigano, de idade paleoproterozoica, 
corta a área do depósito na sua extremidade nordeste, 
enquanto que na sua borda oeste aflora o Metagranito 
Igarapé Gelado, localmente denominado como granito 
Furnas pela VALE S.A. (Figura 6.15E, F), de idade arqueana 
(2682 ± 23 Ma, U-Pb em zircão, SHRIMP, neste trabalho, 
ver Capítulo 3).

A mineralização principal de Cu-Au é do tipo IOCG 
(SANTOS, 2014; JESUS, 2016). Os principais minerais 
de minério são calcopirita e bornita, com ganga de 
turmalina, monazita, apatita, allanita, fluorita, além 
de quartzo, magnetita, granada, hematita, biotita, 
grunerita, hastingsita, clorita, calcita e albita. A mine-
ralização principal ocorre hospedada em granada-
-grunerita-magnetita xistos, quartzo-magnetita xistos 
e magnetititos, tanto disseminados como na forma de 
vênulas interconectadas, encaixadas na foliação Sn. 
Também ocorrem stockworks e zonas de veios tardios, 
de forma mais restrita, discordantes da foliação prin-
cipal, por vezes encaixados em zonas de cisalhamento 
NE-SW de mergulho moderado a íngreme, ora para SE, 
ora para NW (sin-Dn+1). De acordo com Santos (2014) 
e Jesus (2016), a mineralização principal é ainda enve-
lopada por zonas de silicificação e biotitização pouco 
mineralizadas.

6.2.3.1 Descrição da zona mineralizada

A análise petrográfica de testemunhos de sondagens 
mostra que os clorita-anfibólio xistos, que, segundo 
Santos (2014) e Jesus (2016), recobrem o minério, cor-
respondem a rochas foliadas e crenuladas, constituídas 

principalmente por clorita ferrífera, anfibólios das varie-
dades tremolita-actinolita e cummingtonita, quartzo, 
ilmenita e granada sintectônica, com lentes de cordierita-
-cummingtonita-antofilita xistos (dalmacianitos), pro-
dutos de alteração de fundo marinho metamorfizadas 
em fácies anfibolito, demonstrando também a atuação 
de um sistema mineralizante vulcanogênico arqueano 
no substrato do depósito, assim como observado no 
depósito Pojuca (Figura 6.10).

A zona mineralizada é hospedada por formações fer-
ríferas de fácies silicato a óxido, na sua maior parte por 
quartzo-almandina-grunerita-magnetita xistos. Sulfetos 
como bornita, calcopirita, calcocita, digenita, covelita 
e molibdenita e Au ocorrem disseminados ou na forma 
de veios de quartzo concordantes com a foliação e na 
forma de brechas sulfetadas. Ocorrem também corpos 
magnetíticos com hornblenda e actinolita associados a 
sulfetos, sugerindo a ocorrência de metassomatismo a 
Fe na zona mineralizada (Figura 6.16).

Estratigraficamente acima da zona mineralizada 
ocorre um intervalo de metaexalitos com um banda-
mento milimétrico bem marcado, definido por níveis 
alternados de chert, turmalina azul e granada almandina 
acompanhada por biotita. Os níveis de chert são grano-
blásticos, com quartzo de granulação fina e homogênea. 
A turmalina e a granada são submilimétricas, também 
de grão relativamente uniforme. Estes metaexalitos 
gradam para metacherts impuros, bandados, porém de 
modo menos nítido, compostos em cerca de 90% por 
quartzo subidioblástico fino e homogêneo, com biotita 
muito fina concentrada ao longo de superfícies ondula-
das e entrelaçadas e alguns sulfetos como calcopirita e 
bornita dispersos.

Acima dos metaexalitos ocorrem xistos peralu-
minosos foliados e crenulados, contendo fragmentos 
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angulosos a lenticulares, mili a centimétricos de meta-
chert. Além dos fragmentos, os xistos aluminosos contêm 
porfiroblastos sin- a tardi-tectônicos de andaluzita e 
granada e mais raramente de estaurolita, em meio a uma 
matriz fina com biotita, quartzo, agregados lenticulares 
de granada muito fina, feixes e nódulos de sillimanita, 
além de muscovita, turmalina e ilmenita. Estas feições 
e mineralogia estão bem expostas em testemunhos dos 
furos 113, 49 e 91 do depósito Furnas.

Afetando diferentes porções do substrato, ocorrem 
ainda zonas de alteração calco-sódica (Ca-Na) marcada 

pela presença de veios de hornblenda, hornblenda + 
albita e albita + quartzo, com sulfetos associados, como 
descrito em outros depósitos IOCG do Lineamento do 
Cinzento. Também foram observados veios de horn-
blenda, granada e quartzo, em parte cloritizados. Os 
veios são concordantes com a foliação principal, sendo 
por vezes dobrados e boudinados. Uma segunda gera-
ção de veios discordante da foliação também ocorre, 
contendo quartzo, carbonato, clorita, epidoto, adu-
lária e calcopirita, associados a halos de cloritização/
sericitização.

Figura 6.15 - Exemplos de rochas encaixantes do depósito Furnas. (A) e (B) Rocha clorita-granada-cordierita-anfibólio xisto;  
(C) Formação ferrífera magnética; (D) Quartzito com muscovita; (E) Ortognaisse e (F) Monzogranito denominados de Metagranito 

Furnas pela VALE S.A. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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6.2.3.2 Discussão

A superposição de processos hidrotermais no 
depósito Furnas é muito semelhante ao observado no 
depósito Grota Funda, onde a mineralização IOCG se 

superpõe a um substrato previamente alterado por pro-
cessos vulcanogênicos submarinos, sendo ainda afetado 
pelas alterações tardias relacionadas aos depósitos de 
1,88 Ga. Não está claro, entretanto, se as alterações 
singenéticas contribuíram de forma significativa para o 

Figura 6.16 - Aspectos macroscópicos das rochas encaixantes e corpos mineralizados do depósito Furnas. Fonte: Elaborado pela equipe 
do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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conteúdo metalífero do depósito. Nota-se que a mine-
ralização ocorre exatamente no nível estratigráfico 
relacionado às formações ferríferas, assim como ocorre 
no depósito Pojuca, porém a diversidade de sulfetos, 
as texturas brechoides na zona mineralizada e as alte-
rações calco-sódica e férrica são características dos 
depósitos IOCG. Análises químicas em magnetita da zona 
mineralizada mostram maior proximidade a magnetitas 
de depósitos do tipo skarn e menor às de depósitos 
IOCG (JESUS, 2016), exibindo também diferenças (mais 
alto Al, mais baixo Ti) com relação a magnetitas de 
formações ferríferas.

Cálculos geotermométricos efetuados por Jesus 
(2016) em pares granada-biotita da zona minera-
lizada forneceram temperaturas de 487 a 548 oC, 
que a autora atribui ao hidrotermalismo gerador da 
mineralização no depósito Furnas. Neste trabalho, as 
temperaturas foram reinterpretadas como relativas 
ao metamorfismo superposto à mineralização, de 
fácies anfibolito baixo, visto que os minerais analisa-
dos são aqui considerados como parte da associação 
metamórfica sin-Dn.

6.2.4 Depósito Paulo Afonso

O Depósito de Cu-Au Paulo Afonso localiza-se na 
porção central do Lineamento do Cinzento, a cerca de 
4 km em linha reta para nordeste do Garimpo de Cu-Au 
Grota da Cruz e, aproximadamente, 12 km a nordeste 
do depósito de Cu-Au-Zn Pojuca. Sua descoberta se 
deve à equipe de exploração da VALE S.A. O acesso 
é feito por estradas pavimentadas e não pavimenta-
das que passam pela Vila Sansão. Não foram descritos 
furos de sondagem deste depósito, limitando-se as 
observações a afloramentos, praças de sondagem e a 
cava abandonada de um garimpo na mesma região da 
mineralização. Ao todo, 23 amostras foram selecionadas 
para análises de petrografia, difratometria de raios-X 
e/ou geoquímica.

De acordo com VALE S.A., trata-se de uma minera-
lização do tipo IOCG, com geometria essencialmente 
venular, localmente brechada. A mineralização está 
associada a veios de quartzo-feldspato, quartzo-epi-
doto-albita-clorita-turmalina, lentes de albititos, lentes 
de hidrotermalitos constituídos por quartzo-actinolita-
-hematita, quartzo-albita-hidrogranada, albita-anfibó-
lio-hidrogranada, hematita-albita-actinolita-apatita, e 
albita-actinolita-epidoto-clorita-titanita-hematita-biotita, 
hospedados majoritariamente por litotipos correlatos 
ao Metagranito Igarapé Gelado e, em menor parte por 
litotipos correlatos ao Metagranito Velho Salobo e ao 
Grupo Grão Pará.

O depósito encontra-se em uma região com grande 
densidade de estruturas. Os veios mineralizados alojam-se 

majoritariamente na direção WNW-ESE, concordantes 
com a foliação principal (Sn), com mergulhos variando 
de 40 a 70° para NE ou SW. Também ocorrem veios 
alojados em estruturas rúpteis NNE-SSW (pós-Dn+1) com 
mergulhos de 65° para SE ou NW.

De acordo com informações da VALE S.A., o principal 
mineral de minério do depósito é a calcopirita. Neste 
trabalho, observou-se adicionalmente a ocorrência de 
bornita, calcocita e, de forma secundária, covelita. Também 
foram identificados acessórios como allanita, monazita 
e apatita, além dos minerais de ganga como quartzo, 
hematita>>magnetita, anfibólio (hornblenda e actinolita), 
clorita, nimita, epidoto, turmalina, albita, minerais do grupo 
da granada (andradita, goldmanita), zincowoodwardita, 
saponito, titanita, stevensita, crisotila e turmalina.

6.2.4.1 Descrição das encaixantes

As rochas encaixantes do depósito foram descritas 
a partir de observações de afloramento e descrições 
petrográficas de amostras coletadas em superfície. São 
na maior parte correlatas ao Metagranito Igarapé Gelado 
(gnaisse tonalítico, biotita sieno a monzogranito gnáissico 
com hornblenda e leuco monzogranito grosso, Figura 
6.17A), com enclaves lenticulares de rochas correlacio-
náveis ao Grupo Grão Pará (formação ferrífera bandada 
de fácies óxido a silicato e biotita-anfibolitos, Figuras 
6.17B, C, E), encaixados em zonas de cisalhamento E-W 
a WNW-ESE (sin-Dn). Também ocorrem metagranitos 
do tipo Velho Salobo (granitoides de textura grossa a 
pegmatíticas, deformados, de constituição sienograní-
tica a monzogranítica, Figura 6.17F), e todo o conjunto 
é cortado por granitoides e veios quartzo-feldpáticos 
isotrópicos, provavelmente relacionados à granitogênese 
de 1,88 Ga (Figura 6.17A, B).

Com relação ao Metagranito Igarapé Gelado, ocor-
rem biotita-monzogranito gnáissico (Figura 6.17D) cons-
tituído por microclínio pertítico, plagioclásio, quartzo, 
biotita, hornblenda com allanita, apatita e monazita 
como acessórios e minerais secundários como epidoto 
e hidróxido de ferro (Figura 6.18A); e Gnaisse tonalítico 
fino, hidrotermalizado, constituído por plagioclásio, 
quartzo, microclínio com alterações para sericita, clorita, 
epidoto, albita e turmalina, em contato com um veio 
pegmatoide de granulação média a grossa, contendo 
quartzo, microclínio e turmalina verde marrom escura 
(Figura 6.18E).

Os Metagranitoides tipo “Velho Salobo” ocorrem 
como leuco-monzogranitos de textura granular média 
a grossa, discretamente deformados, constituídos por 
microclínio pertítico, quartzo, plagioclásio com maclas 
polissintéticas deslocadas por fraturas e alteração para 
sericita e epidoto, com magnetita ocorrendo em meio aos 
cristais félsicos. Apresentam leve epidotização, albitização 
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e forte martitização da magnetita, além de microfraturas 
preenchidas por granada, malaquita, clorita e hidróxido 
de ferro (Figura 6.18B); e Biotita-monzogranitos de tex-
tura granular média a fina, levemente foliados, consti-
tuídos por microclínio pertítico, plagioclásio, quartzo, 
biotita, opacos, allanita, clorita e hidróxidos de ferro 
secundários (Figura 6.18F).

Além das encaixantes de afinidades graníticas, 
ocorrem encaixantes correlacionáveis à Formação 

Carajás e Parauapebas, intensamente deformadas e 
alteradas, na forma de lentes de formação ferrífera 
bandada de fácies óxido a silicato (Figura 6.18C) e de 
biotita-anfibolito. Este último apresenta hornblenda, 
plagioclásio, actinolita, biotita, titanita com altera-
ções para clorita, epidoto e sericita, cortado por veio 
de sienogranito com microclínio e mesopertita com 
quartzo, albita e granada, allanita, sericita, epidoto 
(Figura 6.18D).

Figura 6.17 - -Aspectos macroscópicos das rochas encaixantes do Depósito Paulo Afonso: (A) Metagranito Igarapé gelado, recortado 
por espesso veio pegmatoide tabular, constituído principalmente por quartzo e feldspatos; (B) Rocha vulcânica máfica recortada por 
veios pegmatoides quartzo-feldpáticos; (C) Exposição de formação ferrífera bandada magnética em piso de antiga estrada que segue 
para praças de sondagem do alvo Paulo Afonso Sul da VALE S. A.;(D) Biotita-Monzogranito gnáissico com hornblenda, recortado por 
veio pegmatoide deformado(seta vermelha); (E) Afloramento em praça de sondagem com contato entre uma zona hidrotermalizada 

(Albitito) com Anfibolito milonitizado ;(F) Sienogranito porfiroclástico com veios pegmatoides paralelos à foliação marcada por biotita. 
Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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6.2.4.2 Descrição da zona mineralizada

Como não foi possível acessar testemunhos de son-
dagem do depósito, a descrição a seguir foi limitada à 
análise de porções aflorantes da zona mineralizada e 
seus halos de alteração, que se encontram parcialmente 
oxidados por processos supergênicos.

Dentre as principais alterações observadas, desta-
cam-se albitização (alteração sódica) pervasiva nos meta-
granitoides, com ocorrência de albita (Figura 6.19A a F) e 

magnetita nos planos da foliação (Figura 6.19A), chegando 
a ocorrer níveis de albitito (Figura 6.19F). Observou-se 
ainda veios de anfibólio ± albita (alteração a Ca-Na) 
concordantes com a foliação, por vezes cloritizados e/ou 
malaquitizados (Figura 6.19D, E), bem como uma ocor-
rência de brecha constituída por magnetita, sílica e albita 
(Figura 6.19C, D). Estas alterações são correlacionáveis ao 
sistema IOCG, também observado em outros depósitos 
do Lineamento do Cinzento, guardando ainda semelhança 
com alterações de sistemas de urânio metassomático.

Figura 6.18 - Fotomicrografias das principais litologias que afloram na região do depósito Paulo Afonso: (A) Observa-se a textura 
granolepidoblástica fina do Biotita-monzogranito gnáissico e alteração parcial da biotita (Bt) para hidróxido de ferro; (B) Leuco-

Monzogranito granular, apresentando grandes cristais (de até 1 cm) subidiomórficos a xenomórficos de microclínio pertítico (Mic) 
com pertitas em forma de cordas e rods e presença de magnetita (Mgt) hematitizada; (C) Formação ferrífera bandada de fácies 

silicatada. A hematita (Hem) observada é produto de martitização da magnetita pretérita; (D) Sienogranito hololeucocrático de textura 
granular grossa, com forte argilização sobre os feldspatos em contato com Biotita-anfibolito de textura granoblástica média a fina, 

com hornblenda (Hbl), actinolita (Act) e titanita (Ttn); (E) Gnaisse tonalítico fino, hidrotermalizado à sericita, clorita, epidoto, albita e 
turmalina (Tur) recortado por um veio pegmatoide de granulação média a grossa, contendo quartzo (Qtz), microclínio e turmalina verde 
marrom escura; (F) Biotita monzogranito, levemente foliado, com microclínio pertítico, quartzo, plagioclásio (Pl), biotita, epidoto (Ep) e 

allanita. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Sob microscópio petrográfico, o albitito apresenta 
uma petrotrama foliada, constituída essencialmente 
por albita (90%). Também ocorrem minerais secun-
dários associados a veios discordantes da foliação Sn, 
especialmente granada semi-isotrópica (hidrogranada?) 
(9%), mica amarela (1%) com raros cristais de epidoto e 
hidróxido de ferro. O veio de anfibólio com malaquita da 
Figura 6.19B exibe forte oxidação, com goethita (55%) e 
malaquita (15%) englobando cristais de anfibólio (15%). 
A massa de goethita + malaquita deriva principalmente 
de calcopirita, e nela a malaquita preenche cavidades e 
microfraturas dentro de uma massa marrom de goethita. 
Os anfibólios são idio ou subidiomórficos, de até 1 cm de 

comprimento, ocasionalmente truncados e geralmente 
com bordas arredondadas. Possuem cor verde azulada 
clara e são em alguns casos zonados, com núcleo de 
cor mais escura. Agregados e grãos de quartzo fino, 
geralmente de contorno arredondado, são observados 
localmente. Análise a partir de difração de raios-X, mos-
tra que o anfibólio dominante é a magnesiohornblenda 
com hematita, goethita, malaquita, quartzo, saponito e 
crisotila (Figura 6.20).

Em um poço de garimpo abandonado próximo à zona 
mineralizada, foi identificado um quartzo-albita-granada 
(andradita) hidrotermalito oxidado, com cavidades con-
tendo malaquita, calcocita, covelita, bornita e cuprita 

Figura 6.19 - Aspectos macroscópicos de rochas hidrotermalizadas na região do depósito Paulo Afonso: (A) Metagranito albitizado 
com ferrificação pervasiva (magnetita nos planos da foliação); (B) Formação ferrífera bandada magnética recortada por veio/vênula 

de quartzo; (C) Brecha constituída por magnetita>sílica>>albita; (D) Veio intemperizado com anfibólio e malaquita; (E) Anfibolito 
hidrotermalizado com clorita e albita; (F) Albitito. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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(Figura 6.21A, B). A análise por difração de raios-X mostra 
que além dos minerais já descritos ao microscópio óptico, 
também ocorrem goldmanita e nimita (Figura 6.22).

Também foram descritas zonas de alteração tardias 
(pós-Dn+1), provavelmente relacionadas à granitogênese 
de 1,88 Ga. Observou-se um afloramento de brecha 
hidrotermal não deformada (constituída por hematita e 
magnetita com fragmentos de granito isotrópico averme-
lhado, alterado) com malaquita pervasiva (Figura 6.23A). 
Microscopicamente (Figura 6.23B) é possível observar 
albita (38%) e hematita>>magnetita (43%), associados a 
feixes de actinolita (8%) e a cristais e agregados arredon-
dados de apatita (5%) de 2 a 7 mm de diâmetro. Malaquita 
(5%) esverdeada ocorre em pequenas cavidades e vênulas 
por toda a rocha, provavelmente alterando sulfeto de 
cobre. A goethita (1%) é rara. A análise por difração de 

raios-X mostra que, além dos minerais já descritos ao 
microscópio óptico, também ocorrem minerais de sul-
fato hidratado de zinco (Zincowoodwardita), arsenato 
de cobre (Urusovita) e filossilicato (Stevensita) (Figura 
6.24). Por fim, também foi observado um afloramento de 
formação ferrífera com intensa venulação de quartzo e 
aspecto brechoide, também classificada como pós-Dn+1.

6.2.4.3 Assinatura geoquímica

De acordo com os resultados analíticos de 7 amostras 
mineralizadas e das descrições dos minerais de minério 
(Ver ANEXO III), podemos assumir que assinatura geoquí-
mica da mineralização é representada pela associação de 
Fe, Cu, Au, U, Th, Mo, Ag, Sn, W, Bi, Ba, Y, Nb, P, Ca, Ni, 
Zn, V, Co, Se, Te, Be, In, Ga e ETR (principalmente ETRL).

Figura 6.20 - Mineralogia obtida a partir de difração de Raio X de veio intemperizado com anfibólio e malaquita, mostra a dominância 
da Magnesiohornblenda. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 6.21 - (A) Aspecto macroscópico de hidrotermalito intemperizado com minerais secundários de cobre (malaquita e brochantita), 
aflorante em garimpo inativo na região do depósito de Cu-Au Paulo Afonso (B) Fotomicrografia de (A) exibindo um Quartzo-albita-

granada (andradita) hidrotermalito com malaquita. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Figura 6.22 - Mineralogia obtida a partir de difração de Raio X mostra, além da presença dos minerais identificados na macro e microscopia, 
a presença de goldmanita (granada rica em Vanádio) e nimita. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 6.23 - (A) Aspecto macroscópico da brecha hidrotermal que aflora no depósito de Cu-Au Paulo Afonso; (B) Fotomicrografia da 
brecha hidrotermal mostrando a dominância da hematita e albita com vênula de malaquita. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto 

ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 6.24 - Mineralogia obtida a partir de difração de Raio X mostra, além da presença dos minerais identificados na macro e microscopia, 
a presença de goldmanita (granada rica em Vanádio) e nimita. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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6.2.5 Depósito GT-46/Igarapé Cinzento

O depósito GT-46/Igarapé Cinzento está localizado 
na porção oeste da área de estudos, a cerca de 40 km, 
em linha reta, para oeste do depósito Salobo, em área 
coberta por densa floresta e de difícil acesso. Foi estu-
dado por Silva et al. (2005) e, mais recentemente, por 
Toledo et al. (2019). No âmbito do projeto ARIM Carajás, 
não foram coletados novos dados sobre a mineralização.

O depósito foi um alvo selecionado através dos levanta-
mentos regionais prospectivos executados pela DOCEGEO, 
que consistia na integração de métodos geoquímicos e 
geofísicos. O depósito apresenta moderada a forte anomalia 
Magnética (ASA e 1Dv) e moderada a forte anomalia Radio-
métrica (moderado K e fortes U e Th) com fortes Fator F, 
Ud, Kd e razão U/Th. A associação Fe-Cu-Au-Mo-K-Si-ETRL-
-B-Zr corresponde à assinatura geoquímica do depósito.

As rochas hospedeiras da mineralização são, majori-
tariamente, anfibolitos (actinolita-biotita xistos), meta-
vulcânicas (almandina-biotita xistos, biotita-almandina 
xistos) e formações ferríferas bandadas (SILVA et al., 
2005; TOLEDO et al., 2019) intrudidos por tonalitos a 
granodioritos foliados, pegmatitos, granitos isotrópicos 
e diques de diabásio (Figura 6.25). Os anfibolitos foram 
datados por Toledo et al. (2019) em 2776 ± 19 Ma (U-Pb 
em zircão, LA-ICPMS), enquanto os corpos intrusivos 
variam de 2,53 a 2,57 Ga.

A mineralização é constituída por sulfetos (calcopi-
rita, bornita, covelita e calcocita) associados a veios e 
vênulas em arranjo stockwork, em zonas de brechação 
ricas em magnetita e também disseminados ao longo 
dos limites estratigráficos, assumindo localmente uma 
geometria tabular-stratabound, sendo considerada 
como do tipo IOCG. O teor e tonelagem deste depósito 
são desconhecidos. Localmente, é possível o reconhe-
cimento de alteração hidrotermal potássica, com gera-
ção de biotita, sericita e feldspato potássico, alteração 
sódica, com substituição de plagioclásio cálcico por 
albita, além da cristalização de fases ricas em Fe (como 
a magnetita), Elementos Terras Raras Leves (allanita) e 
Boro (turmalina). 

Para Toledo et al. (2019), há ao menos dois estágios 
de mineralização do tipo IOCG no depósito, sendo o 
mais antigo o principal, datado em 2718 ± 56 Ma (Re-
Os em molibdenita), seguido por um segundo episódio 
ao redor de 2,6 Ga. Idades Re-Os em molibdenita 
de 2503 ± 51 Ma e 2449 ± 44 Ma evidenciam pulsos 
tardios de alteração hidrotermal. Os pulsos tardios 
seriam precedidos de episódios de magmatismo do 
tipo “Velho Salobo”, com corpos de idades entre 2,53 e 
2,57 Ga. Silva et al. (2005) também registraram idades 
Ar-Ar em biotita em torno de 1,8 Ga (1854 ± 5 Ma e 
1809 ± 6 Ma) sugerindo ainda atividade hidrotermal 
no Paleoproterozoico.

Figura 6.25 - Mineralogia obtida a partir de difração de Raio X mostram a presença de minerais de Sulfato hidratado de zinco, Arsenato 
de cobre e Filossilicato. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Estudos de inclusões fluidas em veios de quartzo 
mineralizados evidenciaram fluidos hipersalinos e sali-
nos aquosos, aquocarbônicos e carbônicos (SILVA et al., 
2005). Os isótopos de δ34S (entre 0 e 1‰) e δ18O (entre 6 
e 7,5‰) reportados por Toledo et al. (2019) para rochas 
hidrotermalmente alteradas do depósito sugerem caráter 
magmático dos fluidos mineralizantes.

6.2.6 Garimpo Grota da Cruz

O garimpo Grota da Cruz é uma antiga lavra de ouro 
que atualmente produz calcopirita para extração de 
minério de cobre. Apesar da VALE S.A. ser a detentora 
do alvará de pesquisa dessa área, a extração artesanal é 
feita de forma independente. Em campo, foram realizados 
trabalhos de mapeamento geológico de superfície, visita 
aos shafts de extração dos veios mineralizados e a cava 
do garimpo (Figura 6.26A).

A mineralização trata-se de veios sulfetados e bre-
chas encaixados em litotipos correlatos ao Metagranito 
Igarapé Gelado, com possíveis enclaves de rocha máfica. 
A assinatura geofísica da área é de moderada anomalia 
magnética, forte Fator F e moderados Ud (urânio anô-
malo) e Kd (potássio anômalo). Em escala local, através 
do levantamento geofísico terrestre com gamaespectrô-
metro (modelo RS-230) e susceptibilímetro (kappameter 
KT-10) foi possível caracterizar valores mínimos (0,1% 
K, 0,7 ppm U, 1,4 ppm Th e 0,085 S.I x10-3) na porção 
menos hidrotermalizada e maiores valores (0,4% K, 1,7 
ppm U, 3,7 ppm Th e 0,55 S.I x10-3) nas zonas de alteração 
hidrotermal com sulfetos. A geoquímica de sedimentos 
de corrente registra anomalias da ordem de 1514,80 
ppm de cobre e 68 pintas de ouro em concentrados de 
bateia (ver Capítulo 4).

6.2.6.1 Descrição da zona mineralizada

A cava do garimpo (Figura 6.26A) apresenta dimen-
sões de aproximadamente 200x15 metros e oferece 
exposições das hospedeiras e dos veios mineralizados. 
A zona intemperizada apresenta espessura de 20 metros 
e é constituída por saprólito argiloso, caulinítico com 
exposição de malaquita, azurita e cuprita e cobre nativo 
em fraturas e veios oxidados (goethita) com quartzo. 
(Figura 6.26B, C, D, E, F).

As rochas encaixantes são biotita gnaisses leucogra-
níticos a sienograníticos (Figura 6.27A, B, C, D) com lentes 
de clorita-plagioclásio-biotita xistos e quartzo-clorita 
xistos (Figura 6.27E, F). Os ortognaisses são em grande 
parte miloníticos (milonitos sin-Dn), de direção E-W e 
mergulho para N, rompidos por falhas de empurrão sin-
-Dn+1, de direções ENE-WSW e WNW-ESE e mergulhos 
para NE, NW, SE e SW. Por fim, ocorrem aplitos e peg-
matitos tabulares isotrópicos, encaixados em planos da 

foliação principal (Sn), porém pós-tectônicos em relação 
à mesma, e veios de quartzo subverticais discordantes 
das tramas pretéritas (pós-Dn+1).

A mineralização hospeda-se em veios de quartzo com 
feldspato brechados, veios de quartzo-epidoto-clorita-
-anfibólio (Figura 6.28A), veios de quartzo (Figura 6.28B, 
C), e em zonas de brecha hidrotermal (Figura 6.28D, F). As 
principais alterações hidrotermais proximais observadas 
são de natureza calco-sódica (albita + epidoto + actinolita 
+ magnésio-hastingsita, Figura 6.28E) e ferro-potássica 
(feldspato potássico, hematita>>magnetita), além de 
halos distais pervasivos de silicificação, sericitização e 
cloritização e restrita carbonatação.

A zona mineralizada apresenta geometria venular 
(veios tabulares anastomosados, sintaxiais) condicionada 
por estruturas rúpteis, que em grande parte reativam 
zonas de cisalhamento dúcteis (Dn), e secundariamente 
as dúcteis-rúpteis (Dn+1), intimamente relacionada aos 
aplitos e pegmatitos tardios (pós-Dn+1). Em um dos shafts 
(Figura 6.26E, F), ativos à época do trabalho de campo, 
foi possível observar um veio de quartzo com hema-
tita, brechado e sulfetado (calcopirita e calcocita), com 
espessura de 1,5 m, geometria tabular de direção N65W 
e mergulho variando de 45° a 53° para NE, encaixado 
em metagranito hidrotermalizado, com borda de con-
tato com o veio constituído por rocha xistosa rica em 
clorita com quartzo e feldspato potássio (Figura 6.26F). 
Ocorrem ainda diversos minerais secundários de cobre 
como malaquita, azurita e cobre nativo, assim como na 
cava do garimpo (Figura 6.26B, E).

Segundo informações dos garimpeiros, a extração 
original de Au que mais produziu e que deu origem à 
cava foram nesses veios de quartzo com sulfetos oxi-
dados encaixados no metagranito caulinizado (Figura 
6.26F). Hoje afloram na cava veios de geometria anas-
tomosada e espessuras variando de 3,5 cm a 10 cm, 
com orientações que variam de NW-SE (N30W, S50E) e 
NE-SW (N15E), e mergulhos variando de 40° a 80° para 
NE, SW ou mesmo SE.

A amostra JK-008N (Figura 6.29), proveniente de 
veio paralelo à foliação do metagranito Igarapé Gelado 
(constituído por quartzo, epidoto, anfibólio, clorita e finas 
calcopiritas), ilustra o zoneamento hidrotermal da mine-
ralização (Figura 6.29A). No contato do metagranito com 
a zona mineralizada ocorre halo de quartzo com pouco 
epidoto (ZD); na porção intermediária há dominância de 
epidoto>actinolita>>albita com calcopirita (ZI); e na zona 
proximal da mineralização, há sulfetação (calcopirita) com 
alguma actinolita (ZP). O minério é dominantemente cal-
copirítico com molibdenita pontual e minerais de ganga 
como a actinolita e quartzo (Figura 6.29B).

Sob microscópio petrográfico (Figura 6.29C, D, E, F, 
G, H), o quartzo em geral é fino, xenoblástico, com forte 
extinção ondulante, e limites serrilhados marcados por 
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Figura 6.26 - Aspectos macroscópicos do Garimpo Grota da Cruz: (A) Visão geral do garimpo com exposição da zona 
intemperizada; (B) Afloramento de rocha metagranítica intemperizada, cortada por falhas de empurrão; (C) Detalhe 

da figura B, mostrando porções do metagranito, silicificado, semi-intemperizado com infiltrações de malaquita, 
goethita e cobre nativo em microfalhas relacionadas à falha de empurrão principal; (D) Exposição da porção 

caulinizada do Metagranito Igarapé Gelado, cortado por veio subvertical constituído por óxidos (principalmente 
goethita), quartzo e possivelmente ouro associado (tipo de filão de onde se extraiu o ouro no passado); (E) Visão 

interna de um dos shafts visitado, onde se observa a exposição de rocha hidrotermalmente alterada, intemperizada 
com exposição de malaquita e veios oxidados; (F) Veio mineralizado de 1,5 metros de espessura, brechado, com 

extração ativa de calcopirita. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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subgrãos. O epidoto é fino a muito fino, em geral idio-
mórfico, de cor amarelada (Figura 6.29C, D). A calcopirita 
constitui cristais também finos, anedrais, disseminados 
em meio ao epidoto ou, mais localmente, formando 
agregados de calcopirita semi-maciça, com epidoto em 
espaços em meio ao sulfeto (Figura 6.29F, G, H). Ocorrem 
ainda agregados lenticulares de plagioclásio fino, fratu-
rado, com microgranulação nas bordas, e de aspecto sujo 
devido à epidotização, argilização e alteração a malaquita 
muito fina. A malaquita ocorre em cristais finíssimos em 

meio aos epidotos, e como pseudomorfos sobre antigos e 
pequenos cristais de anfibólio e de clorita (Figura 6.29E), 
dos quais preserva parcialmente a forma.

Investigações sob microscópio eletrônico de varre-
dura (MEV) (Figura 6.30A, B, C, D) revelam a calcopirita 
pervasiva e tardia nos veios, substituindo parcialmente 
minerais prévios (principalmente anfibólio). Os minerais 
de ganga são a actinolita, hastingsita, quartzo, clorita, 
albita, monazita (Ce), epidoto, allanita, zircão, apatita, 
ilmenita, rutilo, titanita e hematita.

Figura 6.27 - Aspectos macroscópicos das rochas encaixantes do Garimpo Grota da Cruz: (A) Afloramento na cava do garimpo 
mostrando estruturas de baixo ângulo (falhas de empurrão) impressas no Metagranito Igarapé Gelado; (B) Detalhe de A, foto de biotita-

gnaisse milonítico com porfiroclastos de feldspato potássico, cloritizado; (C) Detalhe de A, mostrando o gnaisse milonítico crenulado 
às proximidades da falha de empurrão; (D) Metamonzogranito, foliado, hidrotermalizado (cloritização, sericitização e carbonatação; 

(E) Afloramento de rocha metamáfica, semi-intemperizada, com fraturas extensionais com quartzo e disseminações de Cu-nativo fino 
(coloração vermelho intenso é alteração do Cu-nativo) na matriz e nas fraturas; (F) Detalhe da rocha metamáfica, de granulação fina a 

média, hidrotermalizado (cloritização e sericitização). Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Figura 6.28 - (A) Metagranito Igarapé Gelado, hidrotermalizado (silicificação, potassificação, cloritização e 
epidotização), cortado por vênulas de epidoto com calcopirita; (B) Metagranito Igarapé Gelado, hidrotermalizado 

(principalmente epidoto+quartzo+albita) com sulfeto (calcopirita) em vênulas com quartzo paralelas à foliação; (C) 
Veio sintaxial de quartzo com calcopirita preenchendo espaços abertos desse veio; (D) Veio brechado de quartzo 
sulfetado (calcopirita e calcocita) com porções oxidadas com feldspato, pouca magnetita, sulfetos (calcopirita e 

calcocita), brechado; (E) Veio de hastingsita-actinolita com feldspato potássico e sulfetos associados (principalmente 
calcopirita); (F) Hidrotermalito brechado com matriz constituída por quartzo+feldspato+sericita+epidoto+clorita e 
argilo minerais e clastos de constituição principal clorita+epidoto+quartzo encontrado no shaft do garimpo. Fonte: 

Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Figura 6.29 - Aspectos macroscópicos e microscópicos da rocha hidrotermalizada e mineralizada do Garimpo Grota da Cruz: (A) Zoneamento 
hidrotermal da encaixante dos veios mineralizados; (B) Minério calcopirítico com molibdenita; (C) Fotomicrografia em nicóis X, mostrando 

o contato do Metagranito Igarapé Gelado foliado com o veio de quartzo e epidoto encaixado paralelamente a foliação; (D) Detalhe do veio, 
mostrando níveis quartzosos, xenoblásticos e níveis com epidoto fino, idiomórficos, com moderadas a fortes cores de interferência com 

sulfetos (opacos na fotomicrografia) disseminados em meio ao epidoto; (E) Detalhe do veio sob luz natural mostrando anfibólio (actinolita) 
cloritizado; (F) Mesmo campo da figura E sob luz refletida mostrando infiltrações de calcopirita ao longo dos interstícios e clivagens da 
actinolita; (G) e (H) Fotomicrografias mostrando a zona sulfetada sob luz natural e refletida, onde se observa dominância na matriz de 

calcopirita envolvendo minerais de epidoto e actinolita. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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A amostra 4334-JK-R-09D/DEN-793 (Figura 6.28D), 
obtida em shaft, apresenta efeitos mais fortes de alte-
rações secundárias (zona oxidada). A análise de difração 
de raios X detectou a presença dominante de calcopirita 
associada a quartzo, goethita e minerais secundários de 
cobre como a digenita e tenorita (Figura 6.31A). Análises 
em MEV e EDS confirmaram a presença dominante de 
calcopirita e apontaram ainda rara bornita, associadas 
a minerais secundários de cobre como calcocita, dijur-
leita, digenita, com ocorrências secundárias de óxidos e 
hidróxido de ferro (hematita, maghemita, magnetita e 
goethita, Figura 6.31B-E). Foram identificados acessórios 
como uraninita e bismutinita (Figura 6.31B, C), scheelita 
(Figura 6.31E), além dos minerais de ganga como quartzo, 
calcita, anfibólio cloritizado, especularita, clorita, albita 
e calcita.

6.2.6.2 Assinatura geoquímica

Foram coletadas sete amostras para análises químicas 
do garimpo Grota da Cruz, sendo 4 de veios sulfetados 

do shaft do garimpo. Os procedimentos analíticos e 
comparações geoquímicas estão no ANEXO IV.

A partir dos resultados analíticos e das descrições 
dos minerais de minério, a assinatura geoquímica da 
mineralização é representada pela associação de Fe, 
Cu, Au, Mo, Ag, Pd, Ni, U, Th, Y, Co, W, Se, Te, Sn, S, 
Be, Ba, In, Sr, Zr, Bi e ETR (principalmente ETRL em 
destaque em duas amostras). Ocorre ainda titânio 
(Ti) em ilmenita e rutilo (via MEV), porém em baixa 
concentração.

6.2.6.3 Discussão

Considerando a associação geoquímica caracterís-
tica desse garimpo, o ambiente estrutural rúptil para 
a colocação dos veios mineralizados (concordantes e 
discordantes da foliação metamórfica), e as paragê-
neses hidrotermais aqui apresentadas, presume-se 
que a ocorrência do garimpo Grota da Cruz possui 
relação genética com a granitogênese paleoprotero-
zoica (1,88 Ga).

Figura 6.30 - Imagens de retroespalhamento obtidas em MEV da amostra JK-08N da zona sulfetada do garimpo Grota da Cruz. (A) 
Porções com dominância de calcopirita (Ccp) na matriz, envolvendo restos de anfibólios isolados (hornblenda – Hbl e actinolita – Act) 
e porções com dominância de actinolita (Act), onde localmente observa-se substituição por Ccp; (B) Detalhe da Act sendo substituída 
por Ccp, quartzo (Qtz), epidoto (Ep) e monazita rica em cério – Mnz-Ce ao longo dos interstícios e clivagens da Act; (C) e (D) Principais 
minerais de ganga da mineralização: domínio de Ep com Qtz, Mnz-Ce, Rt (Rutilo), Ilm (Ilmenita), além de minerais de anfibólio já visto 

nas figuras A e B. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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6.2.7 Garimpos de Au da região de Lindoeste

A região de Lindoeste, no extremo oeste da área de 
estudo, é um campo exploratório com intensa atividade 
mineira artesanal, com um total de 11 garimpos carto-
grafados no contexto deste projeto. Estão situados a 
cerca de 20 km a noroeste do depósito de Cu-Au GT-46/
Igarapé Cinzento, da VALE S.A. São garimpos inativos de 

ouro primário, alguns com ocorrências de cobre sulfetado 
e oxidado (garimpos do Clayton e Senhorzinho) e um 
garimpo ativo denominado Grota da Anta (Figura 6.32).

As lavras apresentam dimensões métricas a quilo-
métricas e estão expostos em barrancos ou pequenas 
cavas, onde afloram rochas intemperizadas, por vezes 
inalteradas, de tipos variados (rochas metassedimentares, 
gnaisses e metagranitos, Figura 6.33). Essas rochas são 

Figura 6.31 - (A) Mineralogia obtida a partir de difração de Raios X para amostras mineralizadas do garimpo Grota da Cruz.  
(B a E) Imagens de retroespalhamento obtidas em MEV da amostra JK-09D (zona sulfetada): (B) Hematita (Hem) substituindo sulfeto de 
cobre (Digenita-Dg); (C) Detalhe da Figura (B) mostrando inclusões de minerais de Bismuto e Urânio nos sulfetos de cobre (Bornita-Bo e 
Dg); (D) Resto de Clorita (Chl) em meio a dominância de sulfeto de cobre; (E) Scheelita (Sch) crescendo sobre sulfetos de cobre (Dg e Bo). 

Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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recortadas por inúmeros veios de quartzo com hematita 
especular, de espessura milimétrica a métrica, que ocor-
rem tanto como stockworks quanto, mais comumente, 
como veios tabulares, sintaxiais, brechados e orientados 
preferencialmente na direção E-W ou WNW-ESE, com 
mergulhos de 65° a 75° para NNE, encaixados no trend 
regional das estruturas dúcteis a dúcteis-rúpteis (Dn e 
Dn+1).

As encaixantes dos veios são granitoides foliados, 
com metamorfismo e deformação em fácies anfibolito, 
classificados como subalcalinos, semelhantes a granitos 
do tipo-A, pertencentes à unidade Metagranito Igarapé 
Gelado. No garimpo do Clayton as encaixantes estão 
fortemente intemperizadas, enquanto no garimpo do 
Senhorzinho ocorrem sieno e monzogranitos leucocrá-
ticos bem preservados, foliados, localmente protomilo-
níticos, com porfiroclastos de feldspatos, quartzo fitado 
e raros componentes máficos, como clorita e biotita.

6.2.7.1 Descrição das zonas mineralizadas

A alteração hidrotermal das encaixantes é perva-
siva (Figura 6.34), com silicificação e sericitização (Figura 
6.34A, B, C, D, E, F), moderada cloritização, hematitização, 
albitização (Figura 6.34A, D, E) e carbonatação tardia. A 
presença de albita foi constatada em um hidrotermalito 
que ocorre junto a um veio do garimpo do Senhorzinho. 
Filetes de hematita especular e venulações de cor marrom 
e verde de goethita e malaquita cortam os granitoides.

Estudos feitos ao microscópio petrográfico, micros-
cópio eletrônico de varredura (MEV) e difratometria de 
raios-X (DRX) em amostras de veios de ambos os garimpos 
(Clayton e Senhorzinho), mostram paragêneses de mine-
rais de minérios sulfetados e oxidados (supergênicos).

O quartzo dos veios constitui cristais euédricos a 
anédricos, de tamanho variado, alguns deles centimétri-
cos, comumente formando arranjos “em pente”, típicos 

Figura 6.32 - Visão geral da cava do garimpo ativo Grota da Anta. Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 6.33 - Visão geral das cavas dos garimpos do Clayton (A) e Senhorzinho (B), localizadas no setor oeste do Lineamento Cinzento. 
Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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de preenchimento de espaços. A deformação que afe-
tou os veios produziu extinção ondulante no quartzo, 
fraturas, além do aparecimento local de subgrãos e 
de novos grãos muito finos e irregulares, os últimos ao 
longo de microfraturas cicatrizadas. Foram realizados 
difratometria de raios-X nas amostras JK-108H e JK-108I 
(Figura 6.35). Na amostra JK-108H (Figura 6.35B), uma 

brecha hidrotermal verde-esbranquiçada, constituída 
por quartzo e malaquita, foram identificados, além dos 
minerais já descritos, filossilicato (sauconita) e sulfeto 
de cobre e índio (roquesita). Já a amostra JK-108I (Figura 
6.35A), minério oxidado maciço de calcocita com cuprita, 
malaquita e goethita, foram identificados, além dos 
minerais já descritos, quartzo, djurleita e melanothallita.

Figura 6.34 - Aspectos macroscópicos das rochas encaixantes dos garimpos estudados do Setor Oeste: (A) Ocorrência de malaquita e 
hematita especularita preenchendo fraturas em metagranito hidrotermalizado (albitizado); (B) Brecha de malaquita com quartzo; (C) 
Veio de quartzo brechado com calcopirita, óxidos de ferro e malaquita (o mesmo da figura F, porém intemperizada, com formação de 
óxidos secundários); (D) Veios de quartzo com calcopirita encaixados no metagranito hidrotermalizado; (E) Veio de quartzo brechado 
com calcopirita e malaquita; (F) Veio de quartzo brechado com calcopirita (calcopirita intersticial aos clastos/fragmentos de quartzo). 

Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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A calcopirita é o sulfeto dominante e ocorre em 
massas irregulares situadas entre os cristais de quartzo 
e em vênulas (Figura 6.36A, B, D, E). Pequenos grãos 
residuais corroídos de pirita ocorrem localmente den-
tro da calcopirita, sendo que a calcopirita foi também 
observada preenchendo fraturas em cristais de apatita 
incluídos no quartzo (Figura 6.36D). Calcocita ocorre 
em bordas e fraturas na calcopirita (Figura 6.36A, B, 
F), acompanhada por digenita, covelita e rara bornita 
(Figura 6.36A, B, E, F). Nas bordas mais externas e na 
parte mediana das fraturas, estes sulfetos de alteração 
dão lugar a óxidos, hidróxidos, sulfatos e carbonatos, 
como cuprita, goethita, brochantita e malaquita. Em 
certos veios, a malaquita ocupa grandes cavidades e 
preenche uma rede de fraturas tardias.

Foram identificados também xenotima em grãos 
idiomórficos incluídos e parcialmente impregnados por 
calcocita e goethita (Figura 6.35A, B), cassiterita em um 
agregado de cristais anedrais em contato com quartzo 
e goethita, albita, hesita (telureto de Ag, Figura 6.37), 
barita, bismutinita, especularita, sericita, clorita e calcita.

6.2.7.2 Assinatura geoquímica

Foram coletadas sete amostras para análises químicas 
desse garimpo, sendo que 5 destas de veios sulfetados 
com minerais secundários de sulfeto de cobre e o res-
tante de rochas hidrotermalizadas e/ou com sulfeto 
associado. Os procedimentos analíticos e comparações 
geoquímicas estão no ANEXO V.

A partir dos resultados analíticos e das descrições 
dos minerais de minério, a assinatura geoquímica da 
mineralização é representada pela associação de Fe, Cu, 
Au, U, Mo, Ag, Sn, W, Bi, Y, Ca, Ni, Co, Se, Be, Te, In e 
ETR (principalmente ETRLp).

6.2.7.3 Discussão

Oliveira et al. (2017), com base nas texturas e relações 
entre os minerais de minério do garimpo do Setor Oeste, 
caracterizou uma assembleia primária de calcopirita e 
pirita parcialmente substituída por sulfetos enriquecidos 
em cobre, como calcocita, digenita, covelita e bornita, e 

Figura 6.35 - Mineralogia obtida a partir de difração de Raio X: (A) Dominância de calcocita (B) Dominância de malaquita com destaque 
para a presença de roquesita (sulfeto de cobre e índio). Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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de minerais de Fe e Cu oxidados e hidratados, de forma 
similar ao que ocorre em zonas superficiais de depósitos 
de cobre expostos a alteração supergênica. Outra con-
sideração relevante foi que os processos mineralizantes 
ocorreram em ambiente dominantemente rúptil e com 
presença de cassiterita e xenotima, minerais acessórios 
comuns em granitos.

Dessa forma, considerando os dados aqui expos-
tos, como o ambiente estrutural rúptil (pós-Dn+1) para 
a colocação dos veios mineralizados (concordantes e 
discordantes da foliação metamórfica), e a assinatura 

geoquímica da zona mineralizada com ETR e elementos 
como U-Mo-Y-Bi-W-Sn-In, as mineralizações de Lindo-
este apresentam uma ligação genética com os granitos 
paleoproterozoicos (1,88 Ga), corroborando o sugerido 
por Oliveira et al. (2017).

6.3 CONTROLES CRÍTICOS DAS MINERALIZAÇÕES

Considerando os aspectos litológicos, estruturais, 
geoquímicos, geofísicos e metalogenéticos abordados 
neste trabalho, é possível delimitar alguns fatores 

Figura 6.36 - (A) Veio de quartzo (Qtz) com albita (Ab), calcopirita (Ccp), calcocita (Cc), especularita (Spt) e xenotima (Xtm); (B) Detalhe 
da figura anterior destacando um cristal de xenotima (Xtm) intercrescido com calcocita (Cc); (C) Agregados de cassiterita (Cst);  

(D) Cristais prismáticos de apatita (Ap) cortados por vênulas de calcocita (Cc); (E) Calcopirita (Ccp) substituída nas bordas e entre as 
fraturas por calcocita (Cc) e (F) Agregado de hematita (Hem) botrioidal substituindo, parcialmente, os sulfetos de Cu.  

Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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determinantes que controlaram a distribuição de depó-
sitos e ocorrências em cada sistema mineralizante, 
conforme sumarizado na Tabela 6.2. Assim como explo-
rado em diversos trabalhos anteriores (MONTEIRO et 
al., 2008; GRAINGER et al., 2008; MORETO, 2013; MELO 
et al., 2016, 2017, MORETO et al., 2015b, entre outros), 
a recorrência de diferentes processos mineralizantes 
em sítios específicos de Carajás é determinante para 
a geração dos depósitos mais expressivos. Assim, as 
feições mapeáveis de cada época metalogenética (os 
seus controles críticos) foram avaliados e considerados 
separadamente para posterior integração.

Todos os depósitos possuem forte controle estru-
tural, sendo a proximidade com zonas de cisalhamento 
sin-Dn aspecto fundamental para a locação dos siste-
mas VMS e IOCG. Como já salientado na seção 3.4, 
as estruturas Dn, especialmente aquelas que definem 
contatos entre o Supergrupo Itacaiúnas com o Com-
plexo Xingu ou com o Metagranito Igarapé Gelado, 
foram reativadas de feições pretéritas extensionais 
que originalmente abriram espaço para a deposição 
das sequências vulcanossedimentares neoarqueanas, 
atuando como condutos principais para a percolação 
de fluidos e para a colocação dos corpos graníticos 
do tipo-A, coevos ou tardios à deposição. Da mesma 
forma, o magmatismo do tipo-A paleoproterozoico 
também se aproveitou destas estruturas profundas 
para migração e colocação nos níveis crustais mais 
rasos, assim como a alteração magmático-hidrotermal 
correlata percolou esses mesmos corredores estru-
turais. Adicionalmente, fluido magmático-hidroter-
mal paleoproterozoico também percolou estruturas 

rúpteis-dúcteis mais novas (Dn+1), reativadas num con-
texto rúptil e extensional (pós-Dn+1).

De fato, a recorrência de pulsos mineralizantes nos 
mesmos sítios, levando frequentemente à geração de 
depósitos mistos com duas ou três fases de minerali-
zação cupro-aurífera, está fortemente relacionada à 
recorrência tectônica nas mesmas estruturas, prova-
velmente reativadas de feições ainda mais antigas do 
embasamento mesoarqueano. Por outro lado, estas 
feições não incluem por completo o traço retilíneo 
atribuído por diversos autores ao Lineamento do Cin-
zento. As mais importantes estruturas que hospedam 
as mineralizações são sinuosas e compõem o que foi 
nomeado neste trabalho como Zona de Cisalhamento 
do Cinzento, um feixe de estruturas dúcteis que colo-
cam o Supergrupo Itacaiúnas tectonicamente imbri-
cado entre o Complexo Xingu, a norte, e o Metagranito 
Igarapé Gelado, a sul.

Outro controle comum às mineralizações VMS e 
IOCG é litológico. Apesar de não ser seletivo em rela-
ção às litologias hospedeiras, é notável a presença de 
formações ferríferas bandadas nos depósitos IOCG do 
Lineamento do Cinzento (mesmo naqueles dominados 
por litotipos graníticos, como o depósito Paulo Afonso), 
que também controlam a localização de depósitos VMS. 
Esta relação sugere que as formações ferríferas podem 
ser barreiras químicas importantes para a precipitação 
da mineralização IOCG na região. Da mesma forma, 
a presença de (proto) mineralizações VMS também 
podem ter atuado para trapear os fluidos relacionados 
ao sistema IOCG.

Do ponto de vista geofísico, as mineralizações IOCG 
são associadas a anomalias magnéticas fortes a mode-
radas e a anomalias radiométricas expressivas (ver 
Capítulo 5). No entanto, os mapas de urânio e potássio 
anômalos mostram um comportamento descolado em 
relação ao trend sinuoso das anomalias magnéticas, 
seguindo feições mais novas, relacionadas à tectônica 
extensional coeva ao magmatismo tipo-A de 1,88 Ga, 
sendo as anomalias radiométricas importantes con-
troles para a prospecção de depósitos relacionados 
aos granitos.

Por fim, as zonas de alteração hidrotermal são guias 
importantes para os três sistemas, sendo os dalmacia-
nitos e exalitos característicos das alterações de fundo 
oceânico típicas dos ambientes hospedeiros da família 
de depósitos VMS; o sistema de alteração sódica (albi-
tização) distal, seguido da alteração cálcica (actinoliti-
tos) e férrica (magnetititos com sulfetação) proximais, 
geralmente encaixados na foliação, são indicativos de 
mineralizações IOCG; e os veios de epidoto e clorita 
(discordantes da foliação) e pegmatitos são os marca-
dores da alteração potássica tardia relacionada a fluidos 
graníticos paleoproterozoicos.

Figura 6.37 - Imagem de retroespalhamento obtida em 
microscópio eletrônico de varredura (MEV) na amostra JK-110G: 

Inclusões de hesita (branco) na calcopirita (fundo cinza).  
Fonte: Arquivo fotográfico do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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SISTEMA MINERALIZANTE IDADE FATORES CRÍTICOS

VMS 2,75 Ga

• Proximidade com estruturas profundas, associadas à abertura da bacia 
(estruturas reativadas e invertidas durante Dn);
• Interface entre as formações ferríferas bandadas com rochas máficas,  
no Supergrupo Itacaiúnas;
• Ocorrência de dalmacianitos e/ou exalitos (cherts granatíferos, granaditos, 
turmalinitos laminados).

IOCG 2,72 Ga
2,57 Ga

• Proximidade com estruturas profundas, especialmente as de borda da bacia 
(estruturas reativadas e invertidas durante Dn);
• Interface entre litotipos do Supergrupo Itacaiúnas (especialmente formações 
ferríferas) com o Complexo Xingu ou o Metagranito Igarapé Gelado;
• Coincidência com anomalias magnética
• Ocorrência de zonas de alteração a Na-Ca e Fe-K

Relacionado a granitos 1,88 Ga

• Proximidade com estruturas profundas;
• Proximidade com plútons e diques graníticos não deformados, discordantes da 
foliação principal;
• Alta densidade de lineamentos estruturais;
• Ocorrência de anomalias de urânio e zonas de silicificação / alteração propilítica

Tabela 6.2 -  Principais controles críticos mapeáveis na escala de distrito para o Lineamento do Cinzento.
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7 MODELO DE FAVORABILIDADE PARA COBRE E OURO

A região do Lineamento do Cinzento possui uma área 
com mais de 5000 km², dos quais cerca de 65% corres-
pondem a áreas com algum tipo de restrição ambiental 
(Figura 7.1), com restrição completa de atividades mine-
rais na REBIO Tapirapé e permissividade à exploração 
mineral nas FLONAs Tapirapé-Aquiri e Carajás e na APA 
do Gelado. Considerando o potencial metalogenético 
favorável aliado às grandes áreas pouco exploradas, a 
área apresenta alto potencial para a descoberta de novos 
depósitos minerais de Cu-Au. Nesse contexto desenvol-
vemos trabalhos de Modelamento de Potencial Mineral 
através da integração de dados geoquímicos, geofísicos 
e geológicos, com objetivo de delimitar e hierarquizar 
alvos favoráveis à prospecção mineral. Assim, apresen-
tamos neste capítulo os resultados do mapeamento 
de favorabilidade utilizando a abordagem de sistemas 
minerais aplicada a técnicas de modelagem espacial de 
dados (WYBORN; HEINRICH; JAQUES, 1994; HRONSKY; 
GROVES. 2008; MCCUAIG; BERESFORD; HRONSKY, 2010; 
SÁNCHEZ et al., 2014, entre outros). Para isso, fatores 
relevantes foram definidos em relação à geração, trans-
porte e aprisionamento de minério. Posteriormente, 
buscou-se feições representativas e mapeáveis desses 
fatores, com base nas informações do banco de dados 
público do Serviço Geológico do Brasil – CPRM (GeoSGB).

7.1 METODOLOGIA

A maioria dos trabalhos de integração de dados 
e análise de favorabilidade utiliza dois tipos distintos 
de abordagem: guiada pelos dados ou guiada pelo 

conhecimento. A abordagem dirigida pelos dados se 
baseia na relação espacial de características ou assina-
turas selecionadas a partir de dados de depósitos exis-
tentes (pontos de treinamento). A abordagem dirigida 
pelo conhecimento baseia-se em fatores selecionados 
manualmente, a partir de informações prévias, levan-
tadas no campo ou conceitos estabelecidos a respeito 
dos processos essenciais que definem um sistema 
mineralizante. Nesse trabalho foi utilizado a segunda 
abordagem, em virtude do estágio de conhecimento 
da área e do baixo número de ocorrências e depósitos 
conhecidos na região.

A premissa utilizada para a análise, integração e 
interpretação dos dados foi o conceito de Sistemas 
Mineralizantes (MCCUAIG; BERESFORD; HRONSKY, 2010; 
MCCUAIG; HRONSKY, 2014), que considera que um 
depósito mineral é uma pequena expressão de pro-
cessos geológicos muito maiores (em várias escalas), 
capazes de focalizar enormes quantidades de energia 
e massa para determinados locais da crosta. Dentro 
desses processos geológicos cada sistema mineral pos-
sui elementos e fatores críticos para a geração dos 
depósitos. Segundo Mccuaig e Hronsky (2014), em 
escala litosférica, a formação de um depósito depende 
da atuação de quatro elementos críticos: fertilidade, 
transição geodinâmica, arquitetura favorável da litosfera 
e as condições para preservação do depósito (Figura 
7.2). Para que se consiga utilizar essa abordagem no 
processo de delimitação de áreas favoráveis, é neces-
sário transformar esses fatores/elementos críticos em 
feições mapeáveis.

Figura 7.1 - Mapa da área do Cinzento com a delimitação das Unidades de conservação ambiental, a localização dos depósitos e 
garimpos previamente conhecidos, e dos pontos geológicos cadastrados durante o projeto. Os dados estão sobrepostos ao modelo 

digital de elevação SRTM. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Para o Lineamento do Cinzento foi adotada a 
escala de distrito (escala 1:100.000) e definidos os 
fatores críticos divididos em três principais esferas 
de conhecimento (Figura 7.2): evolução geodinâmica, 
arcabouço estrutural e alteração hidrotermal, con-
forme abordagem de Mccuaig e Hronsky (2014). Cada 
esfera do conhecimento, desenvolvido para o sistema 
mineralizante, é representada por um círculo e quanto 
mais intersecções de elementos importantes para a 
formação do sistema, maior será a pontuação atribuída 
à zona de intersecção.

O entendimento atual da região do Lineamento do 
Cinzento permitiu delinear, em linhas gerais, os fatores 
considerados mais relevantes aos processos de minera-
lização na área como: a) presença de litotipos propícios 
(férteis) a serem fontes de calor, metais, ligantes e/ou 
fluidos; b) densa rede de estruturas relacionadas a um 
sistema deformacional complexo de evolução polifá-
sica, que permitiram a circulação de grandes volumes 
de fluidos, e funcionaram como sítios de deposição; e 
c) intensa alteração hidrotermal, resultante da super-
posição de mais de um estágio (ver Tabela 6.1). Para a 
modelagem, o desafio foi encontrar feições mapeáveis 
e representativas desses fatores relevantes, e no caso 
da área de estudos, em que essa configuração é resul-
tado de pelo menos três sistemas distintos, optou-se 
pela elaboração do mapa de favorabilidade em etapas, 
seguindo critérios específicos de cada modelo, os quais 
serão melhor descritos no item seguinte.

Uma vez definidos os fatores, foram selecionados dados 
do GeoSGB da CPRM, que representassem espacialmente 
tais fatores, a partir dos quais foram construídos mapas 
específicos. Estes mapas foram processados e convertidos 
em arquivos do tipo raster, de modo que pudessem ser seg-
mentados em vetores específicos (v) e pontuados, quanto 
à sua importância para a formação do minério, resultando 
em mapas de evidência (e). As pontuações específicas P(ve) 
atribuídas a cada vetor, variam de 0 a 10, de acordo com 

a importância do processo mapeado para a formação do 
depósito mineral. Os critérios para pontuação foram: i) 0 
significa que não há prospectividade alguma, ou nenhuma 
chance para encontrar depósitos minerais; ii) 1 a 3 significa 
que o processo é incerto ou de menor importância; iii) 4 a 
6, um processo desejável; iv) 7 a 9 significa que os proces-
sos relacionados são de grande importância; v) 10 significa 
que o processo mapeado é essencial para a previsão de 
depósitos minerais. Além disso, cada um dos mapas de 
evidência foi também associado a um peso, W(e), de 1 a 
5, relacionado ao grau de incerteza e de confiabilidade da 
base de dados que o originou.

A modelagem foi realizada em ambiente de SIG, utili-
zando o programa ArcGis®, com a extensão Spatial Analyst. 
Para a integração dos dados e modelagem utilizou-se o 
método de sobreposição de múltiplas classes (CARRANZA, 
2009). Essa técnica utiliza um conceito matemático seme-
lhante ao da álgebra booleana, onde o valor de cada classe 
de evidência é adicionado quando existe uma intersec-
ção de dois ou mais vectores preditivos. Quanto mais 
intersecções de vetores preditivos ocorrerem em uma 
região específica do mapa, maior a pontuação atribuída 
à zona de intersecção. Finalmente, para gerar um mapa 
de favorabilidade, as classes foram então combinadas, ou 
somadas (S), seguindo a Equação (1) abaixo.

Figura 7.2 - Elementos críticos de um Sistema Mineral segundo Mccuaig e Hronsky (2014); em itálico, os elementos críticos definidos 
para a ZCC. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021), modificado de Mccuaig e Hronsky (2014).

Foram realizadas três modelagens, com a geração de 
um mapa específico a cada modelo/evento mineralizante. 
Estes por sua vez permitiram a geração de um modelo de 
favorabilidade final, mais completo, resultante de uma 
média ponderada dos três anteriormente gerados, onde 
o peso atribuído a cada modelo foi o número de mapas 
de evidência utilizados para a sua modelagem específica.
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7.2 BASE DE DADOS REGIONAL

A base de dados regional utilizada para gerar os 
mapas temáticos foi extraída principalmente do Sis-
tema de Informações Geográficas, gerado neste projeto 
(OLIVEIRA; TAVARES; COSTA, 2018), que inclui as bases 
geológica e estrutural, as bases de recursos minerais, 
interpretação geológico-geofísica, interpretação de linea-
mentos com base em imagens aerogeofísicas e sensores 
remotos, interpretações de imagens aerogamaespec-
trométricas (urânio anômalo) e aeromagnetométricas 
(Inversão Magnética e Deconvolução de Euler). Adicional-
mente, foram compilados da base de dados do Serviço 
Geológico do Brasil – CPRM, GeoSGB (www.geosgb.cprm.
gov.br), dados de geoquímica prospectiva (sedimentos de 
corrente e concentrados de bateia) e base de dados de 
recursos minerais, litológicos e de alteração hidrotermal 
das folhas que foram publicadas em escala 1:100.000 e 
que parcialmente cobrem a área.

7.3 INTEGRAÇÃO DE DADOS

Para cada esfera de conhecimento (Figura 7.2), 
determinada para os sistemas mineralizantes, foi prepa-
rado um conjunto de mapas de evidência com o intuito 
de representar processos geológicos relevantes. Esta 
seção descreve como os processos geológicos foram 
traduzidos em mapas de evidência e vetores baseados 
em SIG. Para identificar áreas mais favoráveis para 
cobre e ouro, os mapas de evidência foram agrupa-
dos dentro do conjunto relacionado a cada esfera do 
conhecimento e, posteriormente, aos mapas resultantes 
dos outros conjuntos para a geração de um mapa de 
favorabilidade final.

A partir do conhecimento a respeito de no mínimo 
três eventos metalogenéticos conhecidos na ZCC, bem 
como dos depósitos cupro-auríferos da PMC, aliado à 
necessidade de encontrar elementos cartografáveis, 
foram definidos aspectos específicos a cada sistema 
mineralizante na área. Obviamente a sobreposição faz 
com que, quanto mais antigo, menor a possibilidade 
de preservação de tais depósitos, visto que os mesmos 
podem ter sido remobilizados, deformados, ou substituí-
dos, tendo suas características apagadas ou mascaradas. 
Uma síntese dos dados e temas utilizados na confecção 
dos mapas de favorabilidade individuais é apresentada 
na Tabela 7.1.

Evento 1 – Sistema VMS de Cu-(Au-Pb-Zn), em 
aproximadamente 2,76-2,73 Ga, singenético à depo-
sição das sequências do Supergrupo Itacaiúnas. Esses 
depósitos possuem a menor quantidade de registros 
na área, possivelmente por serem mais antigos, visto 
que os processos hidrotermais que posteriormente 
afetaram essas rochas foram intensos, o que pode 

ter resultado em remobilizações e superposições de 
assinaturas, resultando em dificuldade de preservar 
tais tipos. Para esse modelo, tomou-se por base o 
conhecimento das características especialmente do 
depósito Pojuca, bem como as características gerais 
do sistema. Os mapas de evidência utilizados foram: 
litotipos (rochas metavulcânicas e metassedimentares 
químicas do Supergrupo Itacaiúnas) e contatos entre 
estes, considerando que a mineralização está prefe-
rencialmente nesta interface; estruturas profundas 
(mapeadas por Deconvolução de Euler) reconhecidas 
como mais antigas na área, que podem ter funcionado 
como grandes condutos de fluidos no momento de 
formação desses depósitos; assinatura geoquímica 
(Zn-Cu-Fe-Au-Ag), representando a assinatura metá-
lica específica e distribuição de alteração clorítica 
metamorfizada (dalmacianitos), um guia prospectivo 
regional para sistemas exalativos.

Evento 2 – Sistema IOCG, em 2,72 e 2,55 Ga, carac-
terizado ampla alteração hidrotermal dos tipos sódica, 
cálcica, e potássica, com carbonatação e sulfetação tar-
dias. A contemporaneidade com eventos graníticos, que 
funcionaram ao menos como fonte térmica ou fornece-
dores de fluidos e metais, associado ao desenvolvimento/
reativação de estruturas em regime dúctil e rúptil-dúctil, 
favoreceu a precipitação de grandes volumes de sulfeto 
de cobre. Os mapas de evidência utilizados para esse 
sistema foram: litotipos favoráveis (rochas metavul-
cânicas e metassedimentares químicas do Supergrupo 
Itacaiúnas e Metagranito Igarapé Gelado) e seus con-
tatos; estruturas profundas, que devem representar 
as estruturas que mais favoreceram a circulação dos 
fluidos; lineamentos estruturais dúcteis, de direções 
E-W e WNW-ESE, e classificados como fase de deforma-
ção Dn (nesse caso, representando possíveis estruturas 
pretéritas), que devem ter funcionado como meios de 
circulação de fluído ou como sítios de deposição do 
minério; assinatura geoquímica de Cu-Au-Au (concen-
trados de bateia), U-Th-Fe-Ce-La-K-Ni-Co-Mo-B-Ag-Cr-Ti; 
e alteração hidrotermal, a partir da distribuição espacial 
de metassomatismo Ca-Na, K, Fe mapeados e anomalias 
gamaespectrométricas (Ud – urânio anômalo) e magne-
tométricas (MVI – Inversão Magnética) que realçaram 
alterações hidrotermais na área.

Evento 3 – Mineralizações de Cu e Au Polime-
tálicas, de idade 1,88 Ga. Esses depósitos, além de 
serem mais jovens, apresentam padrões de alteração 
hidrotermal e assinatura metálica distintas dos IOCGs 
arqueanos. Quanto ao seu modelo genético, são consi-
derados por alguns autores como depósitos IOCG mais 
rasos e oxidados, enquanto que outros defendem que 
os mesmos representam apenas remobilizações paleo-
proterozoicas dos depósitos IOCG arqueanos. A despeito 
da falta de consenso quanto ao modelo, é notável a 
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contemporaneidade dessas acumulações com uma estru-
turação rúptil a rúptil-dúctil, e paragênese hidrotermal 
de baixa temperatura rica em sílica, especialmente com 
minerais de ETR precipitados em veios e brechas. Os 
mapas de evidência utilizados para a modelagem desse 
tipo de mineralização foram: lineamentos estruturais 
rúpteis e rúpteis-dúcteis de orientação NW-SE, E-W e 
NE-SW, relacionados à fase de deformação Dn+1 (mui-
tas vezes reativações das estruturas Dn pretéritas) e 

estruturas rúpteis Dn+2 (paralelas a subparalelas a estru-
turas de fase de deformação Dn e Dn+1); estruturas pro-
fundas e menos profundas que atuaram como vias de 
circulação de fluidos; assinatura geoquímica de Cu-Au 
e U-Th-Fe-Yb-Ag-Ti-Sn-Bi; e alteração hidrotermal, a 
partir das distribuições de metassomatismo de Si-Ca-Fe 
mapeados, de brecha hidrotermal rica em sílica e ano-
malias magnetométricas (MVI – Inversão Magnética) e 
gamaespectrométricas (Ud – urânio anômalo).

PESOS DOS MAPAS DE EVIDÊNCIA PARA CADA EVENTO MINERALIZANTE NA ZCC
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Mapas de Evidência
Eventos Mineralizantes

Observações
VMS IOCG Polimetálicos

Ev
ol

uç
ão

 G
eo

di
nâ

m
ic

a

Litologias 5 5 - Mapa de litotipos da área  
(referência do mapa)

Contatos 5 5 -
Contatos entre litotipos que são potenciais 
armadilhas químicas (mais reativos aos 
fluidos hidrotermais/mineralizantes)

Ar
ca

bo
uç

o 
es

tr
ut

ur
al

Estruturas profundas 5 5 5

As estruturas foram obtidas por 
deconvolução de Euler e classificadas de 
acordo com as profundidades em: rasas e 
rasas a profundas

Lineamentos 
estruturais Dn

Maior densidade de estruturas - 4 - Densidade Kernel

Zoneamento a partir da  
Distância da estrutura - 4 - Distância euclidiana

Lineamentos 
estruturais Dn+1

Maior densidade de estruturas - - 4 Densidade Kernel

Distância da estrutura - - 4 Distância euclidiana

Lineamentos 
estruturais Dn+2

Maior densidade de estruturas - - 4 Densidade Kernel

Distância da estrutura - - 4 Distância euclidiana

Al
te

ra
çã

o 
hi

dr
ot

er
m

al

Brechas silicosas (pontos) - - 4 Pontos descritos ou fotointerpretados

Alteração hidrotermal (pontos) 4 4 4
Pontos onde a assembleia de minerais 
de alteração de cada tipo de depósito foi 
descrita

Geoquímica 1 1 1

Embora de grande importância na 
definição de alvos, a área tem apenas 
~45% de cobertura por levantamento 
geoquímico sistemático

Anomalias magnéticas (MVI) x 5 5 Classificadas em 1° e 2 ° ordens de 
anomalia

Anomalias radiométricas (U anômalo) x 5 5 Classificadas em 1° e 2 ° ordens de 
anomalia

Tabela 7.1 -  Síntese dos mapas de evidência construídos e utilizados na geração dos mapas de favorabilidade por modelo. Também 
são identificados os pesos dados para cada mapa de evidência, conforme a confiabilidade ou distribuição espacial do dado.

7.4 PONTUAÇÕES DOS VETORES

7.4.1 Geoquímica prospectiva

O levantamento geoquímico no Lineamento do Cinzento 
foi realizado apenas na porção oriental da área de interesse, 
abrangendo menos de 45% da área, visto que a porção oci-
dental engloba unidades de conservação, de difícil acesso.

Foram coletadas 40 amostras de sedimentos de 
corrente e 20 de concentrados de bateia. A geoquímica 
de sedimentos de corrente mostra três distribuições 
distintas de valores mínimos e máximos para cobre 
(4,30 a 16,20 ppm; 16,20 a 119,80 ppm e um valor 
pontual de 1514,80 ppm) relacionados a três bacias 
distintas (Figura 7.3). Os concentrados de bateia para 
ouro mostram variações de 1 até 68 pintas.
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Figura 7.3 - Mapa geoquímico do cobre em sedimento de corrente (classificado por bacias) e ouro em concentrado de bateia, 
sobrepostos ao modelo digital de elevação SRTM. No mapa, o ponto com valor de 68 pintas de ouro, com 1514,80 ppm de cobre, 

corresponde ao Garimpo de Cu-Au Grota da Cruz. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Os resultados observados para cobre e ouro aqui 
apresentados, não coincidem com os depósitos de Cu-Au 
já conhecidos na área (exemplo: Furnas, Paulo Afonso 
- Figura 7.3). Porém, dados analíticos para cobre com 
valores que variam de 30 a 80 ppm e com resultados 
para pintas de ouro, apresentam coincidências com 
indícios e ocorrências de cobre (calcopirita) descritos no 
mapeamento geológico, bem como os principais dados 
anômalos (cobre: 1514,80 ppm e ouro: 68 pintas) coin-
cidem com o Garimpo Cu-Au Grota da Cruz.

Apesar da área da ZCC não estar totalmente coberta 
por levantamento geoquímico de sedimentos de corrente 
e concentrados de bateia sistemático, dada a grande 
importância desse critério na definição de alvos, optou-
-se por utilizá-lo na área existente, mas com os pesos 
do mapa de evidência rebaixados. Dentre a assembleia 
geoquímica (e metálica) esperada para cada tipo de 
evento metalogenético, foram selecionados os elemen-
tos disponíveis das análises da área. Foi considerado o 
somatório das assinaturas de classes de elemento por 
bacia. As bacias com maiores concentrações do maior 
número de elementos da assinatura geoquímica foram 
pontuadas com os maiores índices (Figura 7.4).

7.4.2 Anomalias geofísicas

A área de estudo é coberta pelos projetos aerogeo-
físicos Oeste de Carajás, Rio Maria e Tucuruí, nos quais 
foram realizados levantamentos magnéticos e radiomé-
tricos com 500 metros de espaçamento entre as linhas 
de voo, 10 km entre as linhas de controle, e altura de 
voo de 100 metros (ver Capítulo 5).

Para a interpretação geofísica foram utilizadas imagens 
geofísicas de Ud (urânio anômalo) e MVI (Inversão do Vetor 
de Magnetização), Figura 7.5 (detalhamento no Capítulo 
5 – Geofísica). A partir desses produtos foram delimita-
das as anomalias de 1ª ordem (maiores amplitudes) e 2ª 
ordem (sinais intermediários), tendo sido descartados os 
valores mais baixos e negativos. Como a mineralização 

cupro-aurífera relacionada ao evento IOCG é acompa-
nhada de uma fase de alteração precoce rica em óxidos 
de ferro, especialmente magnetita, entende-se que as 
maiores anomalias são importantes rastreadores. Assim, 
o mapa de assinatura magnética foi utilizado tanto para 
o modelo de IOCG quanto para os polimetálicos, pois 
ambos mostram relação com zonas mais magnéticas. Para 
os depósitos IOCG, associados com maiores volumes de 
magnetita hidrotermal, foram utilizadas pontuações de 9 
para as anomalias de 1ª ordem e 7 para as de 2ª ordem. 
Já no caso dos polimetálicos utilizou-se a pontuação de 7 
para as de 1ª ordem e 5 para as de 2ª ordem (Figura 7.6).

7.4.3 Litotipos

Os litotipos foram selecionados por idade, cogeneti-
cidade e reatividade geoquímica à alteração hidrotermal, 
sendo considerados aqueles que hospedam o minério 
nos depósitos já conhecidos (Figura 7.7). Para os depó-
sitos VMS foram considerados os litotipos vulcânicos, 
com maiores pontuações às variedades máficas; para 
os depósitos IOCG foram considerados todos os litoti-
pos com idades de 2,5 Ga a mais antigos, atribuindo-se 
maiores pesos às formações ferríferas, vulcânicas máficas 
e Metagranito Igarapé Gelado (pontuação detalhada 
na Tabela 7.2). Como os depósitos paleoproterozoicos 
podem estar hospedados em todos os litotipos, esse 
critério não foi aplicado a esses depósitos.

7.4.4 Contatos entre os litotipos

Como os processos de alteração hidrotermal são 
bastante atuantes em zonas de contrastes litogeoquími-
cos, entende-se que essas zonas de contato, enquanto 
critérios mapeáveis, são áreas bastante propícias à 
desestabilização dos complexos transportados em flui-
dos hidrotermais e consequentemente à deposição de 
minério. Assim, utilizou-se esse critério para os depósitos 
VMS e IOCG, conforme a Figura 7.8.
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Figura 7.4 - Mapas de associações geoquímicas para os três modelos, com as pontuações representadas por bacia, sobrepostas ao 
modelo digital de elevação SRTM. Note a área de cobertura de levantamento geoquímico, que levou a atribuir baixo peso a esse mapa 

de evidência. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 7.5 - Imagens aerogeofísicas utilizadas na modelagem, com os contornos das zonas anômalas interpretadas. (A) Mapa de Urânio 
Anômalo - Ud, (aerogamaespectromeria), e; (B) Mapa de Inversão do Vetor de Magnetização - MVI (aeromagnetometria).  

Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Figura 7.6 - Mapa de anomalias geofísicas gamaespectrométricas (A) e magnetométricas (B), classificadas em anomalias de 1° e 2° 
ordens, sobrepostas ao modelo digital de elevação SRTM. No encarte, as pontuações específicas para os modelos IOCG e polimetálicos. 

Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 7.7 - Mapa de evidências de litotipos favoráveis à mineralização do tipo VMS (A) e IOCG (B) na área, sobrepostas ao modelo digital 
de elevação SRTM. No encarte são identificadas as pontuações atribuídas. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

UNIDADE LITOESTRATIGRÁFICA SIGLA VMS IOCG

Formação Salobo-Pojuca, Metassedimentos indiviso A4pj 5 5

Metagranito Igarapé Gelado A4ϒ2gl 0 7

Granito Cigano PP3ϒci 0 0

Granito Pojuca PP3ϒpo 0 0

Tabela 7.2 -  Pontuação dos litotipos/unidades para cada modelo.
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Tabela 7.2 - Pontuação dos litotipos/unidades para cada modelo (continuação).

UNIDADE LITOESTRATIGRÁFICA SIGLA VMS IOCG

Formação Carajás A4cj 9 9

Formação Salobo-Pojuca, Unidade metapelítica A4pjp 5 8

Formação Águas Claras PP23ac 0 0

Embasamento Gnaíssico-Migmatítico A3xi 0 5

Formação Parauapebas, Máfico A4ppm 7 8

Formação Salobo-Pojuca, Unidade quartzítica A4pjq 5 5

Formação Parauapebas, Félsico A4ppf 7 8

Gnaisse Vila Sassá A3vs 0 5

Liberdade A4lb 6 6

Rochas gabroicas indiscriminadas A4PP3ϒi 0 7

Crosta Laterítica Elm 0 0

Depósitos Aluvionares Q2a 0 0

7.4.5 Alteração hidrotermal e brechas

O entendimento sobre as assembleias de minerais de 
alteração reconhecidas para os diferentes eventos dis-
cutidos na área da ZCC permitiu cadastrar diversas esta-
ções em campo, inclusive aquelas que não representam 
depósitos ou ocorrências conhecidas (Figura 7.9). Assim, 
para os depósitos VMS foi considerada a distribuição de 

alteração clorítica metamorfizada (dalmacianitos) que é 
considerada um footprint para sistemas exalativos; para 
os IOCG de 2,5 Ga considerou-se a distribuição espacial de 
metassomatismo Ca-Na, K, Fe mapeados e como assem-
bleia típica dos depósitos paleoproterozoicos (1,8Ga) 
foi considerada uma associação predominantemente 
cálcica, com distribuição espacial de metassomatismo 
Si-Ca-Fe mapeados com minerais carbonáticos, clorita, 

Figura 7.8 - Mapa de contatos entre os litotipos sobrepostos ao modelo digital de elevação SRTM. Foram construídas envoltórias de 
500 m ao redor dos mesmos e pontuados de acordo com a maior reatividade entre as rochas e possíveis armadilhas para a deposição 

de minério. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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hematita além de brecha hidrotermal rica em sílica. Os 
pontos de campo foram separados por evento como 
visto na Figura 7.10.

Como as alterações hidrotermais desses eventos são 
amplas, foram criadas envoltórias de 500 m ao redor 
dos pontos. A essa envoltória foi aplicada pontuação 
9, e a partir das mesmas, pontuações decrescentes 
com o afastamento do ponto (de 100 em 100 metros). 

Para os depósitos VMS e IOCG, em que a alteração é 
mais ampla, considerou-se uma envoltória de 1000 
metros. Já para os depósitos paleoproterozoicos, em 
que a alteração é restrita e condicionada a estruturas 
rúpteis, foi levado até 500 m. O mesmo tratamento foi 
dado para o arquivo de brechas. A Tabela 7.3 mostra 
um melhor detalhamento das pontuações aplicadas 
aos pontos de alteração.

Figura 7.9 - Distribuição dos pontos com alterações hidrotermais típicas a cada sistema reconhecidos na ZCC.  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 7.10 - Mapas de pontos de alteração hidrotermal identificados para cada modelo, sobrepostos ao modelo digital de elevação SRTM. 
Foram inseridas envoltórias às quais foram atribuídas pontuações decrescentes conforme o distanciamento do ponto. Em (A) estão plotados 

também os pontos de brechas silicosas, que também mostram relação com os depósitos paleoproterozoicos; em (B) e (C) as envoltórias são mais 
largas visto que representam estágios de alteração tipicamente mais amplos. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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ALTERAÇÃO HIDROTERMAL BRECHA SILICOSA

Distância (a partir do buffer de 500 m) VMS IOCG Polimetálicos Polimetálicos

0-200 m 9 9 9 9

200-400 m 8 8 8 8

400-500 m 7 7 7 7

500-600 m 6 6 0 0

600-700 m 5 5 0 0

700-800 m 4 4 0 0

800-900 m 3 3 0 0

900-1000 m 2 2 0 0

Tabela 7.3 -  Pontuações aplicadas aos envoltórios dos pontos de alteração hidrotermal e brechas silicosas.

7.4.6 Lineamentos estruturais interpretados

Conforme apresentado no Capítulo 3, a região do 
Lineamento do Cinzento compreende um sistema defor-
macional de evolução polifásica. Os lineamentos estru-
turais foram agrupados por famílias e, para cada uma, 
foi aplicada a técnica de análise de densidade espacial 
utilizando ferramentas do software ArcMap 10.2®. Os 
traços foram compatibilizados, integrados e validados 
com dados estruturais coletados em campo, e por fim 
classificados de acordo com os eventos deformacionais 
compreendidos conforme o modelo para a região, em 
lineamentos Dn, Dn+1, Dn+2 e pós Dn+2 (Figura 7.11).

Para os depósitos VMS não foram utilizados os line-
amentos estruturais rasos, pois os mesmos não con-
trolam a distribuição das zonas mineralizadas. Já para 
os depósitos IOCG arqueanos foram consideradas as 
estruturas Dn que, apesar de se relacionarem com o 
evento Transamazônico e, portanto, serem mais novas 
que a mineralização, caracteristicamente de natureza 
dúctil, em grande parte reativam feições estruturais 
mais antigas, relacionadas à abertura da Bacia Carajás 
e à colocação dos depósitos arqueanos (Figura 7.12).

Na modelagem dos depósitos relacionados aos gra-
nitos de 1,88 Ga (Figura 7.13) foram utilizadas estruturas 
do evento tectono-termal Sereno (Dn+1) e estruturas 
contemporâneas à colocação dos granitoides tipo-A 
(pós-Dn+1). As estruturas Dn+1 representam estruturas 
dúcteis-rúpteis com orientações ENE-WSW e WNW-ESE, 
em parte reativadas durante o evento paleoproterozoico. 
É frequente a existência de zonas de silicificação e com 
assembleias minerais de alteração hidrotermal típica do 
evento relacionado aos granitos.

Os lineamentos estruturais foram separados por 
eventos e consequentemente confeccionados mapas de 
densidade das estruturas (maiores pontuações para as 
maiores densidades), e também mapas com envoltórios 
das estruturas, sendo maiores as pontuações quanto mais 
próximas da estrutura (em escala de 100 em 100 m).

7.4.7 Estruturas profundas

Para a o modelo VMS foram selecionadas estruturas 
interpretadas como possivelmente as mais antigas na 
área, que também são mais profundas, enquadradas 
na categoria “Rasas a Profundas” e com relação direta 

Figura 7.11 - Mapa de lineamentos estruturais integrados da ZCC (Interpretação aeromagnética e sensores remotos), classificados por 
eventos deformacionais. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Figura 7.12 - Mapa de Lineamentos Dn, utilizados no modelo IOCG, com as pontuações exibidas por cores: (A) Envoltórias ao redor das 
estruturas, com a pontuação decrescendo a medida que se afasta da mesma; (B) Zonas de maiores densidades de estruturas. Os dados 

estão sobrepostas ao modelo digital de elevação SRTM. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 7.13 - Mapa de Lineamentos Dn+1 e Dn+2, somados e utilizados no modelo de mineralização paleoproterozoica, com as 
pontuações exibidas por cores: (A) Envoltórias das estruturas, com a pontuação decrescendo a medida que se afasta da mesma;  

(B) Zonas de maiores densidades de estruturas. Os dados estão sobrepostos ao modelo digital de elevação SRTM.  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).



| 107 |

| Província Mineral de Carajás: controles críticos das mineralizações de cobre e ouro do Lineamento do Cinzento |

com esse tipo de depósito/ocorrências identificados no 
campo. Para o sistema IOCG arqueano foram conside-
radas todas as estruturas classificadas como “Rasas a 
Profundas” e que devem representar as estruturas que 
mais favoreceram a circulação dos fluidos mineralizantes; 
e para o evento de 1,88 Ga foram consideradas todas as 
estruturas (Rasas e Rasas a Profundas) já que, pelo conhe-
cimento dos dados de campo, o processo mineralizante 

relacionado a esse evento parece ter reaproveitado todo 
o arcabouço tectônico pré-existente.

Para a confecção do mapa de evidência desse tema 
(Figura 7.14) criou-se envoltórias de 500 m a partir do 
traçado da estrutura, para as quais se atribuiu pontuação 
9. A partir dessa envoltória foram aplicadas pontuações 
decrescentes quanto mais distantes da estrutura principal 
(de 100 em 100 m, até 800 m de distância).

Figura 7.14 - Mapa de estruturas profundas interpretadas a partir dos dados geofísicos da deconvolução de Euler e dados de depósitos/
ocorrências minerais, sobrepostos ao modelo digital de elevação SRTM. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

7.5 MAPAS DE FAVORABILIDADE GERADOS 
POR MODELO GENÉTICO

A partir da modelagem dos dados, conforme apresen-
tados nos itens anteriores, foi possível gerar três mapas 
de favorabilidade coerentes a cada modelo ensaiado 
(Figura 7.15) e a partir desses três modelos foi possível 
gerar um modelo integrado final (Figura 7.16), publicado 
por Oliveira et al. (2018). As fórmulas utilizadas para 

cada modelo são apresentadas na Tabela 7.4. O modelo 
VMS apresenta contornos e formas mais diretas e retas 
em função da menor quantidade de dados de entrada 
no processamento. Os modelos IOCG e relacionado aos 
granitos apresentam maior quantidade de dados de 
entrada no processamento, já que ambos foram pro-
duzidos com a combinação de maiores quantidades de 
mapas de evidência e refletem fortemente o controle 
estrutural do Lineamento do Cinzento.



| 108 |

| SGB/CPRM - Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil |

Figura 7.15 - Modelos de favorabilidade para depósitos de cobre e ouro associado da ZCC. Dados sobrepostos ao modelo digital de 
elevação SRTM. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 7.16 - Modelo integrado final de favorabilidade para depósitos de cobre com ouro associado da ZCC. Setores com pontuação 
superior a 3 são considerados os mais favoráveis e mapearam depósitos conhecidos como Salobo, Furnas, Paulo Afonso e Polo Pojuca-

Gameleira-Grota Funda. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Um modelo integrado final foi gerado somando os 
três modelos de combinação segundo a Tabela 7.4. As 
pontuações mais altas, entre 3 a 6 conforme o índice 
de prospectividade observado no mapa, representam 
maiores intersecções de fatores fundamentais para o 
sistema mineralizante, e são regiões potenciais para a 
ocorrência de mineralizações cupro-auríferas.

7.5.1 Teste de validação de alvos

Durante a confecção do mapa de favorabilidade não 
foram utilizados os pontos de ocorrências e depósitos 
minerais reconhecidos na área. Assim, para avaliar se o 
mapa e as classes de potenciais geradas são coerentes 
com a realidade, foi realizada a comparação entre os pon-
tos de ocorrências/depósitos e as classes de prospectivi-
dade gerados (especialmente as de maiores pontuações).

O modelo integrado final de favorabilidade da ZCC 
apresenta seis classes de prospectividade, onde os 

FÓRMULAS PARA A GERAÇÃO DOS MAPAS DE FAVORABILIDADE

Modelo VMS ((5 * Contatos) + (5 * Litotipos) + (1 * Geoquímica) + (5 * Estruturas Profundas) +  
(4 * Pontos de alteração hidrotermal)) / 20

Modelo IOCG
((5 * Estruturas profundas) + (5 * Litotipos) + (5 * Contatos) + (1 * Geoquímica) +  
(5 * Anomalias de U anômalo) + (5 * Anomalias magnéticas MVI) + (4 * Densidade de 
lineamentos Dn) + (4 * Envoltórias de lineamentos Dn) + (4 * Estruturas profundas)) /38

Modelo relacionado aos granitos

((1 * Geoquímica) + (5 * Anomalias de U anômalo) + (5 * Anomalias magnéticas MVI) +  
(4 * Densidade de lineamentos Dn+2) + (4 * Densidade de lineamentos Dn+1) +  
(4 * Envoltórias de lineamentos Dn+1) + (4 * Envoltórias de lineamentos Dn+2) +  
(5 * Estruturas profundas) + (4 * Pontos de alteração hidrotermal “) + (4 * Pontos de brechas 
silicosas”)) / 40

Modelo integrado ((5 * Modelo VMS”) + (10 * Modelo Polimetálicos) + (9 * Modelo IOCG)) / 24

Tabela 7.4 -  Fórmulas utilizadas para a modelagem dos quatro mapas de favorabilidade (três relacionados aos modelos 
genéticos e o integrado final desses modelos).

setores que apresentam as classes com pontuação acima 
de 3 (cores magenta, lilás e azul marinho) são alvos de 
alta probabilidade de descobertas de mineralizações de 
cobre com ouro associado. Para validar esse modelo, 
foi feito um comparativo de qual a proporção em área 
(percentual) de cada classe e, em quais classes caem as 
ocorrências/depósitos minerais reconhecidos. A Tabela 
7.5 apresenta a síntese desses dados e a partir da mesma 
foi gerado um diagrama com as curvas de área e ocor-
rências/depósitos por classe (Figura 7.17).

O mapa integrado final mostrou boa correlação entre 
os depósitos conhecidos e as zonas prospectivas (índices 
de prospectividade) mais elevadas, onde os principais 
depósitos como Salobo, Furnas, Paulo Afonso e Polo 
Pojuca-Gameleira-Grota Funda foram mapeados entre 
pontuações de 3 a 6. A análise também destacou impor-
tantes setores com índices de prospectividade acima 
de 3 e que precisam ser investigados, como os setores 
centro-oeste e sul da ZCC.

CLASSE ÁREA - N° DE PIXELS ÁREA  
(%)

SOMATÓRIO  
ÁREA N° DE OCORRÊNCIAS OCORRÊNCIAS  

(%)
OCORRÊNCIAS  

SOMATÓRIO (%)

0 143.754 39,56 100,00 2 3,85 100,00

1 119.617 32,92 60,44 9 17,31 96,15

2 60.061 16,53 27,53 8 15,38 78,85

3 27.796 7,65 11,00 15 28,85 63,46

4 9404 2,59 3,35 11 21,15 34,62

5 2289 0,63 0,76 4 7,69 13,46

6 487 0,13 0,13 3 5,77 5,77

363.408 100,00 52 100,00

Tabela 7.5 -  Tabela de comparação dos dados entre proporção de área, ocorrências e classes de prospectividade.
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Figura 7.17 - Diagrama de validação do mapa integrado de favorabilidade da ZCC. Eixo Y em porcentagem, Eixo X com valores da 
pontuação prospectiva final. As curvas representam as comparações entre a área de pesquisa (em azul) e a quantidade de ocorrências 
por percentual de área e classe (em vermelho). As classes com maiores índices de prospectividade (cerca de 8,44% da área do projeto) 

mapearam ~51% das ocorrências de Cu e Au conhecidas, atestando a boa correlação entre classes potenciais e ocorrência de zonas 
mineralizadas. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

O presente trabalho permitiu a reavaliação multidisci-
plinar do potencial mineral da porção do Cinturão Norte 
do Cobre concordante com o Lineamento do Cinzento, 
evidenciando o ainda elevado potencial exploratório da 
região. Foi possível reconhecer diversos controles críticos 
para as mineralizações, organizados e modelados sob 
a ótica dos sistemas mineralizantes, para a geração de 
um mapa de favorabilidade mineral para Cu-Au, onde 
se nota diversos alvos exploratórios em potencial. Os 
critérios mapeáveis podem ainda ser transportados para 
outras porções menos conhecidas da Província Mineral 
de Carajás e testados como possíveis guias prospectivos 
regionais. 

Também foi possível aprimorar o entendimento sobre 
a litoestratigrafia da região, a partir de mapeamento 
geológico sistemático e interpretação geológico-geofí-
sica. O mapeamento geológico permitiu reconhecer as 
seguintes unidades litoestratigráficas: Complexo Xingu 
(indiviso), Supergrupo Itacaiúnas, dividido na sua porção 
vulcanogênica basal (Formações Parauapebas e Carajás, 
do Grupo Grão Pará) e nas sequências dominantemente 
clásticas de topo (Formação Salobo-Pojuca, do Grupo 
Serra da Bocaina), Metagranito Igarapé Gelado, meta-
granitoides do tipo “Velho Salobo” e granitos tardios da 
Suíte Intrusiva Serra dos Carajás (granitos Pojuca, Cigano 
e Novo Salobo). 

Os litotipos metavulcanossedimentares do Super-
grupo Itacaiúnas foram reagrupados conforme sua distri-
buição espacial e predomínio de litologias, simplificando 
o empilhamento litoestratigráfico regional. Da mesma 
forma, o reconhecimento de novas ocorrências de gra-
nitoides do tipo Velho Salobo evidencia que há ampla 
distribuição desses corpos na região do Lineamento do 
Cinzento. Neste trabalho reportamos um corpo com 
idade U-Pb (SHRIMP) em zircão de 2497 ± 41 Ma. Tam-
bém foi reportada uma nova idade para a porção leste 
do Metagranito Igarapé Gelado, também apresentada 
neste trabalho (2682 ± 23 Ma, U-Pb em zircão).

A evolução geológica da região do Lineamento do 
Cinzento remonta ao mesoarqueano, com crosta de 
ortognaisses migmatíticos do tipo TTG e ortogranulitos 
(3,08 e 2,95 Ga) associados a sequências do tipo gre-
enstone belt (2,97 Ga), além de migmatitos (2,85 Ga) e 
granitoides derivados de fusão de crosta continental 
(2,87 e 2,83 Ga). No Neoarqueano (em torno de 2,76 
Ga), ocorreu a deposição das vulcânicas máficas basais 
do Supergrupo Itacaiúnas, localmente com formação 

de depósitos polimetálicos tipo VMS, como o depósito 
Pojuca. Tardiamente, ocorre a colocação de granitoides 
do tipo-A (2,76-2,68 Ga, 2,62-2,55 Ga) e a colocação 
das mineralizações tipo IOCG. Em torno de 1,90 a 1,86 
Ga ocorreu o evento extensional correlato à colocação 
de corpos graníticos de afinidade alcalina em 1,88 Ga, 
sincrônica a extenso hidrotermalismo que resultou em 
depósitos polimetálicos de Cu-Au-W-Bi-Sn-U relaciona-
dos a granitos.

A análise estrutural permitiu reconhecer dois epi-
sódios principais de deformação dúctil a dúctil-rúptil 
de deformação compressiva a transpressiva (Dn, Dn+1), 
correlacionados a eventos paleoproterozoicos (Ciclo 
Transamazônico, no Riaciano e Evento Sereno, no Orosi-
riano), bem como um evento pré-tectônico de provável 
caráter extensional (pré-Dn) correlacionado à colocação 
dos depósitos IOCG e um evento pós-tectônico (pós-
-Dn+1), relacionado à extensão em ambiente rúptil con-
temporânea à colocação dos granitos de 1,88 Ga e ao 
hidrotermalismo coevo. Episódios de metamorfismo 
regional foram correlacionados aos eventos Dn (fácies 
anfibolito inferior) e Dn+1 (fácies xisto verde inferior). Foi 
possível caracterizar a região como de evolução com-
plexa e polifásica. Correlacionou-se a deformação dúctil 
principal ao Ciclo Transamazônico e caracterizou-se as 
mineralizações IOCG como pré-tectônicas em relação 
a esta. Da mesma maneira, foi reconhecido um evento 
metamórfico regional e coevo à deformação principal, 
de fácies anfibolito inferior, que em parte oblitera as 
associações hidrotermais relacionadas às mineralizações 
IOCG e VMS.

Apesar dos avanços em relação ao entendimento da 
evolução tectônica da região norte da Província Mine-
ral de Carajás aqui discutidos, os eventos tectônicos 
e metamórficos ainda carecem de maior investigação 
com uso de dados geocronológicos. Entretanto, como o 
metamorfismo foi de grau moderado a baixo, é preciso 
selecionar metodologias mais sensíveis, porém asserti-
vas, para datar minerais metamórficos e hidrotermais.

Observou-se ainda que o Lineamento do Cinzento 
strictu sensu, de traço retilíneo, não tem relação direta 
com as mineralizações IOCG, mas sim a Zona de Cisalha-
mento do Cinzento, de traço sinuoso, acompanhando 
os limites litológicos principais e apenas em parte con-
cordante com o Lineamento do Cinzento. A deformação 
dúctil principal da Zona de Cisalhamento Cinzento é 
correlacionada ao Ciclo Transamazônico, entretanto as 
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mineralizações IOCG são pré-tectônicas em relação a 
esta. Concluiu-se que estruturas antigas, reativadas do 
embasamento, associadas à abertura da Bacia Carajás, 
à colocação de granitos neoarqueanos e à percolação 
de fluidos relacionados ao sistema IOCG, foram tardia-
mente invertidas e retrabalhadas no Paleoproterozoico. 
A deformação compressiva do Evento Sereno, de menor 
temperatura e pressão, imprime localmente uma leve 
foliação Sn+1 nos litotipos menos competentes, bem como 
bandas de cisalhamento nos ortognaisses. Tratou-se de 
um evento sem grandes transformações metamórficas 
e/ou hidrotermais, porém afetando de forma importante 
a geometria das feições pretéritas, inclusive os corpos 
mineralizados.

Com relação ao levantamento de geoquímica pros-
pectiva, foi possível amostrar apenas 40% da área. O 
mapa unielementar de pontos e de bacias para cobre 
mostrou maiores valores na região do depósito Paulo 
Afonso e há correlação negativa do Fator 2 para os ele-
mentos Cu, Sc, V e U. Já com relação à Geofísica, foram 
gerados diversos produtos a partir dos dados de aero-
levantamentos, dentre os quais se destacam as zonas 
de anomalias de urânio processadas para cada unidade 
litoestratigráfica e as soluções Euler, que permitiram 
estimar a profundidade das principais estruturas. Os 
dados aerogeofísicos foram chave tanto para a interpre-
tação geológico-geofísica e análise estrutural da área de 
estudo, como também para mapear zonas de alteração 
hidrotermal e anomalias magnéticas potenciais. Foram 
ainda reconhecidas e detalhadas as assinaturas magne-
tométricas e gamaespectrométricas de três depósitos 
(Furnas, Salobo e Paulo Afonso), que mostram anomalias 
magnéticas altas e anomalias radiométricas moderadas a 
altas. O reconhecimento das assinaturas pode contribuir 
para a definição de guias prospectivos regionais para 
depósitos IOCG.

As diversas mineralizações da região do Lineamento 
do Cinzento foram inventariadas e reavaliadas, levando ao 
reconhecimento de 14 mineralizações primárias, divididas 
de acordo com os três principais sistemas mineralizantes: 
sistema exalativo de fundo marinho, gerando depósitos 

VMS (2,76 a 2,73 Ga); mineralização do tipo IOCG (dois 
pulsos em 2,72 Ga e 2,55 Ga); e sistemas polimetálicos 
relacionados a granitos (1,88 Ga). Os maiores depósitos 
conhecidos possuem superposição de episódios hidroter-
mais correlacionados a dois ou mais sistemas mineralizan-
tes, como ocorre no depósito IOCG Salobo, amplamente 
modificado por processos relacionados à granitogênese 
de 1,88 Ga. A superposição de eventos também ocorre 
no conjunto de depósitos Pojuca-Gameleira-Grota Funda 
(VMS, IOCG e Relacionados a granitos), Furnas (VMS, 
IOCG) e Paulo Afonso (IOCG, Relacionados a granitos).

Na escala de distrito, os principais controles do sis-
tema VMS são a proximidade com estruturas profundas 
e a ocorrência de formações ferríferas, metaexalitos e/
ou dalmacianitos. Para o sistema IOCG, são críticos a 
presença das estruturas profundas, na interface entre 
litotipos do Supergrupo Itacaiúnas com o Complexo 
Xingu ou o Metagranito Igarapé Gelado, a ocorrência de 
corpos de granitoides do tipo Velho Salobo e alterações 
a Ca-Na e K-Fe. Para o sistema relacionado aos granitos, 
são críticos a presença de estruturas profundas, bem 
como a proximidade com plútons e diques graníticos 
e a coincidência com anomalias de urânio, zonas de 
silicificação e alteração propilítica em áreas com alta 
densidade de estruturas.

Por fim, os fatores críticos, aliados aos dados geo-
lógicos, geoquímicos e geofísicos, permitiram o mode-
lamento de potencial mineral e a geração de mapas 
de favorabilidade para cobre de cada sistema mine-
ralizante, a partir da metodologia multiclass overlay, 
direcionada pelo conhecimento, o que apontou diversas 
áreas favoráveis para novas descobertas de depósitos 
de cobre e ouro, especialmente na porção oeste da 
área de trabalho. Ainda que o mapa de favorabilidade 
apresentado no contexto deste trabalho tenha sido 
bem-sucedido em mapear diversas áreas favoráveis 
pouco ou não exploradas, o maior potencial explora-
tório se encontra em subsuperfície. Neste contexto, 
faz-se necessário investir na construção de modelos 
de potencial mineral tridimensionais, que viabilizem a 
seleção de alvos exploratórios não aflorantes.
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ANEXO I
(Resultados geocronológicos- Datação U-Pb em zircão por SHRIMP)
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ANEXO II
(Resultados geocronológicos- Datação U-Pb em zircão por LA-MC-ICP-MS)
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ANEXO III
(Resultados analíticos de amostras da região do depósito Paulo Afonso)
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As análises químicas foram realizadas para 7 amos-
tras de rochas (hidrotermalizadas e veios com minerais 
secundários de cobre - minério oxidado - Tabela 1), no 
laboratório da SGS GEOSOL, onde foram utilizados dois 
pacotes analíticos, o ICM40B e o IMS95A. O primeiro foi 
realizado com abertura a 4 ácidos e o segundo por fusão 
de metaborato de lítio, sendo que a leitura de ambos foi 
feita por ICP-OES/ICP-MS. Tais análises foram realizadas 
por dois pacotes diferentes com o objetivo de estabelecer 
aquele que melhor dosa a mineralização e seus farejadores. 
Para análise por ICM40B e IMS95A foram considerados os 
elementos Cu, Co, W, Th, U e Y, e Mo, Ag Au e Bi apenas 
para ICM40B, além de elementos terras raras. Os resul-
tados analíticos (Tabela 2) também foram comparados 
com a concentração dos elementos na crosta superior 
(UCC), utilizando aqueles descritos por Rudnik e Gao (2003) 
e para Ag o valor descrito por Levinson (1980). Outras 
comparações foram realizadas com os resultados obtidos 
por Maion (2013) para amostras de minério analisadas do 
depósito do Salobo e também com aqueles obtidos por 
Souza (2015) para os depósitos IOCG de Carajás. 

Semelhante ao observado no garimpo Grota da 
Cruz, mantem-se o padrão bem definido quanto aos 
resultados obtidos pelos dois métodos analíticos IMS95A 
e ICM40B, com discreto aumento dos valores quando 
analisados por IMS95A.

No gráfico da Figura 1B observam-se cinco amostras 
com resultados anômalos para cobre, considerando o 
UCC de 28 ppm, sendo que duas amostras (JK-24E e JK-
-97F) apresentaram valores acima do limite de detecção 
(> 10.000 ppm). No gráfico da Figura 1A cinco amostras 
mostraram-se anômalas para Th, com valores variando 
de (18 a 29 ppm no ICM40B e 32 a 54 ppm no IMS95A 
-Tabela 2) e são maiores do que a média dos resultados 
analíticos desse elemento para o corpo Salobo. 

Para os elementos U-Co e Y das Figuras 1C, D e E, res-
pectivamente, duas amostras (JK-24D e JK-97F) apresen-
tam valores anômalos destacados para esses elementos 
(U - 55 a 175 ppm) (Co - 49 a 56 ppm) (Y - 73 a 96 ppm). 
Ao comparar com os valores obtidos para o depósito 
Salobo, os valores obtidos neste são compatíveis para 
Co, Y, e apresentam valores bem mais elevados para 
U, por exemplo de 175 ppm (JK-24D). O resultado de 
volfrâmio (W) também se apresenta compatível com o 
corpo Salobo, apesar de uma amostra (JK-59C - 33 ppm) 
ter dado um valor anômalo destacado em relação as 
outras amostras do depósito (Figura 1F). 

Foram obtidos resultados anômalos, em relação à 
UCC, para os elementos terras raras (ETR), conforme 
a Tabela 2, com destaque para os resultados dos ETRL 
(Elementos terras raras leves) da amostra JK-97F, como o 
Ce (1170 ppm), La (890 ppm), Pr (101 ppm), Nd (287 ppm) 
e Sm (31ppm). Valores esses, pelo menos, duas vezes 
superiores aos obtidos para o garimpo Grota da Cruz.

Nas Figuras 2A, B e C, destaque para amostra JK-24E, 
que apresenta valores anômalos para Mo (4,83 ppm), 
Ag (> 10 ppm) e Bi (18,24 ppm). O deposito do Salobo 
mostra-se mais enriquecido em Ag e Mo em relação ao 
Paulo Afonso, e são compatíveis para Bi e Sn, embora 
no depósito Paulo Afonso, valores de algumas amostras 
para esses elementos (Bi 18,24 ppm; Sn - 41,2 ppm), são 
bem mais superiores do que aos do Salobo.

Com relação aos diagramas de correlação da Figura 
3, apesar de ter uma tendência de correlação positiva, 
em função das amostras JK-97F e JK-24E, as correlações 
Cu versus U e Ag+Pb e Zn (Figuras 3A e C) são aquelas 
que melhor representam uma tendência de correlação 
positiva, diferente daquelas obtidas por Maion (2013), 
para o depósito Salobo, que apresentam correlações 
negativas.

ANEXO III – ANÁLISES GEOQUÍMICAS DO DEPÓSITO PAULO AFONSO

AMOSTRA CLASSIFICAÇÃO

JK-24D Veio com magnetita-hematita com malaquita

JK-24E Veio com malaquita+azurita

JK-68B Metagranito hidrotermalizado

JK-97F Brecha hidrotermal com malaquita

JK-25B Metagranito hidrotermalizado

JK-19B Veio pegmatóide

JK-59C Veio com malaquita

Tabela 1- Amostras de rochas enviadas para análise química da área do depósito Paulo Afonso.
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Tabela 1- Resultado analítico das amostras da região do depósito Paulo Afonso.

Nos diagrama comparativo da Figura 4A, as amostras 
do depósito Paulo Afonso apresentam uma ampla distri-
buição dos valores de Y e Zr, compatível a distribuição das 
amostras do garimpo Grota da cruz e do depósito Igarapé 
Bahia/Alemão. Porém, é percebido que as amostras repre-
sentativas da zona mineralizada estão localizadas na parte 
intermediária superior a fortemente enriquecidas em Y, 
semelhantes as amostras mineralizadas do Grota da Cruz, 
Salobo e Alvo 118. No diagrama da Figura 4B observa-se 
uma tendência de enriquecimento em U+Pb para o Paulo 
Afonso em relação aos demais depósitos IOCG.

Elementos (ppm) Método Analítico JK-24D JK-24E JK-68B JK-97F JK-25B JK-19B JK-59C

Co 
IMS95A 56,4 40,6 1,5 49,4 1,1 2,9 8,6

ICM40B 53,7 35 1,5 44,7 0,8 2,4 7,3

Cu 
IMS95A 3363 > 10.000 147 > 10.000 2488 402 1721

ICM40B 3178 > 10.000 93,9 > 10.000 2369,8 363,5 1463,8

U
IMS95A 175,49 21,59 19,74 55,87 8,27 12,06 21,92

ICM40B 144,4 15,8 6,3 44,7 7,1 7,2 12,5

Ag ICM40B < 0,02 > 10 < 0,02 4,26 < 0,02 < 0,02 < 0,02

As ICM40B 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

Bi ICM40B 1,49 18,24 < 0,04 0,55 0,04 0,04 0,17

Cd ICM40B 0,08 0,07 0,02 0,09 0,03 0,02 0,03

Fe ICM40B 15 11,5 1,19 15 0,9 1,22 2,98

Li ICM40B 8 10 6 9 6 6 8

Mo ICM40B 2,22 4,83 1,01 0,57 1,41 1,19 0,68

Sn ICM40B 41,2 33 1,1 22,6 0,9 1,3 4,4

W 
IMS95A 0,5 < 0,1 0,8 1,1 < 0,1 3,5 33,5

ICM40B 1,6 0,3 0,2 1,3 0,4 2,5 0,4

Zn ICM40B 39 84 9 156 13 11 15

Th
IMS95A 3,9 0,4 54,8 43,6 32,8 48,2 39,8

ICM40B 3,3 0,4 18,4 29,3 21 24,3 19,7

Y
IMS95A 96,08 46,1 15,77 73,32 25,67 23,26 73,44

ICM40B 89,1 38,9 7,8 64,8 22,6 14 43,8

Nb ICM40B 4,8 3,3 23 12,3 2,4 9,8 46,3

Pb ICM40B 17,1 12,1 6 14 11,2 8,6 9,7

Zr ICM40B 6,1 4,4 74,1 51,7 57,5 73,2 69,6

V ICM40B 22 74 3 133 3 4 2

Au (ppb) FAI 515 79 42 < 5

Pd (ppb) FAI 515 < 5 <5 < 5

U+Pb ICM40B 161,5 27,9 12,3 58,7 18,3 15,8 22,2

Outros elementos que apresentaram valores anô-
malos em relação a concentração dos elementos na 
crosta superior (UCC), mas que não foram contextua-
lizados nos gráficos e diagramas, são: Fe (> 15 %), V 
(133 ppm), Au (79 ppb) Zn (156 ppm), Ni (236 ppm), 
P (7931 ppm), Be (6 ppm), Se (5 ppm), Te (2 ppm), 
Ga (38 ppm), Ca (10%), In (3 ppm), Ba (1245 ppm). 
Minerais detectados, a partir da análise de difração 
de raios-X, como a zincowoodwardita, goldmanita e 
nimita validam as elevadas concentrações de zinco, 
vanádio e níquel, respectivamente.
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Figura 2 - Gráficos de concentração dos elementos, em ppm, estudados na área do Depósito Paulo Afonso:  
A) Mo, B) Bi, C) Ag, D) Sn. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 1 - Gráficos de concentração dos elementos, em ppm, estudados na área do Depósito Paulo Afonso: 
A) Th, B) Cu, C) U, D) Co, E) Y e F) W . Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Figura 3 - Gráficos de correlação: A) Cu versus U, B) U versus La+Nb, C) Cu versus Ag+Pb+Zn e D) Cu versus La+Nb.  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 4 - Diagramas ternários dos depósitos IOCG de Carajás (Souza 2015) e amostras do depósito Paulo Afonso. 
A) Diagrama de Nb x Y x Zr e B) Diagrama de Sn x Mo x U+Pb. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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ANEXO IV
(Resultados analíticos de amostras do garimpo Grota da Cruz)
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ANEXO IV –ANÁLISES GEOQUÍMICAS DO GARIMPO GROTA DA CRUZ

As análises químicas, principalmente das amostras 
mineralizadas, foram realizadas em sete amostras desse 
garimpo, sendo que 4 destas de veios sulfetados do 
shaft do garimpo (Tabela 1), no laboratório da SGS 
GEOSOL, onde foram utilizados dois pacotes analíticos, 
o ICM40B e o IMS95A. O primeiro foi realizado com 
abertura a 4 ácidos e o segundo por fusão de meta-
borato de lítio, sendo que a leitura de ambos foi feita 
por ICP-OES/ICP-MS. Tais análises foram realizadas 
por dois pacotes diferentes com o objetivo de estabe-
lecer aquele que melhor dosa a mineralização e seus 
farejadores. Para análise por ICM40B e IMS95A foram 
considerados os elementos Cu, Co, W, Th, U e Y, e Mo, 
Ag, Au e Bi apenas para ICM40B, além de elementos 
terras raras. Os resultados analíticos (Tabela 2) também 
foram comparados com a concentração dos elementos 
na crosta superior (UCC), utilizando aqueles descritos 
por Rudnik e Gao (2003) e para Ag o valor descrito por 
Levinson (1980). Outras comparações foram realiza-
das com os resultados obtidos por Maion (2013) para 
amostras de minério analisadas do depósito do Salobo 
e também com aqueles obtidos por Souza (2015) para 
os depósitos IOCG de Carajás.

Foi realizado o controle de qualidade dos resultados 
obtidos do laboratório, para isso foram gerados alguns 
gráficos para visualização desses resultados com os dois 
pacotes analíticos. Observa-se nos gráficos das figuras 
1, 2 e 3 que existe um padrão bem definido quanto aos 
resultados obtidos pelos dois pacotes analíticos, com 
uma variação grande no caso do estanho (figura 2D) e 
com apenas discretos incrementos quanto a resultados 
para um ou outro pacote observado, para alguns ele-
mentos/amostras. Para o Th, por exemplo (Figura 1A), 
os valores mais elevados foram observados quando 

analisados por IMS95A, enquanto para o cobalto algu-
mas amostras apresentaram valores mais elevados 
por ICM40B.

A análise química para cobre mostrou que as amos-
tras são anômalas para este elemento, se comparado 
com a concentração na crosta superior, 6 amostras apre-
sentaram valores superiores ao limite de detecção (> 
10.000 ppm), enquanto apenas uma apresentou valor de 
aproximadamente 2.000 ppm (JK-8L) (Figura 1B).

No conjunto de amostras analisadas para este depó-
sito (Tabela 2), pode-se destacar a amostra JK-9D, que 
apresentou resultados anômalos, em relação à UCC, 
para U (7,01 ppm), Y (60,78 ppm), Co (56,7 ppm), Cu (> 
10.000 ppm), W (282,5 ppm) (Figuras 1 B, C, D, E e F), 
Mo (76,82 ppm) (Figura 2A), Fe (14,39%), Ni (72 ppm), 
Se (14 ppm), Te (9 ppm), Sn (605,1 ppm), Be (4,4 ppm), 
Au (1438 ppb), Pd (30 ppb), S (> 5%) e In (19,87 ppm) e a 
amostra JK 8N com valores anômalos para Th (25,8 ppm), 
U (3,5 ppm), Y (47,8 ppm) (Figuras 1 A, C e E), Mo (17,74 
ppm) (Figura 2A), Ag (6,43 ppm), Cu (> 10.000ppm ), Au 
(71 ppb), Sr (348,9 ppm) e Zr (257,7 ppm) . As amostras 
JK-9C e 9D mostram valores anômalos para Bi (Figura 
2B) (0,8 e 0,76 ppm), enquanto as amostras JK-8J e 8C 
apresentaram valores superiores ao limite de detecção 
(> 10 ppm) e a amostra JK-8L apresentou valor anômalo 
para Ba (3577 ppm - Tabela 2).

Foram obtidos resultados anômalos, em relação à 
UCC, para os elementos terras raras (ETR) nesse depósito, 
conforme a Tabela 2, com destaque para os resultados 
dos ETRL (Elementos terras raras leves) como o Ce (529 
ppm), La (370,7 ppm), Pr (45,48 ppm), Nd (130,4 ppm) 
e Sm (13,3 ppm) na amostra JK-08N que reflete a ocor-
rência de Monazita-Ce, detectada através do MEV na 
zona mineralizada.

AMOSTRA CLASSIFICAÇÃO

JK-8E Metagranito hidrotermalizado

JK-8G Anfibolito

JK-8J Veio Oxidado

JK-9D Veio Oxidado

JK-8N Veio Sulfetado

JK-9C Veio Oxidado

JK-8L Veio Oxidado

Tabela 1 - Amostras para análise química do garimpo Grota da Cruz
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Elemetos (ppm) Método Analítico JK-8E JK-8G JK-8J JK-9D JK-8N JK-9C JK-8L

Co 
IMS95A 46,8 38,4 6,2 56,7 16,6 8,2 8,6

ICM40B 48,9 35,9 10,9 65,5 14,7 6,7 6,8

Cu 
IMS95A > 10.000 > 10.000 > 10.000 > 10.000 > 10.000 > 10.000 2044

ICM40B > 10.000 > 10.000 > 10.000 > 10.000 > 10.000 > 10.000 1933,6

U
IMS95A 2,82 14,21 1,57 7,01 3,5 3,6 5,32

ICM40B 2,6 12,4 4,4 6,7 2,6 2,8 4,4

Ag ICM40B 0,95 0,49 > 10 < 0,02 6,43 > 10 < 0,02

As ICM40B < 1 < 1 < 1 1 < 1 2 < 1

Bi ICM40B 0,06 < 0,04 0,35 0,8 0,16 0,76 < 0,04

Cd ICM40B 0,08 0,03 0,12 0,15 0,3 0,09 < 0,02

Fe ICM40B 11,06 7,98 11,87 14,39 12,33 8,26 3,37

Li ICM40B 9 19 1 1 6 7 7

Mo ICM40B 43,55 8,12 3,96 76,82 12,74 38,33 9,01

Sn
IMS95A 28,6 31,6 334,9 605,1 22,6 191,4 5,3

ICM40B 30,3 29,8 15,1 17,7 20,7 11,4 3,7

W 
IMS95A 2,1 357 13,1 282,5 9,5 127,5 51,8

ICM40B 1,6 177,7 13,3 294,7 10 107 48

Zn ICM40B 65 77 13 39 20 26 17

Th
IMS95A 7,9 13,1 0,5 0,2 25,8 1,1 6

ICM40B 6,6 10,5 0,3 0,2 16,4 0,7 4

Y
IMS95A 54,15 33,47 4,19 60,78 57,78 39,09 30,92

ICM40B 53,7 30,1 5,7 73,7 47,8 33,4 26,6

Nb ICM40B 10,9 13,5 1,3 0,6 5,6 0,4 3,4

Pb ICM40B 4,3 49,3 3,8 9,5 5,5 4,5 4,3

Zr ICM40B 93,3 259,1 2,5 4 107,8 2,8 150,7

V ICM40B 62 45 62 < 1 48 5 10

Au (ppb) FAI 515 66 < 5 1438 71 459 < 5

Pt (ppb) FAI 515 < 5 < 5 30 < 5 12 < 5

U+Pb ICM40B 6,9 61,7 8,2 16,2 8,1 7,3 8,7

Tabela 2 - Resultado analítico das amostras do garimpo Grota da Cruz.

Quando comparamos os resultados analíticos com 
aqueles obtidos por Maion (2013) para a zona mine-
ralizada do depósito Salobo, a maioria das amostras 
apresentaram valores compatíveis com aqueles obti-
dos para este corpo, para a maioria dos elementos da 
Figura 1, sendo em alguns casos, como Th e W (Figuras 
1A e 1F), os valores apresentados neste trabalho são 
mais enriquecidos. Destaque para as amostras JK-8N, 
enriquecida em Th, Y e U, e JK-9D enriquecida em U, Y, 
W e Co. O enriquecimento em Volfrâmio (W) e Urânio 
(U) na mineralização refletem a ocorrência dos minerais 
de Scheelita e Uraninita, respectivamente, identificados 
a partir do MEV.

Os gráficos da Figura 2 para os elementos Mo, Bi, Ag 
e Sn mostram que a maioria das amostras é anômala em 
relação à média dos valores destes elementos na crosta. 
Ao compararmos com o depósito do Salobo, o Garimpo 
Grota da Cruz é menos enriquecido em Ag e Bi, igual-
mente enriquecido em Mo e muito mais enriquecido em 
Sn quando olhamos o resultado do IMS95A (Figura 2D). 

Os gráficos da Figura 3 mostram de certa forma 
uma correlação positiva entre Cu versus (Ag+Zn+Pb), U e 
(La+Nb) (Figuras 3A, C e D), enquanto que para U versus 
(La+Nb) esta correlação é moderadamente negativa. Para 
o depósito Salobo, a correlação Cu versus (Ag+Zn+Pb), U 
e La mostram-se negativa, segundo Maion (2013).
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Os gráficos da Figura 4 mostram a comparação entre 
os diferentes depósitos IOCG de Carajás, obtidos dos 
trabalhos de Souza (2015) e Maion (2013), com as amos-
tras do garimpo Grota da Cruz. No ternário da Figura 4A 
os valores das amostras do Grota da Cruz apresentam 
uma ampla distribuição de seus valores entre o Y e Zr, 
semelhantes às amostras dos depósitos Igarapé Bahia/
Alemão, porém com amostras da zona principal da mine-
ralização, apresentando parte fortemente enriquecidas 
em Y (amostras JK-9C e 9D), semelhantes aos depósitos 
Salobo e alvo 118, e outra parte com maior enriqueci-
mento em Zr (amostra JK-8N). Na Figura 4B, também se 
observa uma ampla distribuição dos valores do garimpo 
Grota da Cruz, ao longo dos elementos Sn, Mo e (U+Pb), 
porém ressalta-se que as amostras da zona de minério 

apresentam tanto enriquecimento em Mo quanto em 
Sn, em concordância com as amostras do depósito do 
Salobo (Mo) e Alvo 118 (Sn). Ainda sobre o estanho (Sn), 
o resultado analítico obtido pelo método IMS95A, que 
não está plotado em gráfico ternário, mas na Tabela 2, 
destacamos valores anômalos como 601,5 ppm (JK-09D), 
334,9 ppm (JK-08J) e 191,4 ppm (JK-09C) da principal 
zona mineralizada desse depósito.

De acordo com os dados obtidos a partir das análises 
químicas, foi possível perceber ainda mais as distinções de 
duas tipologias de minério (minério sulfetado – JK-08N e 
minério oxidado – JK09D) para o garimpo Grota da Cruz, 
dado pelo enriquecimento em elementos diferenciados 
e isso é mostrado claramente nos gráficos aqui apresen-
tados e já discutidos acima.

Figura 1 - Gráficos de concentração dos elementos, em ppm, estudados no Garimpo Grota da Cruz: A) Th, B) Cu, C) U, D) Co, E) Y e F) W. 
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Figura 2 - Gráficos de concentração dos elementos, em ppm, estudados no Garimpo Grota da Cruz: A) Mo, B) Bi e C) Ag e D) Sn.  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 3 - Gráficos de correlação: A) Cu versus Ag+Pb+Zn, B) U versus La+Nb, C) Cu versus U e D) Cu versus La+Nb.  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 4 - Diagramas ternários dos depósitos IOCG de Carajás (SOUZA, 2015; MAION, 2013) e amostras do depósito Grota da Cruz.  
A) Diagrama de Nb x Y x Zr e B) Diagrama de Sn x Mo x U+Pb. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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ANEXO V
(Resultados analíticos de amostras de garimpos de Au de Lindoeste)
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ANEXO V – ANÁLISES GEOQUÍMICAS DOS GARIMPOS DE Au DE LINDOESTE

Foram analisadas sete amostras de rocha (Tabela 
1). Semelhante ao que se observou no garimpo Grota 
da Cruz e depósito Paulo Afonso, mantem-se o padrão 
bem definido quanto aos resultados obtidos pelos dois 
métodos analíticos IMS95A e ICM40B, com discreto 
aumento dos valores quando analisados por IMS95A e 
com uma variação grande dos valores de estanho, seme-
lhante ao que foi visto para o garimpo Grota da Cruz.

Os resultados analíticos de cobre da Tabela 2 
mostram que todas as amostras de veio sulfetado 
apresentaram valores superiores ao limite de detec-
ção (> 10.000 ppm). Para as análises obtidas para Th 
(Figura 1A), todos os valores (Th - 0,1 a 0,9 ppm) se 
mostraram abaixo de UCC e também abaixo daqueles 
analisados para os depósitos Salobo e Paulo Afonso. 
Para o U (Figura 2C), duas amostras se destacam, a 
JK-108D e a JK-110F (5,58 e 6,9 ppm), com valores 
acima da média da crosta, mas com valores inferiores 
aos obtidos para os depósitos Salobo e Paulo Afonso 
e compatível com os valores para o garimpo Grota 
da Cruz. Para o Co, destaque para a amostra JK-108J 
(74 ppm) que apresentou valor anômalo em relação à 
UCC e semelhante aos valores obtidos para o depósito 
Salobo (Figura 2D).

Foram obtidos resultados anômalos, em relação à 
UCC, para os elementos terras raras (ETR), conforme 
a Tabela 2, com destaque para os resultados dos ETRp 
(Elementos terras raras pesados) da amostra JK-110H, 
como o Dy (33 ppm), Er (28 ppm), Gd (18 ppm), Ho (8 
ppm), Tb (T4 ppm), Tm (5 ppm), Yb (53 ppm) e Lu (9 
ppm). Valores esses, pelo menos, 3 vezes superiores 
aos obtidos para o garimpo Grota da Cruz e depósito 
Paulo Afonso.

Os resultados obtidos para o Y e W apresentaram 
valores anômalos e bem acima da média da UCC e 
daqueles resultados obtidos para o depósito Salobo 
(Figuras 1E e F). No caso do Y, três amostras apresen-
taram valores acima da UCC, sendo que duas com 
valores com 27 ppm e 45 ppm, análogo aos valores 
obtidos para o garimpo Grota da Cruz e um valor muito 
elevado de 282 ppm para a amostra JK-110H. Para 
o W, duas amostras obtiveram valores elevados em 
relação à UCC, a JK-110G e a JK-110I (375 e 275 ppm, 
rspectivamente), e também em relação aos valores 
obtidos no depósito Paulo Afonso, porém compatível 
com os valores do garimpo Grota da Cruz.

Na Figura 3C destaque para as amostras JK-108J, 
110G, 110I e 110F, que apresentaram valores acima do 
limite de detecção para Ag (> 10 ppm), sendo que as 
amostras JK-108J e JK-110G também são anômalas para 
Bi e Mo (Figuras 3A e B) com valores de 61 e 51 ppm para 
Bi e 4 e 2 ppm para Mo, respectivamente. Ao comparar 
com os depósitos Salobo (Figura 3B) e Paulo Afonso e o 
garimpo Grota da Cruz, o Setor Oeste apresenta valores 
mais elevados de Bi. 

O gráfico do Sn (Figura 3D) mostra diferenças 
discrepantes nos resultados relacionados aos dois 
tipos de métodos analisados, porém em ambos os 
resultados, os valores são anômalos em relação à 
UCC. Se considerarmos os resultados de Sn do método 
ICM40B, os valores de Sn do depósito Salobo são 
compatíveis. Porém, se considerarmos os valores de 
Sn do método IMS95A, os valores não são análagos 
aos valores do depósito Salobo. Se compararmos os 
valores de Sn para os depósitos aqui estudados (Paulo 
Afonso e Grota da Cruz), os valores de ambos os méto-
dos acontecem na mesma forma para o garimpo Grota 
da Cruz e mostram-se análogos em ambos os valores. 
Os valores elevados de Sn, nas amostras dos garimpos 
do Setor Oeste, são compatíveis com a descrição da 
zona mineralizada, onde foram identificados diversos 
sítios com presença de cassiterita a partir da análise 
em MEV.

Nos gráficos da Figura 3, o que melhor mostrou a 
distribuição de correlação foi a Figura 3C, com tendência 
positiva para U versus La+Nb, semelhante à correlação 
obtida no depósito Salobo (MAION, 2013).

Nos diagramas comparativos da Figura 4, as amos-
tras mineralizadas do Setor Oeste se apresentam na 
parte intermediária superior a fortemente enrique-
cidas em Y (Figura 4A) e estão enriquecidas em Sn 
(Figura 4B), análogas as amostras dos depósitos Salobo 
e Alvo 118.

Outros elementos que apresentaram valores anô-
malos em relação à UCC, mas que não foram contex-
tualizados nos gráficos e diagramas, são: Fe (> 15%), 
Au (11.394 ppb), Ni (86 ppm), S (> 5%), Be (8 ppm), Se 
(4 ppm), Te (31 ppm), Ca (> 15%), In (22 ppm). Minerais 
detectados a partir da análise de difração de raios-X e 
MEV, como a roquesita e a hessita, validam os valores 
anômalos para as concentrações de índio e telúrio na 
zona mineralizada, respectivamente.
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AMOSTRA CLASSIFICAÇÃO

JK-101B Clorita Metachert com sulfeto

JK-108D Veio com malaquita

JK-108J Veio sulfetado

JK-110H Veio sulfetado

JK-110G Veio sulfetado

JK-110I Veio sulfetado

JK-108F Veio sulfetado

Tabela 1 - Amostras de rocha enviadas para análise química do garimpo do Setor Oeste.

Elementos (ppm) Método Analítico JK-101B JK-108D JK-108J JK-110H JK-110G JK-110I JK-108F

Co 
IMS95A 4,5 1,7 74,6 4,3 14,2 24,1 3,9

ICM40B 4,1 0,7 69 3,2 13,7 22,2 3,9

Cu 
IMS95A 190 667 > 10.000 > 10.000 > 10.000 > 10.000 > 10.000

ICM40B 235,2 573,9 > 10.000 > 10.000 > 10.000 > 10.000 > 10.000

U
IMS95A 1,47 5,58 3,12 0,5 1,2 0,38 6,9

ICM40B 1,3 4,3 2,5 0,4 0,9 0,3 6,6

Ag ICM40B < 0,02 < 0,02 > 10 1,89 > 10 > 10 > 10

As ICM40B 1 < 1 < 1 < 1 2 < 1 < 1

Bi ICM40B < 0,04 3,19 61 2,07 51,43 41,62 6,97

Fe ICM40B 1,94 2,76 11,25 2,61 > 15 > 15 0,48

Li ICM40B 7 5 5 5 5 5 < 1

Mo 
ICM40B 3,64 1,41 4,06 0,92 2,08 0,83 0,39

IMS95A 8,6 43,8 845,1 16,8 348,7 233,7 > 1000

Sn ICM40B 4,8 31,8 8,2 3,9 11,5 7,9 7,1

W 
IMS95A < 0,1 44 74,1 12,5 375,7 235 7,8

ICM40B 0,7 34,4 63,9 10,7 299,1 204,3 7,6

Zn ICM40B 13 7 6 8 50 44 9

Th
IMS95A 1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,1 0,9

ICM40B 0,6 0,3 < 0,2 0,2 0,2 < 0,2 0,6

Y
IMS95A 9,45 45,64 7,69 282,1 3,63 8,39 27,3

ICM40B 7,7 36,5 7,2 240,4 5,1 7,8 28,2

Nb ICM40B 1 0,4 0,5 0,2 0,4 0,4 0,6

Pb ICM40B 1,5 1,2 2,3 2,1 3,9 2,6 0,6

Zr ICM40B 4,8 0,9 2,7 0,5 5,5 4 0,5

V ICM40B 13 7 2 2 < 1 < 1 5

Au (ppb) FAI 515 2469 11.394

Pd (ppb) FAI 516 < 5 < 5

U+Pb ICM40B 2,8 5,5 4,8 2,5 4,8 2,9 7,2

Tabela 2 -  Resultados analíticos das amostras dos Garimpos de Lindoeste
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Figura 1 - Gráficos de concentração dos elementos, em ppm, estudados na área dos garimpos do Setor Oeste: A) Th, B) Cu, C) U, D) Co, 
E) Y e F) W. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 2 - Gráficos de concentração dos elementos, em ppm, estudados nas áreas dos garimpos do Setor W: A) Mo, B) Bi, C) Ag e D) Sn. 
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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Figura 3 - Gráficos de correlação: (A) Cu versus U, (B) Cu versus Ag+Pb+Zn, C) U versus La+Nb e D() Cu versus La+Nb.  
Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).

Figura 4 - Diagramas ternários dos depósitos IOCG de Carajás (SOUZA, 2015) e amostras do Setor Oeste. A) Diagrama de Nb x Y x Zr e  
B) Diagrama de Sn x Mo x U+Pb. Fonte: Elaborado pela equipe do Projeto ARIM-CARAJÁS (2021).
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O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS  
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, 
e formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir 
o desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental.  
Esta ação resultou na Agenda 2030, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS.

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um 
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.

Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as 
partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM atua em diversas áreas intrínsecas às 
Geociências, que podem ser agrupadas em quatro grandes linhas de atuação:

• Geologia
• Recursos Minerais;
• Hidrologia; e
• Gestão Territorial.

Todas as áreas de atuação do SGB-CPRM, sejam nas áreas das Geociências ou 
nos serviços compartilhados, ou ainda em seus programas internos, devem ter 
conexão com os ODS, evidenciando o comprometimento de nossa instituição com 
a sustentabilidade, com a humanidade e com o futuro do planeta. 

A tabela a seguir relaciona as áreas de atuação do SGB-CPRM com os ODS.
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