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ApresentAção

O Programa  Geologia do Brasil – PGB é desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, 
empresa vinculada à Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, do Ministério 

de Minas e Energia, e é responsável pela retomada dos levantamentos geológicos básicos em todo país. 
O PGB tem por objetivo a ampliação acelerada do conhecimento geológico do território brasileiro, forne-
cendo subsídios técnicos para atrair novos investimentos em pesquisa mineral, visando a descoberta de 
novos depósitos. Adicionalmente, dada a importância do conhecimento geológico como fonte primordial 
de conhecimento do meio físico, os levantamentos geológicos são ferramentas importantes para gesto-
res públicos, federais, estaduais e municipais, no desenvolvimento de projetos de ordenamento e gestão 
territorial.

Com o objetivo de obter informações geológicas e cartográficas na Região Amazônica, o governo brasi-
leiro desenvolve o Projeto Cartografia da Amazônia, coordenado pelo CENSIPAM – Centro Gestor e Opera-
cional do Sistema de Proteção da Amazônia, e executado pelas Forças Armadas Brasileiras (Exército, Força 
Aérea e Marinha) e pelo Serviço Geológico do Brasil. Este projeto tem por objetivo levantar informações 
no chamado “vazio cartográfico” da Amazônia e é composto por subprojetos, que envolvem as cartografias 
terrestre, náutica e geológica (geologia e aerogeofísica), e que visam a geração de informações estratégicas 
para o monitoramento regional, segurança e defesa nacional, e para o planejamento de projetos de infra-
estrutura na região. Este projeto também contou com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento 
– PAC.

O Projeto Geologia e Recursos Minerais da Folha Repartimento (SB.22-X-A) foi realizado no âmbito do 
Programa Geologia do Brasil e do Projeto Cartografia da Amazônia, e executado pela Superintendência Re-
gional de Belém. Representa o estado da arte do conhecimento geológico e de recursos minerais em uma 
área de 18.150 km2, na região centro oriental do estado do Pará, abrangendo os municípios de Anapu, Breu 
Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Pacajá, Tucuruí e principalmente Novo Repartimento, além de parte 
da Reserva Indígena de Parakanã e do Lago de Tucuruí.

O Projeto Geologia da Folha Repartimento visou principalmente a cartografia geológica compatível com 
a escala de 1:250.000, fundamentada pela integração geológico-geofísica e trabalhos de campo, análises 
laboratoriais e integração, em meio digital, de todas as informações geológicas, geoquímicas, geofísicas e 
de recursos minerais disponíveis na região.

Os dados obtidos neste projeto estão sintetizados nesta Nota Explicativa e ordenados em ambiente 
SIG – Sistemas de Informações Geográficas e bases de dados, todos disponíveis para download no GeoSGB, 
banco de dados corporativo do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, que pode ser acessado através do site 
www.cprm.gov.br

Esteves Pedro Colnago
Diretor-Presidente 

josé Leonardo Silva Andriotti
Diretor de Geologia e Recursos Minerais 



resUMo

A Folha Repartimento (SB.22-X-A) abrange uma área de 18.150 Km², localizada na porção centro oriental do 
Estado do Pará e limitada pelas coordenadas geográficas: 4°00’ a 5°00’ S e 49°30’ a 51°00’ WGr. Compreende 
parte dos municípios de Anapu, Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Pacajá, Tucuruí e principalmente 
Novo Repartimento. Abrange, também, parte da Reserva Indígena de Parakanã e do Lago de Tucuruí.

O mapeamento geológico (1:250.000) permitiu cartografar 14 unidades estratigráficas sendo que duas 
são novas unidades. Em um contexto geotectônico, cerca de 95% da Folha Repartimento pertence ao Domí-
nio Tectônico Bacajá (Cráton Amazônico/Escudo Brasil Central) e, o restante, ao Cinturão Araguaia e a Bacia 
do Marajó/Sub-Bacia Mocajuba. 

A unidade estratigráfica basal da área cratônica Bacajá é o Complexo Cajazeiras (ortognaisses ender-
bíticos a charnoenderbíticos) de idade mesoarqueana (2942 ± 4 Ma). Ainda constituindo o embasamento 
comparece o Granulito Novolândia (Neoarqueano) representado por paragnaisses pelíticos a psamíticos. O 
Proterozoico inicia-se com a Formação Itatá (actinolititos, metabásicas e talco-xistos) do Grupo Três Palmeiras, 
com características de greenstone belt, e idade de cristalização de 2359 ± 3 Ma. Segue-se o Complexo Bacajaí 
(enderbitos a charnockitos e granitos), cuja idade situa-se no intervalo 2114 a 2090 Ma e está relacionado às 
fases sin a tardi-colisionais do Ciclo Transamazônico. Igualmente associado a esta fase ocorre a Suíte Intrusiva 
Arapari, que é a unidade de maior ocorrência territorial, constituída por charnockitos, granitos, charnoen-
derbitos e granodioritos de idade de cristalização de 2088-2059 Ma. Em forma de pequena faixa na borda 
ocidental da Folha Repartimento ocorre um conjunto de biotita-xistos e anfibólio-xistos, em um contexto de 
greenstone belt, denominado de Sequência São Manoel, admitida como paleoproterozoica. O Quartzito Serra 
da Fumaça, também considerado como de idade paleoproterozoica, ocorre em forma de serras alongadas, 
alinhadas segundo WNW-ESE, constituídas de muscovita-quartzitos, sericita-quartzitos e quartzitos puros. 
A Suíte Intrusiva João Jorge representa a fase pós-colisional do Ciclo Transamazônico, e ocorre em forma 
de corpos alongados, alinhados segundo NW-SE, formados por monzogranitos e granodioritos com idades 
entre 2077-2033 Ma. Representando o topo do empilhamento Bacajá ocorre o Gabro Igarapé Carapanã 
sem evidências de metamorfismo, deformação e recristalização e considerado como tendo sido gerado no 
final do Paleoproterozoico. Encerrando os eventos magmáticos no Domínio Bacajá verifica-se um enxame 
de diques máficos, de idade jurássica e denominado de Diabásio Rio Pajeú.

O quimismo dos granitoides Bacajaí e Arapari é semelhante; são rochas ácidas a intermediárias, cálcio-
-alcalinas e metaluminosas com enriquecimento em ETR, com os ETR-leves mais enriquecidos que os ETR-
pesados, produtos de um magmatismo orogênico relacionado a arcos magmáticos. A Suíte Intrusiva João 
Jorge é classificada como granitos alcalinos, pertencentes ao magmatismo tipo “A”, gerado em ambiente 
pós-colisional. A Formação Itatá exibe rochas predominantemente subalcalinas e toleíticas, classificadas 
como basaltos, andesitos e andesitos-basálticos, com padrão de ETR indicativos de basaltos toleíticos e 
cálcio-alcalinos, relacionados à acresção juvenil. A unidade Pajeú, do ponto de vista químico, é classificada 
como basalto e andesito basalto, toleítico, subalcalino, intraplaca, continental, anorogênico, do tipo Conti-
nental Flood Basalts.

O Cinturão Araguaia ocorre como uma faixa N-S no canto nordeste da Folha Repartimento. Está repre-
sentado pela Formação Couto Magalhães (Neoproterozoico), do Grupo Baixo Araguaia, constituída de meta-
-argilitos, metassiltitos, ardósias e quartzitos, produtos de um evento anquimetamórfico em fácies xisto 
verde, considerados como formados entre 560-520 Ma. A Formação Tucuruí posiciona-se no topo do Cinturão 
Araguaia, constituída por arenitos finos a médios, subarcoseanos, intercalados com pelitos admitidos como 
depositados no Eocambriano (< 530 Ma).

A Bacia do Marajó/Sub-bacia de Mocajuba está representada pela Formação Ipixuna que ocupa o extremo 
nordeste da Folha Repartimento. Constituída por argilitos esbranquiçados, amarelados a acinzentados, cau-
línicos, maciços e laminados, com intercalações de arenitos de idade cretácea superior - paleógena inferior.

Encerrando o contexto estratigráfico constata-se a presença de depósitos aluvionares quaternários ao 
longo dos cursos d’água.



Quase todas as unidades estratigráficas do Domínio Bacajá apresentam-se lenticularizadas, subparalelas, 
em forma de corpos alongados, limitados por megazonas de cisalhamento transcorrentes predominante-
mente dextrais, orientadas segundo NW-SE. Este comportamento é consequência da colisão continental 
do Ciclo Transamazônico, o qual, como um órogeno colisional, retrabalhou a preexistente crosta arqueana 
e sideriana e gerou granitoides e charnockitoides riacianos. O Cinturão Araguaia é caracterizado por um 
contexto estrutural N-S com a Formação Couto Magalhaes exibindo estratificação plano-paralela com bai-
xos a moderados ângulos de mergulhos para NE, enquanto a Formação Tucuruí demonstra uma tendência 
à horizontalidade. A Formação Ipixuna se apresenta sub-horizontalizada.

A prospecção geoquímica esteve restrita ao Domínio Bacajá, é de natureza regional, multielementar, 
baseada na coleta de sedimentos de correntes e concentrados de bateia. Revelou a presença de 31 minerais 
pesados com destaque para ouro, molibdenita, cromita, monazita e torianita, além da indicação de 6 zonas 
anômalas para pesquisa de detalhe.

Os recursos minerais metálicos identificados na Folha Repartimento são: Ouro, associado às sequên-
cias supracrustais (Grupo Três Palmeiras e Sequencia São Manoel) e às zonas de cisalhamento regionais, e 
Ferro presente nas formações ferríferas do Granulito Novolândia. Em termos de minerais não metálicos, 
a argila é o principal recurso mineral utilizada na fabricação de telhas e tijolos; o quartzo como potencial 
matéria prima para a fabricação de silício metálico; rochas ornamentais estão associadas principalmente 
às unidades Arapari e João Jorge e os materiais para construção às rochas ígneas e metamórficas (brita) e 
aos aluviões quaternários (areia e cascalho). Além disso, foram identificadas anomalias geoquímicas com 
recursos potenciais de: ETR (Ce, La, Lu, Tb e Yb) e associados (Y, Th e U), relacionadas às unidades Arapari, 
Bacajaí e Novolândia; Cr-Ni-Co e  Pb-Zn-Cd, sem correlação direta com as unidades mapeadas e Sn-W-Mo 
associadas a corpos graníticos e pegmatíticos da Suíte Intrusiva Arapari e João Jorge.



ABstrACt

The Repartimento sheet (1:250,000) covers an area of 18,150 Km², located in the central-eastern Pará 
State, Brazil, and is limited by the geographic coordinates: 4°00’ - 5°00’S and 49°30’ - 51°00’ W. It encompasses 
part of the municipalities of Novo Repartimento, Anapu, Breu Branco, Goianésia do Pará, Itupiranga, Pacajá, 
and Tucuruí, and also part of the Parakanã Indigenous Reservation and of the Tucuruí Lake.

The geological mapping established fourteen stratigraphic units, including the proposal of two units 
recognized for the first time in the region. About 95% of the Repartimento sheet belongs to Bacajá Tectonic 
Domain (Amazon Craton/Brazil Central Shield), and the remainder, to the Araguaia Belt and the Marajó Basin/
Mocajuba Sub-Basin.

In the Bacajá cratonic area, the Cajazeiras Complex (enderbite to charnoenderbite orthogneisses), of 
Mesoarchean age (2942 ± 4 Ma), is the basal stratigraphic unit. The Novolândia Granulite (Neoarchean), 
composed of psammitic and pelitic paragneisses, is also part of the basement. The Proterozoic starts with 
the Itatá Formation (actinolitite, metabasic rocks, and talc schist), which belongs to the Três Palmeiras Group, 
a greenstone belt, and shows a crystallization age of 2359 ± 3 Ma. This is followed by the Bacajaí Complex 
(enderbite to charnockite and granites), with ages ranging from 2094 to 2114 Ma, and related to the syn- to 
late-collisional phases of the Transamazonic orogenic cycle. Also associated with this phase occurs the Arapari 
Intrusive Suite, which is the largest stratigraphic unit, comprising charnockite, granites, charnoenderbite and 
granodiorites of 2070-2092 Ma. At the westernmost portion of the Repartimento sheet, an association of 
biotite-schist and amphibole-schist crop out as a small strip, in a greenstone belt context, named São Manoel 
Sequence (Paleoproterozoic).

The Serra da Fumaça Quartzite, also of Paleoproterozoic age, occurs in an elongate ridge, following the 
WNW-ESE direction, and consists of muscovite-quartzite, sericite-quartzite, and pure quartzite. The João Jorge 
Intrusive Suite is associated with the post-collisional phase of the Transamazonic Cycle. This suite forms elongate 
bodies in the NW-SE direction and is composed of monzogranites and granodiorites of 2077 ± 2 Ma. The top 
of the Bacajá Domain stratigraphy is represented by the Igarapé Carapanã Gabbro (Paleoproterozoic), which 
shows no evidence of metamorphism, deformation, and recrystallization. The ending of magmatic events in 
Bacajá Domain occurs as a mafic dike swarm, of Jurassic age and named Rio Pajeú Diabase.

The chemical characteristics of the Bacajaí, Arapari, and João Jorge intrusions are similar. They show acid 
to intermediate composition and are calc-alkaline, metaluminous, and show REE enrichment, with fractionation 
between light-REE and heavy-REE. The João Jorge Intrusive Suite is classified as type-A granite. The mafic 
rocks of the Itatá Formation are tholeiitic and metaluminous basalts related to juvenile accretion. The Rio 
Pajeú Diabase comprises basalt to andesite-basalt, of tholeiitic, metaluminous, intra-plate, continental, and 
anorogenic characteristics, similar to those of Continental Flood Basalts.

The Araguaia Belt occurs like an N-S stripe in the Repartimento sheet northeast corner. There, the belt is 
composed of the Couto Magalhães Formation (Neoproterozoic), belonging to the Baixo Araguaia Group, a made 
up by meta-argillites, metasiltstones, slates, and quartzite, which are the product of anchimetamorphism to 
greenschist facies metamorphism of 520 to 560 Ma. The Tucuruí Formation is on the top of Araguaia Belt and 
it is composed of fine- to medium-grained subarkoses  intercalated with pelites, of Precambrian age (530 Ma).

The Ipixuna Formation belongs to the Marajó Basin (Mocajuba Sub-Basin) and occurs at the northeast 
extreme of Repartimento sheet. The formation is composed of white, yellow, gray, and kaolin-bearing argillites, 
with massif and laminated structure and intercalation of sandstone, of Upper Cretaceous to Lower Paleogene 
age. Ending the stratigraphic sequence occur the alluvial deposits on the drainage net.

Almost all the stratigraphic units of the Bacajá Domain form subparallel lenses and elongate bodies 
limited by large-scale, NW-SE trending, dextral transcurrent shear zones. This context is a consequence of the 
Transamazonic Cycle continental collision, which reworked the preexistent Siderian-Archean crust and produced 
Rhyacian granites and charnockites. The Araguaia Belt is characterized by an N-S structural trend with the 
Couto Magalhães Formation showing plane-parallel stratification at low to moderate dips to the northeast, 
whereas the Tucuruí Formation shows horizontal bedding, and the Ipixuna Formation is sub-horizontal.



The geochemical prospection was restricted to the Bacajá Domain and it is of regional and multielement 
nature, based on sampling and analyses of stream sediments and pan concentrates. The results allowed the 
identification of thirty-one heavy minerals with gold, molybdenite, chromite, gahnite, monazite and thorianite 
as the most important, besides the selection of six anomalous areas for follow up.

The identified metallic mineral resources include gold - associated with supracrustal sequences (Três Palmeiras 
Group and São Manoel Sequence) and regional shear zones; iron - in the iron formations of the Novolândia 
Granulite. Among the non-metallic minerals, clay is the most important for the fabrication of tiles and bricks; 
quartz is a potential raw material for the production of silicon metal; rocks from the Arapari, Bacajaí and João 
Jorge units show good potential for use as dimension stones; and civil construction materials are associated 
with crystalline rocks (crushed stone) and Quaternary deposits (sand and gravel). In addition, the following 
geochemical anomalies were identified: ETR (Ce, La, Lu, Tb, and Yb) and associated (Y, Th, and U) related to the 
Arapari, Bacajaí and Novolândia units; Cr-Ni-Co and Pb-Zn-Cd, with no direct correlation with mapped units, 
and Sn-W-Mo associated with granite and pegmatitic bodies of the Arapari and João Jorge Intrusive Suite.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO

A Folha Repartimento abrange uma área de 
aproximadamente 18.150 km² situada na região 
centro oriental do Estado do Pará (Figura 1.1) limi-
tada pelas seguintes coordenadas geográficas: 4°00’ 
a 5°00’S e 49°30’ a 51°00’ WGr. Compreende parte 
dos municípios de Anapu, Breu Branco, Goianésia 
do Pará, Itupiranga, Pacajá, Tucuruí e principalmente 
Novo Repartimento (Figura 1.2). Abrange, também, 
parte da Reserva Indígena de Parakanã e do Lago de 
Tucuruí. Novo Repartimento é a cidade mais impor-
tante e situa-se no cruzamento das rodovias BR-230 
(Transamazônica) e BR-422 (Novo Repartimento-
-Cametá). A partir destas rodovias desenvolve-se um 
complexo sistema de estradas secundarias (ramais 
de madeireiros, fazendeiros e vicinais implantadas 
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária – INCRA), que permite acesso a toda região 
de trabalho.

O acesso é principalmente rodoviário. A partir 
de Belém percorre-se a rodovia PA-150, até a cidade 
de Goianésia do Pará, onde inflete-se para oeste e 
percorre-se a rodovia PA-263 até a cidade de Tucu-
ruí e, desta, através da BR-422 alcança-se a cidade 
de Novo Repartimento, em um percurso total de 443 
km. O acesso também pode ser feito por aviões de 
pequeno porte utilizando as pistas de aviação exis-
tentes em diversas fazendas.

1.2 METODOLOGIA DE TRABALHO

Os trabalhos da Folha Repartimento foram rea-
lizados no período de abril/2011 a dezembro/2014 e 
contou com a participação de 3 geólogos. A sistemá-
tica de trabalho seguiu a padronização estabelecida 
pelo Guia de Procedimentos Técnicos do Programa 
de Levantamento Geológico Básico do Brasil – PLGB 
(CPRM, 2006). Nesse período foram executadas as 
seguintes atividades:

1.2.1 Etapa Preparatória

Inicialmente foi realizada pesquisa bibliográfi-
ca, com cadastro e análise do material de interesse 
aos trabalhos da Folha Repartimento. 

Em seguida foi executada a interpretação foto-
geológica (1:250.000) com utilização de imagens de 
sensores remotos (SRTM, Geocover 2000) e cartas 
planialtimétricas do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE.

Posteriormente, foi realizada a interpretação 
aerogeofísica (1:250.000) dos mapas gamaespectro-

métricos (canais de potássio, urânio, tório e conta-
gem total) e magnetométricos (campo magnético 
total, amplitude do sinal analítico e primeira deriva-
da vertical) a partir de dados dos projetos Aerogeo-
físicos Anapu-Tuerê (CPRM, 2004) e Tucuruí (CPRM, 
2010), obtidos com espaçamento entre as linhas de 
voo de 500 m.

Finalmente foram confeccionados mapas de 
serviço (infraestrutura logística, geomorfológico, 
drenagem, interpretação aerogeofísica, estrutural e 
geológico), georreferenciados, nas escalas 1:100.000 
e 1:250.000. Este material serviu para a elaboração 
do mapa geológico-estrutural preliminar e subsidiar 
a programação dos trabalhos de campo.

1.2.2 Atividades de Campo

O mapeamento geológico sistemático, na 
escala 1:250.000, consistiu na execução de perfis 
ao longo de estradas e ramais, preferencialmente 
transversais à estruturação regional das unidades 
estratigráficas, e verificação das principais anoma-
lias aerogeofísicas, dos alvos estruturais, das ano-
malias de drenagens e relevo e das feições fotoin-
terpretadas. Neste trabalho foram descritos 743 
afloramentos, com coleta de 902 amostras de ro-
chas. Destas foram selecionadas 867 para análises 
petrográficas, 51 para análises químicas e 4 para 
análises geocronológicas. Foram também cadastra-
das 10 ocorrências minerais.

Paralelamente aos trabalhos de mapeamento 
geológico foi executada uma amostragem geoquími-
ca regional com a coleta de 249 amostras de sedi-
mentos de corrente e 230 concentrados de bateia. 
Ainda durante a realização dos perfis geológicos foi 
realizada uma prospecção radiométrica terrestre uti-
lizando-se um cintilômetro portátil (Saphymo Srat/
SPP-2-NF).

Na Reserva Indígena Parakanã, por impedi-
mentos legais, não foram realizados trabalhos de 
campo.

1.2.3 Trabalhos Analíticos

Esta etapa obedeceu a seguinte sequência:
1 – Análises Petrográficas – Das amostras co-

letadas foram selecionadas as mais representativas 
para o estudo petrográfico, cujas lâminas delgadas, 
foram confeccionadas nos laboratórios das superin-
tendências regionais de Belém, Salvador e Manaus. 
As descrições foram realizadas pelo petrógrafo Pau-
lo dos Santos Freire Ricci, integrante da equipe da 
Folha Repartimento.
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Figura 1.2 - Mapa de infraestrutura e logística da Folha Repartimento.

Figura 1.1 - Mapa de Localização da Folha Repartimento.
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2 – Análises Litoquímicas – Baseado no estudo 
petrográfico e na cartografia geológica foram selecio-
nados os exemplares mais significativos para a reali-
zação dos estudos petroquímicos. As amostras foram 
preparadas (britadas, pulverizadas, homogeneizadas e 
quarteadas) no LAMIN-BE e analisadas, no SGS GEO-
SOL Laboratórios Ltda., para os seguintes óxidos maio-
res: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, MnO, Na2O, 
K2O e P2O5, Cr2O5 e Perda ao Fogo, por fusão com me-
taborato de lítio e determinação por Induced Coupled 
Plasma - Optical Emission Spectrometry (ICP-OES). Para 
a análise dos elementos menores e traços (Ba, Be, Cs, 
Ga, Hf, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, Th, U, W, Zr e Y), assim como, 
dos Elementos de Terras Raras (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, 
Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb e Lu) também foi utilizada a 
abertura por fusão com metaborato de lítio e determi-
nação por Induced Coupled Plasma, com leitura pelo 
Mass Spectrometry (ICP-MS). Com ICP-OES e ICP-MS 
foram analisados o Mo, Cu, Pb, Zn, Ni, As, Cd, Sb, Bi, 
Ag, Au, Hg, Co e Se, porém utilizou-se a abertura quí-
mica por água régia. O estudo petroquímico das rochas 
da Folha Repartimento foi baseado, portanto, em 55 
determinações, sendo 12 compostos e 44 elementos 
químicos. Com estes resultados foram confeccionados 
específicos gráficos interpretativos, os quais fazem par-
te do capítulo “Unidades Tectono-Estratigráficas”.

3 – Análises Geocronológicas – Foram selecio-
nadas 4 amostras de rochas para estudo geocronoló-
gico, as quais foram analisadas pelo método U-Pb em 
zircão por LA-ICP-MS, no Laboratório de Geocronolo-
gia da Universidade de Brasília. 

4 – As amostras de sedimentos de corrente fo-
ram analisadas no Laboratório da SGS GEOSOL, para 
os seguintes 53 elementos: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, 
Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, 
La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Rb, Re, 
S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn e Zr.

5 – Para o estudo dos concentrados de bateia 
foram realizadas análises mineralógicas semiquanti-
tativas no LAMIN-PA (Superintendência Regional de 
Porto Alegre).

1.2.4 Montagem do SIG Geológico

O inicio desta etapa consistiu na listagem, or-
ganização e consolidação dos dados e informações 
geradas durante o desenvolvimento dos trabalhos 
da Folha Repartimento. Em seguida procedeu-se a 
alimentação do GEOSGB, que é o banco de dados 
do Serviço Geológico do Brasil – CPRM , e das se-
guintes bases: AFLORA, PETRO, RECMIN e FCAMPO 
e a digitalização dos dados atualizados. Finalmente 
confeccionou-se, em ambiente SIG, o mapa geológi-
co na escala 1:250.000.

1.2.5 Elaboração da Nota Explicativa

Este texto constitui uma síntese sobre o ma-
peamento executado e representa o atual nível de 
conhecimento geológico da Folha Repartimento. Foi 

elaborado com base em pesquisa bibliográfica e nos 
resultados alcançados durante a execução dos tra-
balhos. Está estruturado em 7 capítulos. O Primeiro 
Capítulo apresenta uma descrição da área enfocando 
a localização, a metodologia de trabalho, os aspec-
tos fisiográficos e socioeconômicos e as pesquisas 
anteriores. O Segundo Capítulo aborda o panorama 
geológico regional. Os demais capítulos descrevem 
as características geológicas: Unidades Tectonoestra-
tigráficas (Capítulo 3), Geologia Estrutural (Capítulo 
4), Prospecção Geoquímica (Capítulo 5), Recursos 
Minerais (Capítulo 6), Conclusões e Recomendações 
(Capítulo 7) e por último as Referências Bibliográficas.

1.3 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

1.3.1 Relevo

No domínio da Folha Repartimento, em um 
contexto regional, as diversas formas de relevo po-
dem ser reunidas em 6 compartimentos: Domínio 
das Colinas Dissecadas, Domínio das Serras Alinha-
das, Domínio das Colinas Amplas, Domínio das Ser-
ras Baixas, Domínio dos Morros e Superfícies Aplai-
nadas (Figura 1.3).

O Domínio das Colinas Dissecadas abrange a 
maior porção da Folha Repartimento, principalmen-
te as porções orientais e setentrionais. Este cons-
tituído por colinas, subarredondadas, com amplas 
formas, topos abaulados, encostas com média a 
baixa declividade e perfil das vertentes em formas 
côncavas ou retilíneas e cotas geralmente inferiores 
a 150 m, porém algumas, pequenas e isoladas, su-
periores a 200 m. O Domínio das Colinas Dissecadas 
desenvolve-se principalmente sobre as rochas das 
unidades Complexo Bacajaí, Suíte Intrusiva Arapari 
e Suíte Intrusiva João Jorge

O Domínio das Serras Alinhadas apresenta-se 
como faixas segundo NW-SE, desenvolvidas princi-
palmente nas porções central e ocidental da Folha 
Repartimento. Caracterizam-se por serras retilíneas, 
alinhadas, orientadas, com topo em forma de cristas, 
encostas íngremes, com larguras inferiores a 2 km, 
comprimento que pode atingir 30 km e apresentam-
-se isoladas ou agrupadas. Apresentam altitudes 
médias de 200 m, porém algumas atingem valores 
superiores a 300 m. A melhor exposição deste relevo 
corresponde ao Quartzito Serra da Fumaça, entre-
tanto, também se desenvolve nos domínios das uni-
dades Arapari, Novolândia e Cajazeiras.

Seguindo a hierarquia de extensão territo-
rial, segue-se o Domínio das Colinas Amplas que 
ocorre no quadrante sudoeste da região de traba-
lho, em forma de faixas orientadas segundo NW-SE 
e interdigitadas com o Domínio das Serras Alinha-
das. Está constituído por amplas colinas de baixa 
altura (< 50 m) e cotas inferiores a 200 m, de for-
mas subarredondadas, topos abaulados, encostas 
com suave declividade e perfil côncavo. Corres-
ponde principalmente às áreas de ocorrência da 
Suíte Intrusiva Arapari e do Complexo Cajazeiras.
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Nos extremos noroeste e sudoeste da Folha 
Repartimento ocorre o Domínio dos Morros. Carac-
teriza-se por morros e serras, incipientemente ali-
nhadas segundo NW-SE, com topos em cristas ou em 
forma de estreitos platôs, com encostas de media a 
alta declividade e perfis retilíneos a côncavos, com 
cotas superiores a 200 m que se destacam em uma 
superfície rebaixada. Litologicamente correspondem 
as rochas das unidades Bacajaí, Arapari, Três Palmei-
ras e Igarapé Carapanã.

No quadrante noroeste da região de trabalho 
comparece o Domínio das Serras Baixas. Consiste em 
uma faixa com cerca de 55 km de extensão orienta-
da segundo NW-SE onde ocorrem serras e morros de 
pequenas dimensões, com topos em cristas ou em 
pequenos platôs, alinhados segundo NW-SE e N-S, 
com encostas de media declividade e perfil côncavo, 
com as maiores elevações superiores a 200 m, que 
se destacam em uma superfície rebaixada colinosa. 
No Domínio das Serras Baixas comparecem rochas 
do Complexo Bacajaí, da Suíte Intrusiva Arapari e da 
Suíte Intrusiva João Jorge.

As Superfícies Aplainadas ocorrem no extremo 
nordeste da Folha Repartimento em forma de uma 
faixa orientada segundo N-S. Constitui um relevo ta-
bular, rebaixado, horizontalizado, com altitudes in-
feriores a 150 m, com uma rede de drenagem bem 
encaixada e com vales em forma de “U” ou “V”. Este 
tipo de relevo está diretamente relacionado às for-
mações Ipixuna e Couto Magalhães.

1.3.2 Hidrografia

O principal acidente hidrográfico é o Lago 
de Tucuruí com uma área de 1414 km², resultan-
te do represamento do rio Tocantins pela Hidro-
elétrica de Tucuruí. A rede hidrográfica da Folha 
Repartimento pode ser dividida em dois sistemas. 
Um sistema maior abrange as porções central e 
ocidental, com os cursos d’água de maior porte, 
onde se destacam os rios Pacajá e Arataú, com po-
sicionamento submeridiano, drenando para norte 
em direção ao Rio Amazonas. O outro sistema hi-
drográfico localiza-se na porção oriental da região 
de trabalho, com os cursos d’água de menor porte, 
tais como, os rios da Direita, Bacuri e Pucuruí, com 
direções e sentidos W-E e SW-NE correndo para o 
Rio Tocantins.

O padrão de drenagem predominante é o 
dendrítico arborescente com a rede de drenagem 
apresentando diferentes densidades. Localmente, 
este padrão de drenagem é controlado pelos ele-
mentos estruturais, particularmente segundo as 
direções NW-SE e N-S, seguindo um padrão retan-
gular.

Exceto no Lago de Tucuruí, nos demais cursos 
d’água a navegação é dificultosa, particularmente na 
época da estiagem. Neste período os rios tornam-se 
encachoeirados e só permitem a navegação de em-
barcações de baixo calado.

Figura 1.3 - Imagem SRTM com formas de relevo e drenagem: DCA – Domínio das Serras Amplas; DCD – Domínio das 
Colinas Dissecadas; DM – Domínio dos Morros; DSA – Domínio das Serras Alinhadas; DSB – Domínio das Serras Baixas; 

SA – Superfície Aplainada.
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1.3.3 Geomorfologia

A Folha Repartimento situa-se na Depressão 
Periférica do Sul do Pará caracterizada por um domí-
nio morfoclimático dos planaltos amazônicos rebai-
xados e dissecados e de áreas colinosas revestidos 
por floresta densa (BOAVENTURA, 1974). Trata-se de 
uma região dissecada com superfície pediplanada 
elaborada sobre rochas ígneas e metamórficas pré-
-cambrianas. Observam-se variadas formas resultan-
tes dos diversos processos de dissecação. Assim, pre-
domina a forma dissecada em colinas com ravinas e 
vales encaixados, principalmente na porção ociden-
tal e no quadrante noroeste da Folha Repartimento. 
Observam-se ainda as formas: dissecada em colina 
e ravina; dissecado em colina com topo aplainado; 
dissecado com “inselbergs” (BOAVENTURA, op cit.).

1.3.4 Clima

Segundo a classificação climática baseada no 
método de “Koopen” apresentada no Atlas Climatoló-
gico da Amazônia (SUDAM, 1984) predomina na região 
de trabalho o tipo “Am”. Trata-se de um regime pluvio-
métrico com precipitação anual de 2000 mm a 2500 
mm/ano; a temperatura média anual situa-se entre 
25 °C a 26 °C e a média anual da umidade relativa do 
ar oscila entre 80% a 85%. Caracteriza-se por ser um 
clima tropical úmido de monção, com precipitação plu-
viométrica excessiva durante alguns meses (janeiro a 
abril). Nestas condições climáticas os meses de junho 
a novembro são os mais propícios à realização dos tra-
balhos de campo.

1.3.5 Solos

De acordo com os estudos de Rosatelli et al. 
(1974) a Folha Repartimento é quase que inteira-
mente coberta por solo do tipo Podzólico Vermelho 
Amarelo. Trata-se de solos bem desenvolvidos, que 
podem atingir espessuras superiores a 10 m. O Hori-
zonte “A“ possui desenvolvimento incipiente e o ho-
rizonte “B” é texturalmente argiloso, com argila de 
baixa atividade, não hidromórficos, com média a alta 
saturação de bases, além de baixa saturação com 
alumínio, menor acidez e média a alta fertilidade na-
tural. Desenvolvem-se sobre a maioria das unidades 
estratigráficas da Folha Repartimento.

Ainda de acordo com Rosatelli et al. (1974) 
no extremo nordeste da área de trabalho ocorre 
uma pequena faixa de Latossolo Amarelo Distrófi-
co. São solos em geral profundos, velhos, bem dre-
nados, baixo teor de silte, baixo teor de materiais 
facilmente intemperizáveis, homogêneo, estrutu-
ra granular, sempre ácidos, nunca hidromórficos. 
Apresentam o Horizonte “A” ócrico e o Horizonte 
“B” óxico, friáveis, bastante porosos, permeáveis e 
com estrutura pouco desenvolvida. Estão associa-
dos às áreas de ocorrências das formações Ipixuna 
e Couto Magalhães.

Durante os trabalhos de campo também foi 
observada a presença localizada de Solos Aluviais as-
sociados aos depósitos aluvionares; Terra Roxa Estru-
turada relacionada às rochas básicas; Solos Litólicos 
principalmente no domínio do Quartzito Serra da Fu-
maça e Solos Concrecionários Lateríticos associado 
principalmente às rochas ácidas.

1.3.6 Vegetação

Atualmente a grande maioria da cobertura 
florestal original da Folha Repartimento encontra-
-se antropizada em diferentes intensidades. Apre-
sentam-se em forma de pastagens, plantações e de 
mata secundária (“capoeira”). Existem alguns núcle-
os representativos da floresta original, como a Reser-
va Indígena Parakanã e na porção ocidental da área 
de trabalho, entretanto, nesta última já foram retira-
das inúmeras espécies de interesse econômico.

As pesquisas de Veloso et al. (1974) demons-
traram que a floresta original da quase totalidade 
da Folha Repartimento era região de Floresta Densa, 
sub-região da superfície arrasada da Serra dos Cara-
jás, sub-montana aplainada. Trata-se de uma floresta 
desenvolvida em regiões de climas quentes (média de 
25 °C), com alta pluviosidade, úmidos e superúmidos. 
É uma mata perenifólia, ou seja, sempre verde com 
estrato arbóreo uniforme, entre 15 e 25 m, com árvo-
res emergentes de até 40 m de altura, grande varie-
dade de espécies e alta densidade populacional. Este 
tipo de vegetação ocorre sobre os mais diferentes li-
totipos revelados durante o mapeamento geológico.

No extremo nordeste da região de trabalho, 
Veloso et al. (1974) identificaram uma pequena faixa 
de região de Floresta Densa, sub-região da Superfície 
Dissecada do Araguaia. Atualmente esta se encontra 
antropizada e não foram detectados núcleos da ve-
getação original. Estão particularmente associados 
às formações Ipixuna e Couto Magalhães.

Durante os trabalhos de campo foi identifica-
do a Floresta da Planície Aluvial que ocorre ao lon-
go dos cursos d’água desenvolvida sobre as aluviões 
quaternárias. Esta formação é constituída por macro, 
meso e microfanerófitos de rápido crescimento, em 
geral de casca lisa, com o tronco cônico e, por vezes, 
com a forma característica de botija e raízes tabula-
res. É frequente a presença de palmeiras (buriti, açaí, 
babaçu, etc.).

1.4 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Os primeiros habitantes da região estudada 
foram os índios que, ainda hoje, habitam a Reserva 
Indígena Parakanã. O nome Repartimento teve ori-
gem com os índios Parakanã, os quais denominaram 
de Repartimento um rio que fazia a divisão de suas 
terras. O povoamento foi iniciado em um vilarejo si-
tuado à margem deste rio, no início dos anos 70, com 
a população oriunda do acampamento da Construto-
ra Mendes Júnior, responsável pela construção da ro-
dovia Transamazônica (BR-230). Em decorrência da 
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inundação desta localidade em função da construção 
da Hidroelétrica de Tucuruí, o povoado primitivo foi 
transferido para o atual posicionamento, ou seja, no 
encontro da rodovia BR-422 com a BR-230. O muni-
cípio foi criado pela Lei 5.702, de 13 de dezembro de 
1991 e incorporou parte dos municípios de Tucuruí, 
Jacundá e Pacajá (PARÁ, 2014). A maior porção da 
Folha Repartimento é ocupada pelo município de 
Novo Repartimento a qual, também, abrange partes 
dos municípios de Anapu, Breu Branco, Goianésia do 
Pará, Itupiranga e Pacajá. Estima-se em 80.000 habi-
tantes a população da região de trabalho, distribuída 
principalmente nas porções central e oriental. Novo 
Repartimento é o principal núcleo urbano, porém, 
destacam-se as vilas de Maracajá, Belo Monte, Novo 
Horizonte, Novo Brasil, Neteolândia e Pacajá. O mu-
nicípio de Novo Repartimento apresenta densidade 
demográfica de 4,03 hab/km², com o Índice de De-
senvolvimento Humano Municipal – IDHM de 0,537 
e o Produto Interno Bruto – PIB per capita a preços 
correntes em 2011 de R$ 5.535,36 (IBGE, 2014).

A infraestrutura rodoviária é precária, exceto o 
trecho da Rodovia Transamazônica a oeste de Novo 
Repartimento que é asfaltada, os demais são consti-
tuídos por estradas de terra, e algumas se tornam in-
transitáveis no período chuvoso. Também é precária 
a saúde pública, a educação e o saneamento básico. 
A malária, diarreia, hepatite, dengue e hanseníase 
são frequentes.

A mais importante atividade econômica é a 
pecuária de corte que abastece o mercado regional 
e nacional. Recentemente esta atividade foi incre-
mentada com a exportação de “gado em pé” para o 
Líbano e a Venezuela. Destaca-se ainda a atividade 
madeireira e a agricultura de pequeno porte.

No que se refere à mineração, a mais impor-
tante atividade é a extração de argila, para a fabri-
cação de telhas e tijolos, em duas cerâmicas. Salien-
ta-se ainda a presença de três pequenos garimpos 
aluvionares de ouro, sendo que dois deles encontra-
vam-se paralisados na ocasião dos trabalhos de cam-
po. Complementando o quadro econômico mineral, 
destaca-se a extração de areia e brita nas proximida-
des dos principais núcleos urbanos.

1.5 TRABALHOS ANTERIORES

As primeiras informações geológicas sobre a 
Folha Repartimento se devem a Rego (1933) quando 
realizou uma expedição subindo o rio Tocantins, o que 

proporcionou um perfil geológico na borda oriental 
da área de trabalho. Outro perfil geológico, também 
na porção oriental da área de trabalho, foi realizado 
pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM (REIS; SILVA; 
LOBATO, 1974) quando executou o mapeamento ge-
ológico ao longo da rodovia Transamazônica. Mape-
amentos geológicos regionais que abrangem a Folha 
Repartimento foram realizados pelo Projeto RADAM 
(SILVA et al., 1974), no mapeamento regional da Fo-
lha Araguaia (SB.22), escala 1:1.000.000, e pelo Ser-
viço Geológico do Brasil – CPRM (MARTINS; ARAÚJO, 
1979), na escala 1:500.000, com o Projeto Integração 
Geológica-Geofísica Sul do Pará.

Foram realizadas inúmeras pesquisas acadê-
micas, direta ou indiretamente, relacionadas à Fo-
lha Repartimento, entre as quais salientamos: Souza 
(1995), Macambira et al. (2001), Santos (2002), San-
tos e Barros (2002), Souza, Macambira e Kotschou-
bey (2003), Macambira et al. (2003), Macambira et 
al. (2004), Faraco et al. (2005), Ricci (2006a, 2006b), 
Sousa e Barros (2006), Barros et al. (2007) e Vasquez, 
Macambira e Armstrong (2008). Além dos citados, 
merece destaque os estudos de Souza (2008) na por-
ção central da Folha Repartimento com ênfase nos 
aspectos petrológicos, estruturais e aerogeofísicos.

Ainda em termos de mapeamento geológico re-
gional, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM baseado 
em pesquisa bibliográfica, novas informações geológi-
cas e integração dos dados em ambiente de sistema 
de informação geográfica (SIG) executou o Projeto GIS 
do Brasil (BIZZI et al., 2003) na escala de 1:2.500.000.  
Posteriormente, foi atualizado em cartas geológicas ao 
milionésimo (SCHOBBENHAUS et al., 2004), particular-
mente a Folha SB.22 – Araguaia (FARACO et al., 2004).

Em 2004 o Serviço Geológico do Brasil – CPRM 
realizou o levantamento Aerogeofísico Anapu-Tuêre e, 
em 2010, o Projeto Aerogeofísico Tucuruí, ambos de 
alta resolução e que abrangem a Folha Repartimento.

Em 2008 o Serviço Geológico do Brasil – CPRM 
publicou o Mapa Geológico do Estado do Pará (VAS-
QUEZ; ROSA-COSTA, 2008), escala 1:1.000.000, em 
que foi feito uma revisão e atualização das unidades 
litoestratigráficas regionais existentes, incluindo pro-
posição de novas unidades e organização do arca-
bouço geotectônico do Estado.

Recentemente o Serviço Geológico do Brasil – 
CPRM realizou o mapeamento geológico (1:250.000) da 
Folha Tucuruí (MACAMBIRA; RICCI, 2015), adjacente ao 
norte da Folha Repartimento, a qual trouxe novas con-
tribuições e subsídios para um melhor entendimento 
geológico desta porção do Cráton Amazônico.
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2 CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A Folha Repartimento abrange três unidades 
geotectônicas: Domínio Bacajá, Cinturão Araguaia 
e a Bacia do Marajó/Sub-bacia de Mocajuba, sendo 
95% de sua área ocupada pelo Domínio Bacajá.

O Domínio Bacajá é parte integrante da bor-
da oriental do Cráton Amazônico e situa-se na borda 
nordeste do Escudo Brasil Central. Baseado na com-
partimentação tectônica estabelecida por Almeida 
et al. (1977, 1981) e Santos (2003) e modificada por 
Vasquez e Rosa-Costa (2008), para o norte do Brasil, 
a Folha Repartimento situa-se na Província Tectônica 
Transamazonas (Figura 2.1). De acordo com a divi-
são em províncias e domínios tectônicos para o Es-
tado do Pará estabelecido por Vasquez e Rosa-Costa 
(2008) a região de trabalho situa-se na extremida-
de oriental do Domínio Tectônico do Bacajá (Figura 
2.2). Este, segundo Vasquez et al. (2008), está cons-
tituído por associações tectônicas que representam 
fragmentos arqueanos e siderianos retrabalhados 
durante o Ciclo Transamazônico; granitoides de ar-
cos magmáticos riacianos, granitoides e charnockitos 
relacionados ao clímax e estágios posteriores da co-
lisão continental riaciana, podendo ser considerado 
como um orógeno colisional.

O embasamento do Domínio Bacajá é cons-
tituído pelo Complexo Cajazeiras, com ortognaisses 
granulíticos enderbíticos a graníticos, fortemente rei-
dratados e com frequentes milonitos. São observa-
das feições migmatíticas relacionadas a um retraba-
lhamento crustal pós-granulitização. O bandamento 
gnáissico é bem desenvolvido realçado por corpos 
máficos aleitados e mobilizados migmatíticos. A ida-
de de 3009 ± 27 Ma (MACAMBIRA; PINHEIRO; AR-
MSTRONG, 2007), obtida para rochas deste comple-
xo, indica tratar-se de um embasamento mais antigo 
e representa o volume infracrustal mais evoluído e 
exumado do Domínio Bacajá. Outra unidade de alto 
grau do embasamento é o Complexo Aruanã, com 
idade mínima de 2606 ± 4 Ma (VASQUEZ; ROSA-COS-
TA, 2008), constituído por ortognaisses tonalíticos a 
graníticos, fortemente reidratados e com feições de 
migmatização. A estrutura gnáissica é ressaltada por 
leucossomas quartzo-feldspáticos. Faixas de granu-
litos máficos, concordantes com o bandamento são 
interpretadas neste projeto como pretéritos diques 
máficos. Enquadra-se também no contexto do emba-
samento do Domínio Bacajá, o Granulito Novolândia, 
constituído de paragnaisses granulíticos, com um re-
gular e heterogêneo bandamento caracterizado pela 
alternância de faixas de orto (vulcânicas máficas) e 
paraderivação (pelíticas, arcoseanas e quartzosas), 
com caráter repetitivo, indicativo de um pretérito 
acamamento vulcanossedimentar. 

Sobre este embasamento se implantaram se-
quências do tipo greenstone belt, representadas na 

Folha Repartimento, pela Formação Itatá, do Grupo 
Três Palmeiras, com idade de cristalização de 2359 ± 
3 Ma (MACAMBIRA et al., 2004), constituída de ac-
tinolititos e metabásicas isotrópicas, além de talco-
-xistos. O metamorfismo é de fácies xisto verde até 
a transição com a fácies anfibolito. Apresentam um 
quimismo transicional de toleiítos de arco de ilha 
a de fundo oceânico tipo MORB. Outra sequência 
mapeada é a São Manoel representada por biotita-
-xistos e anfibólio-biotita xistos quartzosos, de fá-
cies xisto-verde a anfibolito, com variáveis estágios 
de deformação e de hidrotermalismo. Os anfibolitos 
são de origem ígnea, com composição subalcalina, 
cujos possíveis protólitos estariam distribuídos entre 
os campos dos basaltos e andesitos (SOUZA; KOTS-
CHOUBEY, 2005).

Neste mesmo contexto implantou-se a unida-
de Quartzito Serra da Fumaça. Apresentam-se como 
serras estreitas e alongadas, alinhadas segundo a di-
reção NNW-SSE, que invariavelmente marcam as zo-
nas de cisalhamento. Trata-se de sequências consti-
tuídas por muscovita-quartzitos, sericita quartzitos e 
quartzitos puros, de granulação fina, além de quart-
zitos grossos, portadores de cordierita e/ou granada, 
com metamorfismo de baixo a médio grau, conside-
radas neste trabalho com de idade riaciana.

Estudos realizados por Macambira et al. 
(2001), Santos (2003), Souza, Macambira e Kots-
choubey (2003), Faraco et al. (2005), Vasquez, Ma-
cambira e Galarza (2005), Vasquez (2006) e Vas-
quez, Macambira e Armstrong (2008) detectaram 
corpos com idades de 2,21 a 2,10 Ga, os quais, as-
sociados a um contexto petrográfico e estrutural 
permite relacioná-los ao Ciclo Transamazônico no 
Domínio Bacajá, o qual, está também representa-
do no âmbito da Folha Repartimento. Estes corpos 
riacianos associados a outros siderianos (Metatona-
lito Rio Bacajá - 2,33 Ma), combinados com outros 
dados obtidos por Macambira et al. (2004), foram 
interpretados por Vasquez (2006), como evidência 
de crosta sideriana no Domínio Bacajá e confirma a 
participação destas rochas para a formação de gra-
nitoides riacianos e que esta crosta seria acrescida 
a um cráton arqueano, ambos afetados pelo Ciclo 
Transamazônico (SOUZA, 2008).

Diversos granitoides com idades de 2215 ± 2 
Ma a 2077 ± 2 Ma participam da evolução do Do-
mínio Bacajá, relacionados a distintos estágios oro-
genéticos do Ciclo Transamazônico, os quais foram 
agrupados por VASQUEZ et al. (2008) em suítes 
plutônicas pré-colisionais (Tonalito Brasil Novo, Gra-
nodiorito Oca, Granodiorito Belo Monte) sin a tardi-
-colisionais (Complexo Bacajaí, Granito Canaã e Gra-
nodiorito Babaquara) e tardi a pós-colisionais (Suíte 
Intrusiva Arapari, Suíte Intrusiva João Jorge).



Geologia e Recursos Minerais da Folha Repartimento

17

Figura 2.1 - Províncias tectônicas do norte do Brasil. Segundo Almeida et al., (1977, 1981) e Santos (2003), modificado 
por Vasquez e Rosa-Costa (2008).
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Figura 2.2 - Províncias e domínios tectônicos do Estado do Pará (Vasquez; Rosa-Costa, 2008).  
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Granitoides relacionados à fase pré-colisional 
não foram mapeados neste trabalho e o mais antigo 
registro do Ciclo Transamazônico na Folha Reparti-
mento é o Complexo Bacajaí com idades de 2114-
2090 Ma (MONTEIRO, 2006; FARACO et al., 2005; 
MACAMBIRA; RICCI, 2015). Trata-se de enderbitos, 
antipertita-tonalitos, charnoenderbitos, charnocki-
tos, mesopertita-granitos, mangeritos e jotunitos, 
isotrópicos a gnaissificados, frequentemente porfirí-
ticos. São granitoides catazonais intrusivos, gnaissifi-
cados a isotrópicos, com textura ígnea preservada e 
representante da fase sin a tardi-colisional, relacio-
nada ao clímax da colisão continental do Ciclo Tran-
samazônico no Domínio Bacajá.

As suítes intrusivas Arapari e João Jorge são re-
presentativas das fases tardi a pós-colisionais do Ciclo 
Transamazônico. A unidade Arapari apresenta idade 
de 2088-2059 Ma (SANTOS, 2003; MACAMBIRA et al., 
2003; VASQUEZ; MACAMBIRA; ARMSTRONG, 2008, 
MACAMBIRA; RICCI, 2015) e é constituída por char-
nockitos, mesopertita-granitos, charnoenderbitos e 
mesopertita granodioritos, dominantes, isótropos a 
foliados, frequentemente porfiríticos a megaporfiríti-
cos. Estas rochas apresentam-se isotrópicas a foliadas, 
com xenólitos de granulitos máficos, geralmente des-
charnockitizadas, com características catazonais e de 
cristalização lenta na crosta inferior (VASQUEZ; ROSA-
-COSTA, 2008). A Suíte Intrusiva João Jorge com idade 
de 2077-2069 Ma (MACAMBIRA et al., 2003; SOUZA; 
MACAMBIRA; KOTSCHOUBEY, 2003; VASQUEZ; MA-
CAMBIRA; GALARZA, 2005, MACAMBIRA; RICCI, 2015) 
é constituída por batólitos e plútons alongados de mi-
croclina sieno e monzogranitos, além de raros biotita-
-microclina granodioritos, frequentemente porfiro-
clásticos. Baseado na assinatura de isótopos de Nd, 
Vasquez e Rosa-Costa (op. cit.) sugerem para estes 
granitoides uma origem a partir da fusão das rochas 
do embasamento neoarqueano e localmente partici-
pação de componente juvenil paleoproterozoico.

O Gabro Igarapé Carapanã ocupa o topo do 
empilhamento estratigráfico do Domínio Bacajá. 
Apresenta-se como um corpo subarredondado, não 
deformado, isento de metamorfismo e majoritaria-
mente constituído de plagioclásio antipertítico, Ti-
-biotita vermelha, Ti-hornblenda, hiperstênio, diopsí-
dio, opacos e apatita, de natureza cálcio-alcalina. Sua 
importância deve-se ao fato de se constituir na única 
intrusão máfica, até então mapeada, e de indicar a 
existência de um período de distensão crustal pós-
-orogênico. A presença do diopsídio, ao invés da au-
gita, aliada aos demais minerais descritos corrobora 
a hipótese de cristalização magmática em condições 
de P e T na crosta inferior. No atual estágio do conhe-
cimento estima-se que o corpo gabroico, preserva-
do da deformação dúctil e de recristalizações sugere 
ser ainda mais jovem do que o magmatismo tardi-
-orogênico da Suíte Intrusiva João Jorge. Admite-se, 
portanto, que este plutonismo básico represente o 
magmatismo pós-colisional do Domínio Bacajá, sen-
do este provavelmente o último pulso magmático.

A notável característica das unidades estrati-
gráficas do Domínio Bacajá, exceto o Gabro Igarapé 
Carapanã, é a forma de ocorrência em corpos alon-

gados, subparalelos, repetitivos, orientados e con-
trolados pelas zonas de cisalhamentos transcorren-
tes dispostas segundo NW-SE. Este comportamento 
é consequência da tectônica de colisão continental 
do Ciclo Transamazônico, o qual, como um órogeno 
colisional, retrabalhou a preexistente crosta arquea-
na e sideriana e gerou granitoides e charnockitoides 
riacianos.

O Diabásio Rio Pajeú, de idade mesozoica, 
representa o ultimo evento tectono- magmático do 
Domínio Bacajá. Apresenta-se sob a forma de de-
zenas de diques com pequena espessura (< 80 m) e 
comprimento de dezenas de quilômetros, orientados 
segundo NE-SW, constituindo um enxame que ultra-
passa os limites norte e oeste da Folha Repartimen-
to, caracterizando um evento regional. Trata-se de 
augita-diabásios olivínicos e não-olivínicos associa-
dos com augita gabros e microgabros olivínicos, com 
diferenciações para granófiros e gabros olivínicos mi-
cro pegmatíticos. Sob o ponto de vista geoquímico 
são toleítos continentais relacionados à abertura do 
oceano Atlântico Equatorial.

A extremidade setentrional do Cinturão Ara-
guaia está presente no canto nordeste da Folha Re-
partimento representado pelas formações Couto 
Magalhães e Tucuruí. Estas unidades apresentam-se 
como faixas orientadas segundo a direção submeri-
diana, sendo que a Formação Couto Magalhães exibe 
mergulho para leste enquanto a Formação Tucuruí é 
de ocorrência restrita e tende para a horizontalida-
de. Ambas representam um complexo sistema estru-
tural, particularmente a Formação Couto Magalhães, 
que marca o cavalgamento do Cinturão Araguaia so-
bre o Cráton Amazônico.

A Formação Couto Magalhães, pertencente ao 
Grupo Baixo Araguaia, está constituída de metassil-
titos, ardósias, quartzo-sericita filitos e quartzitos. 
Estas rochas foram depositadas em um ambiente 
de águas profundas relacionado à zona de talude e 
assoalho de bacia marinha, e foram metamorfizadas 
na fácies xisto verde. Vários pesquisadores tentaram 
definir a idade de deposição do Cinturão Araguaia, 
a qual, ainda se encontra indefinida situando-se no 
intervalo de 1006 ± 6 Ma (ARAÚJO; OLIVATTI, 1994) 
e 757 ± 49 Ma (PAIXÃO; NILSON, 2002). A idade do 
metamorfismo também é controvertida, entretanto 
segundo Moura et al. (2008), a melhor estimativa 
para este evento são as idades entre 520 e 560 Ma 
(MACAMBIRA, 1983).

A Formação Tucuruí ocupa o topo da sucessão 
estratigráfica do Cinturão Araguaia. Está constituída 
de arenitos muito finos a médios, subarcoseanos, 
intercalados ou não com pelitos sílticos e lamitos, 
com estratificações cruzadas hummocky e lamina-
ções plano-paralelas heterolíticas. Foi depositada em 
ambientes de tempestade e apresenta uma faciolo-
gia marinha de costa afora e/ou offshore transition. 
A idade de deposição é controvertida, porém, basea-
do na datação de zircões detríticos com idades entre 
590-530 Ma, Moura et al. (2009) situa estas rochas 
no limite Neoproterozoico-Eopaleozoico. Não apre-
senta evidências de metamorfismo.
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Segundo a compartimentação tectônica esta-
belecida por Costa et al. (2002) a Bacia do Marajó/
Sub-bacia de Mocajuba está representada, no ex-
tremo nordeste da Folha Repartimento, pela For-
mação Ipixuna cujo posicionamento estratigráfico 
está ainda indefinido. Góes (1981) considera como 
uma fácies do Grupo Itapecuru, outros pesquisa-
dores (SANTOS JR, 2006; SANTOS JR; ROSSETTI, 
2003) admitem com uma unidade independente. 
Ocorre como uma pequena faixa orientada segun-
do N-S e assenta-se de maneira discordante sobre 
a Formação Couto Magalhães. Apresenta-se hori-

zontalizada ou com um suave mergulho (5°) para 
leste. Está constituída por argilitos esbranquiçados, 
amarelados e avermelhados, caulínicos, maciços 
e laminados, com intercalações de arenitos e con-
glomerados intraformacionais. Estudos faciológicos 
realizados por Santos Jr. (2002) sugerem uma depo-
sição em ambiente fluvial (canal e planície de inun-
dação) e estuarino (praia, planície e delta de maré). 
Com base em estudos faciológicos, paleontológicos 
e correlações estratigráficas, Santos Jr. (op. cit.), a 
Formação Ipixuna é posicionada no Cretáceo Supe-
rior-Paleógeno Inferior.
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3 UNIDADES TECTONO-ESTRATIGRÁFICAS

O mapeamento geológico na escala 1:250.000 
da Folha Repartimento permitiu cartografar 14 uni-
dades, sendo 01 do Arqueano, 09 do Proterozoico 
e 04 do Fanerozoico. A estratigrafia proposta foi ba-
seada na integração de dados de campo na escala 
de 1:250.000, interpretação de imagens de satélites, 
mapas aerogeofísicos, análises petrográficas, quími-
cas e geocronológicas. Estão sendo propostas duas 
novas unidades e outras duas reconhecidas pela pri-
meira vez nesta folha. Na Figura 3.1 é apresentado o 
mapa geológico da Folha Repartimento e na Figura 
3.2 a coluna litoestratigráfica.

3.1 DOMÍNIO BACAJÁ

3.1.1 Complexo Cajazeiras

Deve-se a Oliveira, Silva Neto e Costa (1994), 
na Folha Serra Pelada (1:250.000), a introdução do 
termo Enderbito Cajazeiras, como uma subunidade 
informal, da Suíte Metamórfica Bacajaí, compos-
ta por ortogranulitos félsicos e paragnaisses. Ric-
ci (2008) abandonou àquela definição e propôs a 
denominação formal de Complexo Cajazeiras para 
incorporar o embasamento granulítico composto 
por ortognaisses (enderbíticos a charnockíticos) e 
migmatitos, datados do Mesoarqueano. Esta última 
concepção é aqui também revista, na Folha Repar-
timento, em relação às definições de Ricci (2006a, 
2008), em que o Complexo Cajazeiras é agora enten-
dido como constituído de associações ortognáissi-
cas fortemente reidratadas e confundidas com em-
basamento de fácies anfibolito. Neste sentido, não 
mais foram reconhecidos ortognaisses de fácies an-
fibolito, na folha cartografada, a exemplo do então 
Ortognaisse Pacajá, proposto por Ricci (2008). Nes-
te sentido, admite-se, então que o Complexo Caja-
zeiras, é constituído por granulitos reequilibrados 
em condições desde a transição anfibolito-granulito 
até a fácies anfibolito, ao invés de constituído por 
rochas ortoderivadas com assembleias metamórfi-
cas progressivas. Nas zonas de cisalhamento, esse 
retrometamorfismo alcança até, inclusive, a fácies 
xisto verde.

A unidade mapeada encontra-se distribuída 
na porção SW da quadrícula mapeada (Figura 3.1), 
como uma faixa contínua, de direção WNW-ESE, bali-
zada, ao norte, pela Zona de Cisalhamento Transcor-
rente Bacajá, melhor assinalada no canal aeromag-
netométrico da primeira derivada vertical do campo 
magnético anômalo.

O complexo mapeado ocorre relativamente 
bem exposto, apesar da sua intensa denudação e 
aplainamento poligênico regional, não exibindo ca-

peamentos residuais lateríticos, muito comuns em 
outras assembleias de embasamento do Domínio 
Bacajá, mais ao norte (Folha Tucuruí). Suas baixas 
assinaturas aerorradiométricas contrastam com a 
da maioria das unidades adjacentes, também res-
paldadas pela cintilometria terrestre (20 a 60 cps, 
em média) e pelas assembleias de minerais aces-
sórios encontrados em seção delgada, principal-
mente no que tange comparações com o Granulito 
Novolândia e a Suíte Intrusiva Arapari. Somente as 
subordinadas fácies mais evoluídas (potássicas), 
apresentam valores de cintilometria terrestre osci-
lando entre 75 e 210 cps.

O Complexo Cajazeiras é, agora, entendido 
como uma assembleia de embasamento fortemente 
bimodal, rica em bandas e/ou corpos máficos lenti-
culares, aleitados concordantemente ao seu largo 
bandamento (félsico) tectono-composicional (Figu-
ras 3.3 e 3.4), com espessura máxima de até dois 
metros.

O metamorfismo granulítico da unidade em 
questão é mais bem assinalado naquelas bandas má-
ficas, refratárias às superpostas migmatizações de 
fácies anfibolito, de mais baixas T, as quais modifica-
ram as assembleias minerais das porções félsicas. Em 
quase todos os litotipos deste complexo observam-
-se cristais de orto e clinopiroxênio (ou reliquiares), 
com variáveis graus de transformação para minerais 
secundários (talco, bastita, clorita, hornblenda e acti-
nolita), geralmente liberando minerais opacos pulve-
rulentos e titanita secundária. Raramente observa-se 
a coexistência de diopsídio e hiperstênio, devido es-
sas intensas transformações minerais, acompanha-
das de descalcificação do plagioclásio, com a forma-
ção de calcita e epídoto secundários.

O diopsídio é reconhecido em menos de 30% 
das seções delgadas, enquanto o hiperstênio, em 
apenas 20% delas. Mas mesmo na ausência des-
ses minerais anidros, ou de seus pseudomorfos, as 
paragêneses com mesopertitas, plagioclásios anti-
pertíticos e minerais titaníferos hidratados (horn-
blenda castanho-esverdeada e biotita avermelhada) 
ainda permitem identificar a fácies metamórfica de 
origem, bem como as diversas texturas granulíticas 
diagnósticas, tais como a granoblástica interlobada, 
flaser, poligonal e milonítica de alta T (striped gneis-
ses), no sentido de Passchier e Trouw (1996). Horn-
blendas sigmoidais, feldspatos muito arredondados 
e/ou corroídos (“ocelos”), com complexas esteiras de 
subgrãos rotacionados e estirados, são também fei-
ções comuns de recristalização dinâmica de alta T em 
outros milonitos de alto grau desta unidade.

A maioria dos minerais máficos-chave, da ca-
tazona, é constituída, portanto, por minerais hidra-
tados, tais como hornblenda castanho-esverdeada 
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e biotita vermelha. Hornblendas verdes (2ª geração) 
e/ou azuladas (3ª geração), e biotitas marrons e/ou 
douradas (2ª geração), costumam coexistir com as 
primeiras, nos tipos mais transformados, acompa-
nhadas de intensa liberação de titanita secundária 
(até euédrica), minerais opacos, clorita, epídoto e cal-
cita. Pelas paragêneses dos granulitos máficos, com 
opx + cpx ± granada, admite-se que o tipo bárico, para 
o Complexo Cajazeiras, seja de média pressão.

Leucossomas sódicos e bandas quartzo-felds-
páticas, por vezes dobradas (Figuras 3.5 e 3.3), são 
outras estruturas concordantes muito comuns, tanto 
associadas à migmatização anidra, como de mais bai-
xas T, de fácies anfibolito. Subordinados pegmatitos 
abissais (alta T; baixa à alta P), às vezes ricos em piro-
xênio, hornblenda e biotita, também estão associa-
dos (Figura 3.6).

Os litotipos do Complexo Cajazeiras apresen-
tam um bandamento composicional/tectônico ver-
ticalizado, em geral, muito largo, de decimétrico até 
dezenas de metros (Figura 3.5). Pequenos corpos 
máficos e/ou ultramáficos, aleitados com variados 
mobilizados de fácies granulito a anfibolito, realçam 
essas distintas bandas, as quais não preservam ati-
tudes tectônicas de pretéritos regimes tangenciais 
de baixo ângulo.

Ricci (2008) datou um gnaisse granodiorítico 
pelo método Pb-Pb em zircão, que forneceu idade 
mínima de cristalização do protólito de 2942 ± 4 Ma. 
Macambira, Pinheiro e Armstrong (2007) obtiveram 
uma idade de cristalização de 3009 ± 27 Ma (U-Pb 
SHRIMP em núcleo de zircão) para uma rocha grano-
diorítica no sudeste do Domínio Bacajá, atualmente 
reinterpretada como pertencente ao Complexo Caja-
zeiras. Nas bordas dos cristais de zircão analisados, 
obtiveram uma idade de 2074 ± 8 Ma, atribuída ao 
metamorfismo regional. Por outro método, menos 
confiável, para terrenos de alto grau (Pb-Pb em zir-
cão), Macambira et al. (2004) também reconhece-
ram um suposto evento de migmatização (2195 ± 3 
Ma), em um ortognaisse cinza, na região do Garimpo 
do Manelão, hoje também atribuído ao complexo 
em questão.

3.1.2 Granulito Novolândia

Adota-se, neste relatório, a proposição for-
mal de Granulito Novolândia, conforme Ricci (2008), 
então definido como uma sequência metavulca-
nossedimentar de fácies granulito, em alusão à vila 
homônima, na estrada vicinal do rio Gelado.  O autor 
descreveu o predomínio de paragnaisses pelíticos, 
arcoseanos e quartzosos interdigitados com vulcâni-
cas máficas, além de formações ferríferas bandadas 

Figura 3.3 - Estruturação típica do Complexo Cajazeiras, 
com conspícua alternância de bandas regulares e 

contínuas, máficas e félsicas.

Figura 3.4 - Bandamento bimodal, métrico a decimétrico, 
em ortognaisse do Complexo Cajazeiras.

Figura 3.5 - Bandas cinzentas (enderbíticas) e quartzo-
feldspáticas, dobradas, do Complexo Cajazeiras.

Figura 3.6 - Pegmatito abissal (granítico), com 
porfiroclastos do tipo sigma, de baixíssima assimetria, do 

Complexo Cajazeiras.
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Figura 3.7 - Conspícuo bandamento regular em 
paragnaisse pelítico migmatizado do Granulito 

Novolândia.

Figura 3.8 - Formação ferrífera bandada do Granulito 
Novolândia.

(FFB), de fácies óxido e silicato. Estes litossomas fo-
ram reconhecidos em diversas porções do Domínio 
Bacajá centro-oriental (folhas Serra Pelada e Repar-
timento; 1:250.000), além da área mapeada (Folha 
Alto Bacajá; RICCI, 2008) pelo Projeto Mapa Geológi-
co do Estado do Pará (1:1.000.000; VASQUEZ; ROSA 
COSTA, 2008), ao longo do rio Anapu e de inúmeras 
estradas, com amostragem de 1:500.000.

Neste projeto, a unidade em questão acha-se 
representada, essencialmente por paragnaisses psa-
míticos, seguidos pelas subordinadas composições 
pelíticas, além de frequentes migmatitos paraderiva-
dos (Figura 3.7), os quais se alternam num conspícuo 
bandamento composicional e/ou tectônico. Em escala 
de afloramento, também foram observados eventuais 
interdigitações com granulitos máficos e FFB (Figura 
3.8), além de pegmatitos e charnockitos intrusivos. 
Para esta unidade, evitou-se a hierarquia de comple-
xo metamórfico, devido a sua pequena distribuição 
regional, no Domínio Bacajá, conforme orientações 
do geólogo Inácio de Medeiros Delgado (ex-chefe do 
Departamento de Geologia do Serviço Geológico do 
Brasil – CPRM), em priorizar a hierarquia de complexo 
apenas quando os litossomas granulíticos eram muito 
extensos (bem mapeados em escalas ≤ 1:2.500.000).

O Granulito Novolândia distribui-se nas porções 
sul e sudoeste da Folha Repartimento, tanto como 
uma faixa contínua, segundo o trend WNW-ESE e lar-
gura máxima de 9 km, bem como na forma de corpos 
isolados e lenticulares, principalmente em contatos 
tectônicos com os ortogranulitos do Complexo Caja-
zeiras e do Quartzito Serra da Fumaça (Figura 3.1).

Esses dominantes paragnaisses caracterizam-
-se por altos valores de aerogamaespectometria nos 
diversos canais, bem como na gamaespectrometria 
terrestre, onde os paragnaisses arcoseanos são os 
que apresentam as maiores leituras (80 a 270 cps), 
enquanto os de fácies pelítica atingem entre 60 e 
210 cps. Os valores cintilométricos (terrestres) mais 
baixos foram obtidos em formações ferríferas fácies 
silicato (15-23 cps), granulitos máficos (20-30 cps) e 
em paragnaisses quartzo-feldspáticos (40 a 80 cps).

Os contornos cartográficos da presente unida-
de são mais bem estabelecidos no mapa do canal de 
composição ternária (K-Th-U). Em termos topográ-
ficos, esta unidade apresenta domínios psamíticos 
com cotas planialtimétricas de até 400 m, semelhan-
tes àquelas do Quartzito Serra da Fumaça, as quais 
se destacam dos domínios arrasados, pelíticos, e das 
demais unidades adjacentes, dissecadas. O Granulito 
Novolândia também ocorre em domínios morfoestru-
turais fortemente estruturados, ressaltados por uma 
grande concentração de diminutas cristas alinhadas 
(morros e morrotes de gnaisses psamíticos) no inte-
rior de dominantes gnaisses pelíticos arrasados.

Em escala de afloramento, também se asso-
ciam aos paragnaisses pelíticos com alto grau de 
fusão parcial (migmatitos; Figura 3.9), pequenos 
corpos de granitoides ligados à fusões parciais, bem 
como pegmatitos abissais (alto grau; baixa a alta 
pressão; Figura 3.10) e ocasionais pegmatitos mia-
rolíticos, portadores de cristais euedrais de quartzo 
(Figura 3.11), muito provavelmente associados às 
cúpulas de granitos mais jovens, da Suíte Intrusiva 
João Jorge. Esses corpos ocorrem na forma de diver-
sificadas injeções (bolsões, veios, corpos irregulares, 
etc.), em geral concordantes ao notável bandamento 
gnáissico-migmatítico (Figuras 3.9 e 3.10), centimé-
trico a métrico, com atitudes tectônicas verticaliza-
das, segundo o trend WNW-ESE.

Figura 3.9 - Migmatito pelítico do Granulito Novolândia, 
alternando restitos de fusão (bandas refratárias, ricas em 

biotita) e leucossomas localmente microdobrados.
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(diopsídio). Nesses tipos, os alumino-silicatos ocor-
rem preferencialmente como localizadas fileiras de 
cristais representando “filmes” de argilo-minerais 
no protólito arenítico.

As raras formações ferríferas bandadas (FFB) 
são de fácies silicato. Segundo Ricci (2008), a maio-
ria delas é portadora de diopsídio e/ou ortopiroxê-
nio, e acham-se interdigitadas com FFB de fácies 
óxido (cintilometria entre 40 e 60 cps), com granu-
lação grossa e, eventualmente, portadoras de gra-
nada (fácies aluminoso?). Mas estas últimas não 
foram encontradas na Folha Repartimento. E as de 
fácies silicato apresentam apenas granulação fina 
(cominuídas) e paragêneses retrógradas, portado-
ras de opacos e clinoanfibólio cálcicos e subcálcicos 
secundários (hornblenda e actinolita, respectiva-
mente). Localmente, estes litotipos encontram-se 
dobrados (Figura 3.13).

Figura 3.10 - Paragnaisse pelítico do Granulito 
Novolândia aleitado com concordantes pegmatitos 

abissais.

Figura 3.11 - Pegmatito miarolítico, com quartzo 
euédrico, alojado no Granulito Novolândia.

Na região da Folha Alto Bacajá, para o Projeto 
Mapa Geológico do Estado do Pará, Ricci (2008) des-
creveu um caráter notavelmente repetitivo e muito 
regular entre pretéritas camadas psamíticas, pelíticas 
e básicas, sugestivas de um acamadamento vulcano-
-sedimentar. Bandamentos decimétricos dobrados, 
de granulitos máficos interdigitados, também foram 
observados por aquele autor.

Os kinzigitos são constituídos por feldspato 
alcalino (mesopertita e/ou microclina), quartzo, pla-
gioclásio antipertítico, abundante cordierita piniti-
zada, ± Ti-biotita vermelha, ± granada, ± sillimanita. 
Apresentam textura porfiroblástica grosseira, com 
granadas de até 3 mm de diâmetro, ou na forma de 
cristais milimétricos, disseminados. Aglutinações 
(“clots”) lenticulares e centimétricas, de granada e 
biotita (Figura 3.12), são feições ocasionais, associa-
das a “restitos” refratários à migmatização desses 
domínios pelíticos.

Dentre os gnaisses de derivação psamítica, 
predominam aqueles arcoseanos, ricos em meso-
pertita grosseira, quartzo e plagioclásio antipertí-
tico, além de subordinados gnaisses mais quartzo-
sos, ambos com ocasionais cristais de cordierita, ± 
biotita, ± granada, ± ortopiroxênio, ± clinopiroxênio 

Figura 3.13 - Formação ferrífera bandada, dobrada, 
associada à sequência supracrustal do Granulito 

Novolândia (cintilometria terrestre entre 15 e 23 cps).

Figura 3.12 - Restito de fusão parcial (granada + biotita) 
em paragnaisse psamítico do Granulito Novolândia.
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A Formação Itatá foi a única subunidade car-
tografada do Grupo Três Palmeiras e apresenta bai-
xas assinaturas aerorradiométricas e de cintilometria 
terrestre (20 a 35 cps), enquanto que o seu contorno 
cartográfico é melhor obtido no canal ternário para 
Th, U e K. Suas raras exposições ocorrem ao longo de 
estradas vicinais que partem da Rodovia Transama-
zônica na direção sul, mas somente nas encostas de 
morros. No arrasado, raras exposições são encontra-
das apenas nas eventuais drenagens.

Em termos litológicos, acha-se representada 
por eventuais litotipos de metamáficas isotrópicas (Fi-
guras 3.14 e 3.15) e talco xistos (Figura 3.16) que ocor-
rem na forma de blocos e matacões dispersos, decimé-
tricos a métricos, sem relações de campo entre si ou, 
mais raramente, na forma de diminutos afloramentos 
muito decompostos supergenicamente. Também não 
foram encontrados os actinolita xistos, meta-andesi-
tos, metatufos andesíticos, dacíticos e basálticos, me-
tadacitos, metarriolitos e anfibolitos reportados por 
Barros e Besser (2015), em escala 1:100.000.

As metamáficas são de granulação fina a mé-
dia, coloração cinza-escura e compostas por anfibó-
lio cálcico (hornblenda verde-azulada) e/ou subcálci-
co (hornblenda actinolítica, fibrosa, verde-pálida), ± 
epídoto, ± allanita, plagioclásio, ± titanita e quartzo. 
Os xistos são de granulação fina a média, coloração 
preta e constituídos por talco, serpentina, restos de 
anfibólio e opacos secundários disseminados, asso-

Os granulitos máficos são de granulação fina e 
sem feições plutônicas reliquiares, tais como textu-
ras cumuláticas, cristais idiomórficos de plagioclásio, 
intercrescimentos lamelares entre clino e ortopiroxê-
nio ou piroxênio ricos em lamelas de opacos, o que 
sugere um provável protólito basáltico. São constitu-
ídos por plagioclásio, ± hiperstênio ± diopsídio, ± Ti-
-hornblenda, ± Ti-biotita, quartzo e opacos.

Na rodovia Transamazônica, a NW de Itupiranga, 
Macambira, Pinheiro e Armstrong (2007) dataram mo-
nazitas de um paragnaisse desta unidade, através do 
método U-Pb SHRIMP, que forneceram uma idade de 
2064 ± 4 Ma, a partir de 16 pontos analíticos, a qual foi 
interpretada como a do metamorfismo regional. Esse 
valor é muito próximo daquele obtido por Vasquez 
(2006) para o metamorfismo granulítico do Paragnais-
se Ipiaçava, que ocorre na confluência dos rios Xingu e 
Iriri (Folha Altamira). Neste, datações U-Pb SHRIMP em 
monazita e zircão registram uma granulitização em tor-
no de 2,07 Ga, além de eventos de migmatização entre 
2147 e 2109 Ma. Assim, não se descarta a possibilida-
de de cronocorrelação dessas últimas idades com as 
migmatizações observadas no Granulito Novolândia. 
Esses eventos também chamam a atenção para a pos-
sibilidade de existir mais de um evento de metamorfis-
mo de alto grau no Domínio Bacajá.

3.1.3 Grupo Três Palmeiras - Formação Itatá

João, Vale e Lobato (1987) introduziram o ter-
mo Suíte Metamórfica Três Palmeiras para uma fai-
xa metavulcanossedimentar admitida como do tipo 
greenstone belt, de fácies xisto verde a anfibolito 
inferior e mineralizada a ouro. Essas rochas susten-
tam a serra Três Palmeiras (também conhecida como 
Serra Azul), alongada segundo WNW-ESE, a qual em-
presta sua toponímia ao grupo mencionado.

No entanto, considerando-se a inexistência de 
rochas de alto grau naquela suíte metamórfica, Vas-
quez (2008) propôs o abandono desta hierarquia por 
não mais ser aplicada para rochas de baixo a médio 
grau metamórfico, com base no Guia de Nomencla-
tura Estratigráfica (PETRI et al., 1986). Assim, neste 
relatório adota-se a nova hierarquia de Grupo Três 
Palmeiras, proposta por Barros e Besser (2015) na 
Folha Rio Bacajá (1:100.000), subdividido nas forma-
ções Itatá (ortoderivada) e Bacajá (metassedimentos 
clásticos e químico-exalativos).

Em termos regionais, aquela feição geomorfo-
lógica possui cotas topográficas relativamente altas 
(até 350 m de altitude), e apresentando topos aplai-
nados (tipo platô) em diversos locais, sugestivos de 
capeamentos lateríticos. Na Folha Repartimento ela 
se prolonga apenas como uma estreita faixa (5 km 
de largura), com morros e colinas isoladas, as quais 
se destacam no fatiamento altimétrico das imagens 
SRTM, localizada na terminação SE daquela toponí-
mia, na extremidade NW da quadrícula mapeada (Fi-
gura 3.1). Trata-se de um corpo supracrustal balizado 
por transcorrências (contatos tectônicos), no interior 
de uma larga faixa de charnockitoides do Complexo 
Bacajaí.

Figura 3.15 - Metabásica maciça da Formação Itatá 
(Grupo Três Palmeiras) exibindo grandes cristais 

esbranquiçados de plagioclásio.

Figura 3.14 - Metabásica da Formação Itatá (Grupo 
Três Palmeiras), exibindo vênulas esbranquiçadas, 

unidirecionais.
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ciados à serpentinização do protólito. Não se obser-
varam texturas ígneas preservadas, porém, João, 
Vale e Lobato (1987) descreveram texturas parcial-
mente preservadas (blastofíticas e blastoporfiríticas) 
sugestivas de protólitos basálticos e andesíticos.

O metamorfismo da formação Itatá é de baixo 
grau metamórfico, entre as fácies xisto verde e a 
transição com a fácies anfibolito, esta última dada 
pelas isógradas do anfibólio verde-azulado e do epí-
doto. No entanto, na Folha Altamira, João, Vale e Lo-
bato (1987) mapearam litotipos de grau médio, com 
hornblenda de mais alta T (verde-oliva) e isentos de 
epídoto.

Em termos tectono-estruturais, as atitudes 
medidas das foliações, somente obtidas nos lajeiros 
da Folha Tucuruí (MACAMBIRA; RICCI, 2015), apre-
sentam trend entre 40°-50°az e mergulhos subverti-
cais, e foliações S-C com dominantes movimentações 
transcorrentes dextrais.

A maioria dos jazimentos auríferos que ocor-
rem no Domínio Bacajá está associada à sequência 
Três Palmeiras. Por serem explorados pelas grandes 
empresas mineradoras, suas informações metaloge-
néticas raramente são disponibilizadas na literatura. 
No trabalho de Ruy (2009), o modelo deposicional 
do ouro é considerado orogênico, em veios de quart-
zo controlados por zonas de cisalhamento NW-SE e 
WNW-ESE, em contato com as bordas de corpos dio-
ríticos e granodioríticos. Nos alvos Grota Seca e Ouro 
Verde, da Verena Mineração Ltda., esses veios se alo-
jam em zonas muito cisalhadas, com fortes controles 
estruturais e hidrotermais (sulfetação, carbonatação, 
silicificação, potassificação e cloritização). Os veios 
são constituídos por carbonato e quartzo e possuem 
grande continuidade vertical, além de serem afeta-
dos por eventos compressionais e transpressionais. 
Segundo Daoud (2005), compilado de Ruy (2009), 
as regiões mineralizadas têm grandes volumes, com 
corpos tabulares verticais de até 300 m de largura e 
zonas silicificadas, com ouro, com espessuras de 2 a 
10 m. Os maiores teores ocorrem nas zonas silicifica-
das, milonitizadas e intensamente venuladas.

O posicionamento estratigráfico da Forma-
ção Itatá é dado pela idade de 2359 ± 3 Ma (Pb por 
evaporação em zircão), obtida por Macambira et al. 

(2004), em um meta-andesito desta unidade, a qual 
foi interpretada como uma idade sideriana de crista-
lização magmática.

Estudos em isótopos de Nd (εNd 2,36 Ga de 
+1,73 a +1,64 e TDM de 2,47 e 2,49 Ga) mostraram 
que a origem das rochas vulcânicas está relacionada 
com processos de acresção juvenil em torno de 2,5 
Ga (VASQUEZ, 2006).

Esta sequência vulcano-sedimentar é incom-
pleta, do ponto de vista de seu preenchimento lito-
lógico, para que seja considerada greenstone belt, no 
rigor desse conceito. Ela não apresenta um signifi-
cativo volume de metaultrabásicas, nem tampouco 
de metassedimentos e rochas químico-exalativas. 
Também não se observa, nos mapas disponíveis, um 
substrato arqueano no entorno destes litossomas, 
a exemplo da carta elaborada neste projeto, e nem 
nas demais disponíveis (VASQUEZ; ROSA COSTA, 
2008; BARROS; BESSER, 2015). Assim, este assoalho 
mais antigo, onde a bacia sideriana teria sido implan-
tada, ainda se constitui num paradoxo cartográfico, 
apesar da indiscutível e confiável análise geocrono-
lógica citada.

O estudo petroquímico da Formação Itatá foi 
baseado na análise dos elementos maiores e meno-
res e traços, incluindo os ETR, e nos parâmetros e ra-
zões petroquímicas de 7 amostras cujos resultados 
constam da Tabela 3.1. A metodologia das análises 
está descrita no item 1.2 deste relatório. No trata-
mento dos dados analíticos, os óxidos dos elemen-
tos maiores e menores foram normalizados a 100%, 
eliminando-se o valor dos voláteis (P.F. = perda ao 
fogo).

As amostras analisadas são xistos máficos e 
ultramáficos que apresentam composição básica a 
intermediária, com conteúdo de SiO2 entre 47,51% 
e 54,50%, teores variados de Al2O3 (1,65-17,59%), 
MgO (4,24-24,23%), Fe2O3 (9,07-13,52%) e CaO 
(0,62-12,55%). A amostra EM-19C é um quartzito 
integrante da unidade Itatá com SiO2 de 76,11%, 
Fe2O3 de 1,44%, Na2O de 4,78% e K2O de 1,42%. As 
amostras EM-19A, EM-19B, EM-19-C e EM-25 ocor-
rem nos limites da Folha Tucuruí, e foram tratadas no 
presente relatório.

Os dados indicam que os protólitos destas amos-
tras são classificados quimicamente como basaltos, an-
desitos e andesitos-basálticos (Figura 3.17). Possuem 
filiação subalcalina e toleiítica, com enriquecimento em 
Fe (Figura 3.18) com exceção de uma amostra posicio-
nada no campo cálcio-alcalino.

Com relação aos elementos traços as rochas 
basálticas analisadas apresentam baixos valores 
de Y (9-49 ppm), Zr (20-70 ppm), Nb (2,4-2,8 ppm) 
e ETR pesados (5-47 ppm). Em comparação com o 
teor médio dos basaltos (TAYLOR, 1964) verifica-se 
que as rochas Itatá apresentam-se enriquecidas 
em La e empobrecidas em Ni, Co, Cu e Ta. No dia-
grama multielementar normalizado ao N-MORB 
(Figura 3.19) observa-se certa regularidade das 
curvas, incluindo o quartzito, com enriquecimento 
dos LILE e empobrecimento dos HFSE em relação 
ao padrão.

Figura 3.16 - Talco-xisto alterado da Formação Itatá 
(Grupo Três Palmeiras).
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Amostra EM-25B EM-19B EM-218B EM-202A EM-19A EM-202B EM-19C

Rocha xisto
máfico

xisto
ultramáfico metabásica metaultramáfica xisto

máfico metaultramáfica quartizito

SiO2 (%) 47,51 48,09 49,94 50,42 51,79 54,5 76,11
Al2O3 (%) 13,78 13,26 13,04 6,32 17,59 1,65 11,6
Fe2O3 (%) 12,84 13,52 10,81 11,64 9,07 10,6 1,44
MgO (%) 7,46 6,89 12,1 13,4 4,24 24,23 0,09
CaO (%) 10,94 11,08 8,47 12,55 8,49 0,62 0,74
Na2O (%) 1,93 1,79 1,72 0,55 3,11 0,02 4,78
K2O (%) 0,24 0,52 0,64 0,18 1,23 <0,01 1,42
TiO2 (%) 1,07 0,9 0,3 0,21 0,55 0,12 0,04
P2O5 (%) 0,09 0,08 0,04 0,02 0,06 <0,01 0,01
MnO (%) 0,18 0,19 0,16 0,2 0,11 0,16 <0,01
Cr2O3 (%) 0,04 0,03 0,06 0,37 <0,01 0,48 <0,01

PF (%) 0,57 0,89 1,68 1,63 1,34 4,17 0,29
Total (%) 96,65 97,22 98,96 97,47 97,59 96,53 96,52
Cr (ppm) 32 65 - - 12 - 6
Ni (ppm) 94,8 53,3 83,9 28 37,3 189,7 2,8
Co (ppm) 21,4 23,7 23,3 9,3 19 18 1,4
V (ppm) 44 117 - - 71 - 7
Sc (ppm) 6,1 19,9 - - 7,8 - 2,5
Cu (ppm) 110,5 144,8 42,2 25,2 103,2 2,6 26,2
Pb (ppm) 0,8 1,1 27,4 3,2 2,8 2,2 4,3
Zn (ppm) 18 33 17 32 36 47 5
Rb (ppm) 12,7 11,7 17,4 6,3 54,8 0,3 23,5
Cs (ppm) 1,12 0,72 0,46 0,53 2,43 <0,05 0,83
Ba (ppm) 8 22 175 73 212 40 591
Sr (ppm) 113,2 112,9 349,9 174,8 374,8 14,4 68,1
Ga (ppm) 17,6 16,5 13,3 11,8 20,8 6,5 14,3
Ta (ppm) 0,3 0,25 0,54 0,59 0,35 0,49 1,11
Nb (ppm) 2,63 2,71 2,49 2,38 2,77 2,71 6,98
Hf (ppm) 1,96 1,74 0,94 1,84 1,62 0,75 3,73
Zr (ppm) 70 61 27,4 47,4 56,8 20,2 92,5
Y (ppm) 24,11 21,76 11,5 48,87 8,74 14,61 14,53

Th (ppm) 0,5 0,3 2 4,4 1,6 3,1 14
U (ppm) 0,15 0,11 0,25 0,28 0,55 0,29 3,97
Sn (ppm) 2 1,3 0,3 1,6 1,6 <0,3 1,4
W (ppm) 0,4 1 <0,1 0,5 0,9 <0,1 0,6

Mo (ppm) 0,47 0,38 0,43 0,18 0,58 0,1 0,43
As (ppm) 1 <1 4 1 <1 <1 <1
Au (ppm) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
La (ppm) 3,9 3,7 9 209,8 13,1 27,5 23,8
Ce (ppm) 9,8 8,7 16,1 69,2 22,1 10,7 36,9
Pr (ppm) 1,5 1,31 2,45 45,2 2,45 4,93 5,73
Nd (ppm) 7,7 6,5 10,2 154,6 8,9 17,5 20,3
Sm (ppm) 2,7 2,3 1,9 25,9 1,7 2,7 3,9
Eu (ppm) 0,95 0,82 0,65 6,93 0,69 0,86 0,5
Gd (ppm) 3,27 3,18 2,57 18,44 1,57 2,98 3,03

Tabela 3.1 - Resultados analíticos - Formação Itatá
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Amostra EM-25B EM-19B EM-218B EM-202A EM-19A EM-202B EM-19C

Rocha xisto
máfico

xisto
ultramáfico metabásica metaultramáfica xisto

máfico metaultramáfica quartizito

Tb (ppm) 0,64 0,54 0,36 2,67 0,27 0,44 0,41
Dy (ppm) 3,98 3,44 2,2 12,96 1,36 2,65 2,44
Ho (ppm) 0,85 0,77 0,45 2,21 0,27 0,56 0,53
Er (ppm) 2,4 2,25 1,41 5,4 0,83 1,74 1,37
Tm (ppm) 0,37 0,37 0,21 0,79 0,13 0,29 0,23
Yb (ppm) 2,5 2,2 1,1 4,2 0,8 1,7 1,5
Lu (ppm) 0,37 0,34 0,21 0,55 0,12 0,31 0,25
Eu/Eu* 0,98 0,93 0,9 0,97 1,29 0,93 0,44
LaN/YbN 1,05 1,13 5,52 33,68 11,04 10,91 10,7
LaN/SmN 0,91 1,01 2,98 5,1 4,85 6,41 3,84
CeN/SmN 0,88 0,91 2,05 0,64 3,14 0,96 2,28
EuN/YbN 1,08 1,06 1,68 4,69 2,45 1,44 0,95

Soma_ETR 40,93 36,42 48,81 558,85 54,29 74,86 100,89
#mg 50,88 47,61 66,62 67,24 45,46 80,30 10,03
Zr/Y 2,9 2,8 2,4 1,0 6,5 1,4 6,4

La/Nb 1,5 1,4 3,6 88,2 4,7 10,1 3,4
La/Ba 0,5 0,2 0,1 2,9 0,1 0,7 0,0
Th/Yb 0,2 0,1 1,8 1,0 2,0 1,8 9,3

Tabela 3.1 - Resultados analíticos - Formação Itatá
(conclusão)

Figura 3.17 - Diagrama binário Zr/Ti x Nb/Y de Pearce (1996) 
para classificação de rochas vulcânicas - Formação Itatá.

O diagrama dos ETR (Figura 3.20), normali-
zado segundo o condrito de Boynton (1984) apre-
senta-se com as curvas entrelaçadas como conse-
quência da variação litológica da unidade estudada. 
Entretanto, dois conjuntos podem ser individualiza-
dos: um em que as curvas se apresentam horizon-
talizadas, indicativas de basaltos toleíticos, e outro, 
com enriquecimento de ETR leves em relação a ETR 
pesados, sugestivas de basaltos cálcio-alcalinos. A 
maioria das amostras estão enriquecidas em ETR, 
cujo somatório varia de 36,42 a 558,85, com varia-

Figura 3.18 - Diagrama AFM (IRVINE; BARAGAR, 1971) - 
Formação Itatá

ção de LaN/YbN entre 1,05 e 33,68. Neste contexto, 
destaca-se a amostra EM-202A que apresentou o 
maior enriquecimento, inclusive ocupa uma posi-
ção destacada em relação às demais amostras. O 
quartzito (EM-19C) apresenta anomalia negativa 
de Eu (Eu/Eu* = 0,5) e as metabásicas apresentam 
pequena anomalia de Eu, com valores de Eu/Eu* 
próximo de 0,9 e uma amostra com anomalia po-
sitiva (Eu/Eu* = 1,29). Duas amostras apresentam 
acentuada anomalia negativa de Ce, sugestivas de 
alteração metassomática.
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Figura 3.20 - Padrão de ETR (BOYNTON, 1984) - Formação Itatá. Em laranja a amostra de 
quartzito (EM-19C).

Figura 3.19 - Diagrama multielementar para as rochas da Formação Itatá normalizados ao 
N-MORB de Sun e McDonough (1989). Em laranha a amostra de quartzito (EM-19C).
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Foram utilizados vários diagramas para esta-
belecer o condicionamento tectônico e observou-se 
que as amostras se posicionam em vários ambientes 
tectônicos, como por exemplo no diagrama binário Zr 
x Zr/Y, de Pearce (1982), em que as amostras se po-
sicionam no campo de basaltos de origem intraplaca 
e de arcos de ilha (Figura 3.21). Segundo João, Vale e 
Lobato (1987) as rochas metamáficas do Grupo Três 
Palmeiras na Folha Altamira apresentam um caráter 
geoquímico transicional entre toleítos de arco de ilha 
e de fundo oceânico (tipo MORB).

A Formação Itatá corresponde à porção ba-
sal do Grupo Três Palmeiras e é caracterizada pela 
presença de rochas metamáficas, intermediárias, 
metamorfizadas no fácies anfibolito a xisto verde. 
Geoquimicamente predominam rochas de natureza 
toleíticas, porém com componentes cálcio-alcalinos. 
Petrograficamente são classificados como metamá-
ficas e metaultramáficas e, quimicamente, como ba-
saltos, andesito-basálticos e andesitos. Os diagramas 
de ETR também indicam a presença de basaltos tole-
íticos e cálcio-alcalinos, ambos enriquecidos em rela-
ção ao condrito de Boynton (1984). A unidade Itatá é 
considerada como integrante de um greenstone belt, 
entretanto este posicionamento ainda não está defi-
nido, pois existem evidências positivas (metalogenia 
aurífera, estratigrafia e litologia compatível) e outras 
negativas (ausências de pillow lavas, komatiitos). 
Vasquez (2006) sugere que a origem destas rochas 
está relacionada à acresção juvenil.

Ricci e Costa (2004) foram os primeiros auto-
res a reconhecer a origem ígnea e intrusiva de mui-
tos daqueles litotipos, sendo então revistos como 
charnockitóides orogênicos, isotrópicos a foliados, 
mas sempre com texturas ígneas preservadas. Tal 
constatação levou Ricci (2008) a redefinir esses plu-
tonitos do rio Bacajaí para a hierarquia de Complexo 
Bacajaí (sentido intrusivo e, não, metamórfico), por 
apresentarem, segundo Ricci (2006b), um espectro 
composicional mais amplo ainda do que aquele re-
portado por João, Vale e Costa (1987) nos corpos da-
quela área-tipo.

Na Folha Repartimento, o Complexo Bacajaí 
ocorre como uma larga faixa (largura máxima de 46 
km) com direção WNW-ESE, na porção centro-norte 
da quadrícula, além de duas dezenas de corpos lenti-
culares, menores, homogeneamente distribuídos na 
área (Figura 3.1), sempre com baixas assinaturas ae-
rorradiométricas (em especial, no canal do tório). As 
medidas de cintilometria terrestre variam de 20 a 60 
cps, em média, com alguns fácies atingindo valores 
entre 120 e 210 cps.

Morfologicamente, o complexo mapeado exi-
be relevo arrasado e conspícuo aplainamento poligê-
nico regional, sempre exposto nas chamadas “áreas 
de baixões”, sendo uma das unidades mais escassas 
em quantidade e qualidade de afloramentos, apesar 
de não exibirem capeamentos lateríticos ou quais-
quer outras coberturas superficiais observáveis.

O Complexo Bacajaí, na folha mapeada, é 
constituído por dominantes ortopiroxênio tonali-
tos (enderbitos), granodioritos (charnoenderbitos) 
e ocasionais ortopiroxênio granitos (charnockitos). 
Mas em termos regionais, Ricci (2008) e Ricci e Ma-
cambira (2015b) reportaram a ocorrência de raros hi-
perstênio monzonitos (mangeritos) e monzodioritos 
(jotunitos), todos sempre com texturas ígneas pre-
servadas.  Em geral, as poucas exposições ocorrem 
como blocos e/ou matacões dispersos nos pastos de 
fazendas, sem relações de campo entre si, ou ao lon-
go de drenagens.

Tais granitoides são litotipos de coloração 
cinza-escura a cinza-esverdeada, porfiríticos (Figura 
3.22) a megaporfiríticos, com fenocristais de felds-
patos com até 8 cm de comprimento. Localmente, 
preservam uma notável foliação ígnea (e/ou banda-
mento magmático) desenhada pela paralelização de 
pórfiros tabulares de plagioclásio e feldspato alcali-
no. Esses granitoides variam desde exemplares intei-
ramente preservados, até aqueles conspicuamente 
milonitizados, com variáveis graus de gnaissificação 
(Figuras 3.23 e 3.24). Apresentam atitudes tectônicas 
verticalizadas, ao longo de zonas de cisalhamento 
transcorrentes, dúcteis, estatisticamente (> 50% dos 
casos) com movimentações dextrais. Uma foliação 
ígnea também é comumente observada nos litotipos 
mais preservados do cisalhamento dúctil.

Em lâmina delgada, os charnockitoides estuda-
dos apresentam assembleias de minerais máficos ani-
dros (diopsídio e ortopiroxênio) e/ou titaníferos (bio-
tita e hornblenda) muito modificadas por processos 
de reequilíbrio termal, sem envolver metamorfismo, 

Figura 3.21 - Diagrama discriminante de ambiente 
tectônico (PEARCE, 1982) - Formação Itatá.

3.1.4 Complexo Bacajaí

João, Vale e Lobato (1987), na Folha Altamira 
(1:250.000) definiram uma unidade metamórfica de-
nominada de Granulito Bacajaí, em alusão às expo-
sições no rio homônimo (na Folha Altamira), supos-
tamente ligada a um núcleo arqueano e a uma faixa 
metamórfica de alto grau. Granulitos e granoblastitos 
foram os litotipos reportados pelos autores, com com-
posições charnockíticas, monzoníticas e enderbíticas.
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sempre preservando as texturas ígneas primárias. Es-
tas rochas ainda podem, ou não, apresentarem cris-
tais reliquiares de cpx e/ou opx, parcial a totalmente 
pseudomorfizados para minerais secundários de mais 
baixa temperatura, tais como serpentina (bastita), 
actinolita, clorita e talco, geralmente liberando fer-
ro e titânio para formar opacos e titanita associados 
aqueles pseudomorfos. Este processo, denominado 

de “descharnockitização” (MACLUF; SCHORSCHER, 
2001), está associado ao transporte destes granitoi-
des para níveis crustais mais rasos, seja por movi-
mentos verticais (diapíricos), ou durante movimentos 
tangenciais (imbricação tectônica). No Complexo Ba-
cajaí, estes fenômenos são ainda responsáveis pela 
transformação da hornblenda titanífera (castanho-es-
verdeada) em hornblenda secundária (verde-oliva e 
verde-azulada) e pela conversão da biotita vermelha 
(titanífera) em biotita marrom ± clorita. Mas mesmo 
nestas circunstâncias, a presença de plagioclásio for-
temente antipertítico, de mesopertita e de ortoclásio 
invertido para microclina indica que o plutonismo 
em questão se cristalizou em profundidade, segundo 
Ricci (2006). Os minerais acessórios observados são 
a allanita (muito comum), a apatita e os opacos, em 
quantidades muito variáveis. Enquanto muscovita, 
sericita, titanita, clorita, actinolita, biotita marrom e 
epídoto são os principais minerais secundários. Os 
minerais típicos de níveis crustais mais rasos, como 
a titanita primária, sempre estão ausentes. São ainda 
observadas eventuais “colônias” de intercrescimen-
tos simplectíticos entre cristais de hornblenda (ou 
biotita) e quartzo, os quais sugerem feições de des-
pressurização súbita (diapirismo vertical?).

Várias feições mesoscópicas corroboram um 
posicionamento catazonal para estes charnockitoi-
des, tais como feldspatos esverdeados ou de cor 
cinza, macropertitas (visíveis a olho nu) e xenólitos 
de granulitos máficos e ortognaisses granulíticos. Al-
guns desses fragmentos (centimétricos a decimétri-
cos) de rochas encaixantes acham-se concentrados 
em estreitos “corredores” de xenólitos fragmentados 
(Figura 3.25), lenticularizados e paralelizados entre 
si. “Corredores” de autólitos também foram obser-
vados, constituídos por trilhas de corpos escuros, 
isorientados, centimétricos a decimétricos, diagnos-
ticados como autólitos por exibirem xenocristais de 
feldspatos (Figuras 3.26 e 3.27).

O Complexo Bacajaí apresentou um modesto 
potencial para corpos autóctones, de pegmatitos 
abissais, (alta T; baixa a alta P; Figura 3.28), segundo 
a classificação de Cerný (1991). Em geral eles ocor-
rem na forma de bolsões e/ou diques decimétricos, 
em largura, supostamente favoráveis para minerali-
zações de elementos raros (Nb, Ti, Zr, U, Th e ETR), 
segundo o autor supracitado. Elevadas medições 
cintilométricas, no campo, confirmaram esse po-

Figura 3.24 - Enderbito gnaissificado, do Complexo 
Bacajaí, mas ainda com textura ígnea preservada, em 

lâmina delgada.

Figura 3.23 - Enderbito gnaissificado (canto superior 
direito), do Complexo Bacajaí, aleitado a um “corredor” 

de xenólitos fragmentados.

Figura 3.22 - Enderbito porfirítico/porfiroclástico, foliado, 
do Complexo Bacajaí.

Figura 3.25 - “corredor” de xenólito nos charnockitoides 
do Complexo Bacajaí.
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tencial para elementos radioativos, provavelmente 
associados à monazita, ao zircão e à torianita, mais 
especificamente.

As datações isotópicas obtidas pelos métodos 
U-Pb SHRIMP e evaporação de Pb em zircão nesses 
granitoides forneceram valores riacianos, entre 2114 
Ma e 2090 Ma (FARACO et al., 2005; MONTEIRO, 
2006; MACAMBIRA; RICCI, 2015), para este magma-
tismo orogênico.

O estudo petroquímico do Complexo Bacajaí 
foi baseado na analise litoquímica de 9 amostras, 
para elementos maiores, menores e elementos-tra-
ços, incluindo os ETR, cujos resultados estão expos-
tos na Tabela 3.2, juntamente com os parâmetros e 

as razões geoquímicas. A metodologia analítica está 
descrita no item 1.2 desta Nota Explicativa. No trata-
mento dos dados analíticos, os óxidos dos elemen-
tos maiores e menores foram normalizados a 100%, 
eliminando-se o valor dos voláteis (P.F. = perda ao 
fogo). As amostras desta unidade analisadas na Folha 
Tucuruí (MACAMBIRA; RICCI, 2015) foram plotadas 
nos diagramas junto com as analisadas neste projeto 
para fins de comparação.

As amostras do Complexo Bacajaí mostram uma 
grande diversidade litológica representada pela varia-
ção dos teores de SiO2, entre 54,66% e 75,38%, com 
composições intermediárias a ácidas. No diagrama R1-
R2 de La Roche et al. (1980) também pode ser cons-
tatada essa diversidade de rochas, quimicamente clas-
sificadas em gabro-dioritos, tonalitos, granodioritos e 
granitos (Figura 3.29). Rochas mais monzoníticas deste 
complexo foram encontradas na Folha Tucuruí (MA-
CAMBIRA; RICCI, 2015). No diagrama AFM (IRVINE; 
BARAGAR, 1971) estas rochas são classificadas como 
pertencentes à série cálcio-alcalina (Figura 3.30).

Os valores de Al2O3 oscilam de 11,41% a 
17,26% e quando plotados no diagrama do índice 
de saturação em alumina (SHAND, 1943), estas ro-
chas são classificadas como metaluminosas, pró-
ximas ao campo peraluminoso sugerindo que são 
relativamente pobres em minerais aluminosos (Fi-
gura 3.31).

No diagrama de multielementos normalizado 
ao manto primitivo (McDONOUGH; SUN, 1995), as 
amostras do Complexo Bacajaí (Figura 3.32) apresen-
tam fracionamento com enriquecimento seletivo, 
dos elementos mais móveis (Cs, Rb, Ba, Th, U e K) em 
relação aos HFSE. Anomalias negativas de Nb, P e Ti 
e positivas de Ba, La e Nd caracterizam a assinatura 
destas rochas. As amostras da Folha Tucuruí são de 
modo geral, mais enriquecidas nos HFSE do que as 
analisadas neste projeto.

Normalizando os ETR segundo o condrito de 
Boynton (1984) observa-se que as curvas exibem 
um complexo padrão, em especial no comporta-
mento irregular dos ETR pesados (Figura 3.33). 
Entretanto, as rochas exibem, em maior ou me-
nor intensidade, um reduzido a elevado fraciona-
mento, com ETR-leves enriquecidos em relação 
aos ETR-pesados, com as razões LaN/YbN exibindo 
uma grande variação de 3,52 a 282,49 e no soma-
tório dos ETR variando de 26,25 a 360,99. São ob-
servadas anomalias de Eu, tanto positivas, quan-
to negativas (Eu/Eu* = 0,37-3,87) provavelmente 
provocadas por assimilação ou fracionamento de 
plagioclásio. O empobrecimento de ETR pesados 
em relação a leves são típicas de suítes cálcio-
-alcalinas (BROWN et al., 1984), corroborando o 
quimismo deste complexo. As curvas com padrão 
sub-horizontalizado refletem a presença de rochas 
gabroicas, compatível com o observado no diagra-
ma R1-R2 de La Roche et al. (1980), cuja relação 
ainda não está bem compreendida.

Em termos de condicionamento tectônico, o 
diagrama de Pearce, Harris e Tindle (1984) (Figura 
3.34), demonstra que a maioria das amostras indi-

Figura 3.28 - Pegmatito abissal do Complexo Bacajaí, rico 
em minerais máficos.

Figura 3.27 - “corredor” de autólitos em granitoide 
catazonal do Complexo Bacajaí.

3.26 - “Corredor” de autólitos num enderbito do 
Complexo Bacajaí.
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Amostra PR-73 EM-43 PR-06 PR-04 PR-17 PR-18 PR-03B PR-15 EM-36

Rocha antipertita 
tonalito

ender-
bito

antipertita 
granito

antipertita 
granodiorito granito charno-

enderbito
mesopertita 

granito
antipertita 

granodiorito
antipertita 

tonalito

SiO2 (%) 54,66 59,75 65,87 66,75 69,02 69,22 71,35 72,81 75,38
Al2O3 (%) 16,85 14,63 14,36 14,18 13,08 15,35 14,31 14,58 10,88
Fe2O3 (%) 8,7 8,42 3,43 3,63 2,93 4,04 2,76 2,61 1,57
MgO (%) 4,39 1,79 0,88 0,71 0,64 1,1 0,31 0,61 0,19
CaO (%) 6,7 5,09 2,36 2,56 2,27 3,75 2,03 2,25 1,97
Na2O (%) 4,01 4,2 4,73 4,81 3,64 5,33 4,27 4,97 4,22
K2O (%) 1,31 0,85 3,57 2,28 3,57 2,8 4,42 4,47 0,95
TiO2 (%) 0,57 0,84 0,46 0,33 0,24 0,4 0,21 0,3 0,1
P2O5 (%) 0,22 0,22 0,12 0,06 0,05 0,16 0,04 0,13 0,04
MnO (%) 0,22 0,12 0,05 0,06 0,05 0,05 0,16 0,03 0,02
Cr2O3 (%) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PF (%) 0,5 0,23 0,18 0,13 0,06 0,08 0,38 0,23 0,13
Total (%) 98,12 96,13 96,01 95,49 95,56 102,27 100,23 102,99 95,46
Ni (ppm) 28,7 15,6 5,4 2,5 6,5 6,9 3,3 3,5 2,7
Co (ppm) 10,7 14 6,4 6,2 4,4 6,6 6 3,3 1,8
Cu (ppm) 17,7 17,2 9,1 8,4 7,1 13,2 4,8 8,6 13,1
Pb-ppm 3,7 1,6 4,7 3,5 1,6 1,4 3,8 5,6 2
Zn-ppm 56 53 56 47 33 38 38 29 13

Rb (ppm) 35,5 17,4 94,9 71,2 83,7 46,7 122,3 70,8 24,2
Cs (ppm) 0,38 0,29 1,1 0,9 0,23 0,17 1,54 0,19 0,52
Ba (ppm) 276 320 1798 965 1363 1382 1151 2985 295
Sr (ppm) 555,2 287,6 765,4 483,2 400,3 600,3 165,8 839,6 279,2
Ga (ppm) 26,2 19,3 18,6 16 16,4 15,7 18,4 16,7 10,8
Ta (ppm) 0,78 0,8 0,51 0,27 0,14 <0.05 0,52 <0.05 <0.05
Nb (ppm) 19,59 10,45 7,84 5,42 5,61 4,69 9,17 3,74 1,3
Hf (ppm) 2,3 4,16 6,36 2,87 4,29 2,12 3,32 3,59 0,7
Zr (ppm) 85,7 186,5 264,7 146,4 141,8 90,1 131,2 152,9 23,8
Y (ppm) 95,34 27,13 8,33 4,18 11,36 6,68 5,13 1,62 1,21

Th (ppm) 4 3,4 8,6 3,2 3,5 1,7 3,5 4,9 1,9
U (ppm) 0,82 0,53 2,13 0,27 0,25 0,21 0,76 0,51 0,12
Sn (ppm) 4,4 1,2 4,4 2 4,8 3,8 3,4 1,9 <0.3
W (ppm) 0,2 0,9 1,6 0,4 2,6 0,7 2,1 0,7 0,8
Mo (ppm) <0.05 0,61 0,46 0,36 0,56 <0.05 0,22 0,18 0,4
As (ppm) <1 9 <1 <1 <1 <1 1 <1 3
Au (ppm) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
La (ppm) 43,3 24,6 104 41,9 45,3 28,8 24,3 42,2 8
Ce (ppm) 122,1 55,2 147,2 52,6 67,8 37,2 36,3 51,4 11,1
Pr (ppm) 18,88 6,57 14,98 5,34 6,82 3,75 2,54 4,35 1,27

Tabela 3.2 - Resultados analíticos - Complexo Bacajaí

ca um ambiente de arco magmático e apenas duas 
se diferenciam, indicando ambientes de cordilheira 
oceânica e intraplaca.

O Complexo Bacajaí representa um magma-
tismo orogênico sin a tardi-colisional relacionado ao 
Ciclo Transamazônico. O estudo petroquímico de-
mostrou uma grande variedade composicional, de 
natureza ácida a intermediaria, pertencente à série 

cálcio-alcalina, metaluminoso, cujas rochas petro-
graficamente variam de granitos a tonalitos e qui-
micamente de granitos a gabro-dioritos. Apresenta 
um enriquecimento dos ETR, com fracionamento dos 
ETR-leves em relação aos ETR-pesados, com assina-
tura cálcio-alcalina. São rochas relacionadas a arco 
magmático, catazonais, intrusivos e de cristalização 
lenta (RICCI, 2006).
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Amostra PR-73 EM-43 PR-06 PR-04 PR-17 PR-18 PR-03B PR-15 EM-36

Rocha antipertita 
tonalito

ender-
bito

antipertita 
granito

antipertita 
granodiorito granito charno-

enderbito
mesopertita 

granito
antipertita 

granodiorito
antipertita 

tonalito

Nd (ppm) 83,2 25,2 49 19,7 24,9 15,3 9,5 14,4 3,6
Sm (ppm) 22,2 5,2 5,3 2,2 3,7 1,9 1,8 1,3 0,5
Eu (ppm) 2,7 1,1 1,1 0,31 0,68 0,62 <0.05 1,05 0,48
Gd (ppm) 22,32 5,75 3,56 1,73 2,46 1,95 1,32 0,53 0,52
Tb (ppm) 3,36 0,84 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,08
Dy (ppm) 19,22 4,54 0,97 0,14 1,33 0,58 0,26 <0.05 0,33
Ho (ppm) 3,74 1,03 <0.05 <0.05 0,08 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Er (ppm) 9,49 2,99 0,44 0,31 0,86 0,64 0,45 <0.05 0,06
Tm (ppm) 1,26 0,44 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0,06
Yb (ppm) 8,3 2,7 0,7 0,1 1 0,5 0,2 <0.1 0,2
Lu (ppm) 0,92 0,4 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Eu/Eu* 0,37 0,62 0,77 0,49 0,69 0,98 NA 3,87 2,88
LaN/YbN 3,52 6,14 100,17 282,49 30,54 38,83 81,91 NA 26,97
LaN/SmN 1,23 2,98 12,34 11,98 7,7 9,53 8,49 20,42 10,06
CeN/YbN 3,81 5,29 54,39 136,06 17,54 19,24 46,95 NA 14,36
CeN/SmN 1,33 2,56 6,7 5,77 4,42 4,73 4,87 9,54 5,36
EuN/YbN 0,93 1,16 4,47 8,81 1,93 3,53 NA NA 6,82

Soma_ETR 360,99 136,56 327,35 124,43 155,00 91,34 76,77 115,33 26,25
K2O/Na2O 0,33 0,20 0,75 0,47 0,98 0,53 1,04 0,90 0,23
Na2O+K2O 5,45 5,27 8,66 7,43 7,55 7,96 8,70 9,19 5,42

Rb/Sr 0,06 0,06 0,12 0,15 0,21 0,08 0,74 0,08 0,09
Rb/Ba 0,13 0,05 0,05 0,07 0,06 0,03 0,11 0,02 0,08
Sr/Ba 2,01 0,90 0,43 0,50 0,29 0,43 0,14 0,28 0,95

Tabela 3.2 - Resultados analíticos - Complexo Bacajaí
(conclusão)

Figura 3.29 - Diagrama R1-R2 (DE LA ROCHE et al., 1980) - Complexo 
Bacajaí. Quadrado cheio representam amostras deste projeto e quadrado 

aberto amostras da Folha Tucuruí.
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Figura 3.30 - Diagrama AFM (IRVINE; BARAGAR 1971) 
- Complexo Bacajaí. Quadrado cheio representam 

amostras deste projeto e quadrado aberto amostras da 
Folha Tucuruí.

Figura 3.31 - Índice de Saturação em Alumina (SHAND, 
1943) - Complexo Bacajaí. Quadrado cheio representam 
amostras deste projeto e quadrado aberto amostras da 

Folha Tucuruí.

Figura 3.32 - Diagrama multielementar para as rochas do Complexo Bacajaí, normalizados ao 
manto primitivo de Sun e McDonough (1995). Quadrado cheio representam amostras deste 

projeto e quadrado aberto amostras da Folha Tucuruí.
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Figura 3.33 - Padrão de ETR (BOYNTON, 1984) - Complexo Bacajaí. Quadrado cheio 
representam amostras deste projeto e quadrado aberto amostras da Folha Tucuruí.

Figura 3.34 - Digramas discriminantes geotectônicos (PEARCE; HARRIS; TINDLE, 1984) - Complexo Bacajaí. 
Quadrado cheio representam amostras deste projeto e quadrado aberto amostras da Folha Tucuruí.
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3.1.5 Suíte Intrusiva Arapari

Ricci e Costa (2004) reconheceram pela pri-
meira vez, no Domínio Bacajá, a existência de plu-
tonitos catazonais (charnockitoides), os quais eram, 
anteriormente, mapeados como embasamento gra-
nulítico (OLIVEIRA; SILVA NETO; COSTA, 1994; FA-
RACO et al., 2004). Ricci (2008) formalizou o termo 
Suíte Intrusiva Arapari para reunir stocks e batólitos 
orogênicos com predomínio de charnockitos e char-
noenderbitos, além de localizados leucoenderbitos 
e feldspato alcalino charnockitos, com seção-tipo no 
rio homônimo. Ricci e Macambira (2015b), por sua 
vez, observaram ainda que os charnockitos sienogra-
níticos são mais abundantes que àqueles de compo-
sição monzogranítica.

Na Folha Repartimento, a referida unidade 
ocorre principalmente como duas largas faixas con-
tínuas (até 61 km de largura), segundo a direção 
WNW-ESE, portanto, em contato tectônico transcor-
rente com as demais, com exceção de alguns conta-
tos intrusivos com as supracrustais de alto grau do 
Granulito Novolândia (Figura 3.1). As assinaturas ae-
rorradiométricas de Th, U e K são variadas ao longo 
das faixas, sendo mais bem destacada das unidades 
adjacentes no canal do tório, onde observam-se gran-
des anomalias positivas, as quais são recomendadas 
para a prospecção de ETR, já que aquele elemento 
radioativo ocorre preferencialmente em minerais de 
Terras Raras, atuando como farejador aerorradiomé-
trico. As leituras de cintilometria terrestre variam de 
20 a 220 cps, dependendo da fácies litológica. Raros 
litotipos apresentaram valores ainda mais elevados, 
de até 550 cps.

Os litotipos da Suíte Intrusiva Arapari variam 
desde tipos megaporfiríticos (Figura 3.35), isotrópi-
cos, a porfiroclásticos e/ou localmente gnaissificados 
ao longo de zonas transcorrentes dextrais (Figura 
3.36), com foliação de alto ângulo, geralmente ver-
ticalizada, segundo o trend WNW-ESE. Fragmentos 
de granulitos máficos e gnaisses granulíticos diversos 
são abundantes, preferencialmente encontrados nas 
fácies de borda e/ou em faixas estreitas com con-
centração de xenólitos (Figura 3.37). Nestes últimos 
observa-se a paralelização de inúmeros fragmentos 
angulosos, boudins e corpos estirados, por vezes as-

simétricos e rotacionados, utilizados como marcado-
res cinemáticos da tectônica transcorrente do Domí-
nio Bacajá, predominantemente dextrais.

A exemplo dos charnockitoides do Complexo 
Bacajaí, os litotipos da presente unidade podem, 
ou não, exibir diopsídio e/ou ortopiroxênio reliquia-
res, devido aos processos de reequilíbrio termal, já 
discutidos na unidade anterior e, preliminarmente 
reconhecidos por Ricci (2006) e Ricci e Macambira 
(2015b). Apesar deste processo de “descharnockiti-
zação” não ser considerado metamórfico, por Ma-
cluf e Schorscher (2001), estas assembleias minerais 
podem apresentar os mais variados graus de obli-
teração por minerais secundários, levando a uma 
interpretação metamórfica equivocada para estas 
rochas, principalmente porque as texturas sempre 
estão muito preservadas em se tratando de um me-
tamorfismo entre as fácies anfibolito e xisto-verde. 

Figura 3.35 - Charnockito porfirítico, preservado, da Suíte 
Intrusiva Arapari.

Figura 3.37 - “Corredor” de xenólitos máficos lenticulares, 
em charnockitoide da Suíte Intrusiva Arapari.

Figura 3.36 - Porfiroclasto tipo sigma, de plagioclásio, 
com feição interna de “livros em prateleira” e assimetria 

dextral (charnockito da Suíte Intrusiva Arapari).
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Os cristais reliquiares de orto e clinopiroxênio, e seus 
pseudomorfos 100% substituídos, acham-se trans-
formados para minerais de mais baixa temperatura, 
desde a fácies anfibolito alto até as isógradas da clo-
rita e da actinolita. Os outros minerais cristalizados 
em profundidade são o plagioclásio antipertítico, ± 
mesopertita ± hornblenda titanífera (amarronzada) 
± Ti-biotita titanífera (avermelhada). Na ausência 
do ortopiroxênio, estes granitoides são reconheci-
dos como catazonais pela presença de um, ou mais, 
minerais titaníferos ou, pela eventual presença de 
ortoclásio não invertido para microclina, além dos 
frequentes intercrescimentos de alta T entre pla-
gioclásio e feldspato alcalino. Mesoscopicamente, 
também, alguns fácies são portadores de quartzo 
azulado, típico de charnockitoides.

As associações minerais secundárias são cons-
tituídas tanto por minerais de alta como de baixa 
temperatura. Dentre os de mais alta T comparecem 
a hornblenda titanífera de segunda geração (a partir 
dos piroxênios), a biotita titanífera de segunda gera-
ção (a partir da Ti-hornblenda) e a hornblenda ver-
de oliva. Os secundários de mais baixa temperatura 
são a hornblenda verde azulada (a partir do anfibólio 
verde oliva), biotita marrom (a partir da Ti-biotita), 
clorita, talco, serpentina (bastita), anfibólio subcálci-
co (actinolita), opacos, titanita, carbonato, epídoto, 
muscovita e sericita. Alguns deles podem coexistir 
com até três gerações de diferentes temperaturas, 
a exemplo do anfibólio, o qual assinala um progres-
sivo reequilíbrio termal. Os acessórios reconhecidos 
são os opacos primários e a allanita, cujo diâmetro 
pode alcançar até 1,5 mm, o qual confirma um lento 
resfriamento em nível crustal profundo. Feições de 
descompressão (súbita ou não) são eventualmente 
observadas, a exemplo de intercrescimentos sim-
plectíticos entre cristais de hornblenda (ou biotita) 
e quartzo. Alguns minerais opacos também podem 
ser titaníferos (titano-magnetita?), pois comumente 
exibem “envelopes” (franjas) de titanita secundária, 
formados durante o citado reequilíbrio termal.

Segundo Ricci (2006), além do quartzo azula-
do, a ambiência catazonal pode ainda ser constatada 
pela presença de feldspatos esverdeados ou de cor 
cinza, de macropertitas (visíveis a olho nu) bem como 
as constantes texturas megaporfiríticas, atributos se-
melhantes aos dos demais granitoides com minerais 
anidros preservados. A cristalização magmática em 
níveis crustais profundos é ainda sugerida pela gran-
de incidência de xenólitos de granulitos máficos e de 
outros ortognaisses de alto grau, os quais são mais 
numerosos nas fácies de borda.

A Suíte Arapari também apresentou um bom 
potencial para corpos autóctones, de pegmatitos 
abissais, (alta T; baixa a alta P), segundo a classifica-
ção de Cerný (1991). Em geral eles ocorrem em locais 
de relevo positivo, geralmente na forma de diques 
decimétricos, em largura, composicionalmente hete-
rogêneos (Figura 3.38) ou homogêneos (Figura 3.39). 
Pode ocorrer tanto como diques simétricos (Figura 
3.38), com um núcleo de quartzo e bordas de felds-
pato alcalino e/ou plagioclásio, ou assimétricos (com 
uma banda feldspática e outra, quartzosa). Segundo 

Cerný (1991), esses pegmatitos profundos são su-
postamente favoráveis para mineralizações de Nb, 
Ti e Zr, materiais cerâmicos e também promissores 
para elementos raros e/ou radioativos (U, Th e ETR). 
A presença de minerais radioativos foi confirmada, 
no campo, pelas medições cintilométricas (radio-
atividade) muito elevadas (até 2.200 cps), as quais 
contrastaram com a supracitada radioatividade dos 
granitoides hospedeiros.

A Suíte Intrusiva Arapari apresenta, ainda, ele-
vadas anomalias aerorradiométricas de tório, cujo 
elemento é um “farejador” na prospecção de diver-
sos minerais-minérios de ETR, tais como allanita, Ce-
-apatita, monazita e chevkinita. Nos trabalhos futu-
ros, estes podem ser investigados utilizando-se uma 
metodologia semelhante aquela, bem-sucedida, 
para o Complexo Jequié, na Bahia (FERNANDES; SIL-
VEIRA FILHO, 2005). Segundo estes autores, alguns 
desses minérios podem estar associados ao metas-
somatismo em grandes zonas de cisalhamento, tais 
como veios e vênulas de Ce-apatita. No campo, esta 
unidade também apresentou leituras de cintilome-
tria terrestre dentre as mais elevadas, atingindo lei-
turas de até 550 cps.

Figura 3.39 - Dique pegmatítico composicionalmente 
homogêneo (não bandado), em charnockito da Suíte 

Intrusiva Arapari.

Figura 3.38 - Dique pegmatítico composicionalmente 
heterogêneo (bandado), simétrico, com núcleo de 

quartzo, em charnoenderbito da Suíte Intrusiva Arapari.
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Os corpos pegmatíticos tabulares também 
aparentam ter razoável potencial para minerais in-
dustriais (feldspatos potássicos; caulim; Figura 3.40), 
gemológicos (quartzo róseo, azulado, cinzento), e 
minerais de coleção (pertita, biotita, anfibólio, piro-
xênio), o que pode gerar aproveitamento econômi-
co ligado ao extrativismo local. Alguns garimpos de 
ouro aluvionar também ocorrem superpostos a es-
ses granitoides, intensamente seccionados por zonas 
de cisalhamento, algumas reativadas como falhas, 
com intensa silicificação e epidotização.

Ricci e Macambira (2015b) dataram dois char-
nockitoides da Suíte Intrusiva Arapari, pelo método 
Pb-Pb em zircão, e obtiveram as idades de 2088 ± 2 
Ma e 2059 ± 4 Ma, que foram interpretadas como 
idades mínimas de cristalização para esta suíte, suge-
rindo vários pulsos magmáticos. Outras datações em 
granitoides desta unidade forneceram idades entre 
2086 e 2070 Ma (SANTOS, 2003; MACAMBIRA et al., 
2003; VASQUEZ; MACAMBIRA; ARMSTRONG, 2008). 
Vasquez (2006) indica participação de fonte crustal 
na gênese da Suíte Intrusiva Arapari, com base em 
dados de isótopos de Nd (TDM de 2,46 e 2,47, e εNd de 
-2,40 e -3,12). Neste relatório, assim como na Folha 
Tucuruí (MACAMBIRA; RICCI, 2015), admite-se que 
estes charnockitoides representem um magmatis-
mo sin-metamorfismo granulítico, já que feições de 
migmatização demonstram que esses plútons foram 
intrudidos durante o pico metamórfico e controlados 
por transcorrências regionais.

Nove amostras de rochas foram seleciona-
das para o estudo petroquímico da Suíte Intrusiva 
Arapari, cujos resultados analíticos, os parâmetros 
e as razões geoquímicas constam da Tabela 3.3. A 
metodologia analítica está descrita no item 1.2 des-
ta Nota Explicativa. No tratamento dos dados ana-
líticos, os óxidos dos elementos maiores e menores 
foram normalizados a 100%, eliminando-se o valor 
dos voláteis (P.F. = perda ao fogo). As amostras des-
ta unidade analisadas na Folha Tucuruí (MACAM-
BIRA; RICCI, 2015) foram plotadas nos diagramas 
junto com as analisadas neste projeto para fins de 
comparação.

Os teores de SiO2 da Suíte Arapari são bastante 
variados, entre 53,51% e 74,10%, mas com predomi-
nância dos termos ácidos em relação aos intermedi-
ários. Os teores de Na2O variam de 2,81% a 5,79% e 
os de K2O entre 2,81% e 5,79%. A somatória de Na2O 
com K2O varia de 5,65% a 10,11% que relacionada 
à SiO2, predominam rochas subalcalinas conforme 
o diagrama de Cox, Bell e Pankkurst (1979), não 
apresentado. No diagrama AFM (IRVINE; BARAGAR, 
1971) as rochas desta suíte pertencem à série cálcio-
-alcalina (Figura 3.41).

No diagrama R1-R2 de La Roche et al. (1980) 
observa-se a diversidade composicional desta suí-
te que, quimicamente, são classificadas em sienito, 
sieno-diorito, sienito, quartzo-monzonito, diorito, to-
nalito e granodiorito (Figura 3.42). Na Folha Tucuruí 
predominaram rochas granodioríticas.

Nos diagramas de Harker (1909) considerando 
que a evolução do processo de cristalização magmá-
tica corresponde a um aumento do teor de SiO2, ve-
rifica-se uma correlação negativa da SiO2 com Al2O3, 
MgO, CaO, TiO2 e FeOt (Figura 3.43). Quanto ao K2O 
e Na2O, as amostras apresentam-se dispersas e não 
constituem um trend de correlação. Em relação aos 
elementos traços, estes não mostram boa correlação 
com a SiO2. A razão K2O/Na2O varia de 0,66 a 1,47, 
indicando natureza sódica a potássica.

Os teores de Al2O3 variam de 14,51% a 18,54%, 
e no diagrama de Shand (1943), as rochas em estudo 
podem ser classificadas como metaluminosas (Figu-
ra 3.44), exceto a amostra PR-67 que foi plotada no 
campo peraluminoso.

Com relação ao conteúdo dos elementos tra-
ços, se caracterizam por apresentar valores anôma-
los e variados de Ba (273-4754 ppm), Th (8-39 ppm), 
Zr (89-1191 ppm) e Sr (301-939 ppm), moderado de 
Rb (82-158 ppm) e baixos de Nb (4-45 ppm) e Y (1-27 
ppm). No diagrama de variação multielementar (Fi-
gura 3.45) normalizado ao manto primitivo (McDO-
NOUGH; SUN, 1995) observa-se um maior enrique-
cimento dos LILE em relação aos HFSE. Acentuada 
anomalia negativa de Nb e baixos valores de Ti, Y e 
Yb sugerem a influência de ambientes de subducção 
na geração destas rochas.

O gráfico dos ETR (Figura 3.46) normalizado 
segundo o condrito de Boynton (1984) demons-
tra que, de uma maneira geral, as curvas tem pa-
drão semelhante, com fracionamento moderado 
a elevado, com razões LaN/YbN variando de 21,7 a 
136,69. Dado o enriquecimento dos ETR leves, o 
somatório dos ETR varia de 92,39 a 1080,83. Exceto 
para uma amostra (EM-13) as demais apresentam 
anomalias negativas de Eu, com razões Eu/Eu* va-
riando de 0,05 a 1,67, possivelmente relacionadas 
a uma maior ou menor incorporação ao plagioclá-
sio. O padrão dos ETR é indicador de rochas cálcio-
-alcalinas o que está concordante com os dados 
obtidos.

Em termos de condicionamento tectônico as 
amostras plotada no diagrama de Pearce, Harris e 
Tindle (1984) também sugerem afinidades com am-
biente de arco magmático (Figura 3.47).

Figura 3.40 - Corpo pegmatoide composicionalmente 
heterogêneo e assimétrico, em charnockito da Suíte 

Intrusiva Arapari.
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Amostra PR-07A PR-78 PR-11 PR-77 EM-13 PR-67 PR-07B PR-13 PR-08

Rocha enderbito enderbito grano-
diorito charnockito charnockito charno-

enderbito charnockito grano-
diorito enderbito 

SiO2 (%) 53,51 61,27 62,36 63,73 64,44 65,30 65,31 71,61 74,10
Al2O3 (%) 18,54 15,65 15,89 14,51 15,60 16,04 14,98 15,14 15,20
Fe2O3 (%) 8,82 7,62 6,52 6,21 4,36 3,93 4,21 3,91 1,83
MgO (%) 3,29 2,71 1,70 2,26 1,19 1,02 1,65 0,87 0,47
CaO (%) 4,55 5,13 3,49 4,21 3,49 2,03 4,15 2,53 3,25
Na2O (%) 4,39 3,22 4,32 2,47 4,32 2,84 5,45 4,15 4,31
K2O (%) 2,90 3,51 5,79 3,64 3,08 2,81 3,57 3,80 4,23
TiO2 (%) 1,33 0,74 1,55 0,48 0,52 0,45 0,53 0,38 0,14
P2O5 (%) 0,28 0,31 0,47 0,20 0,14 0,10 0,09 0,08 0,06
MnO (%) 0,09 0,13 0,05 0,10 0,06 0,04 0,03 0,05 0,02
Cr2O3 (%) 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PF (%) 0,43 0,16 0,39 0,14 0,37 1,82 0,65 0,44 0,10
Total (%) 98,15 100,46 102,53 97,94 97,57 96,39 100,63 102,95 103,71
Ni (ppm) 26,2 12,8 11,1 9,3 8,2 10,3 18,6 4,9 5,4
Co (ppm) 23,2 11,7 12,7 11,1 6,9 7,1 15,9 7 3,6
Cu (ppm) 27,9 30 32,5 18,7 15,3 25,3 31,9 10,6 17,3
Pb-ppm 5,9 4,5 8,2 2 5,2 7 5,6 5,3 1,7
Zn-ppm 143 41 122 31 46 50 72 48 18

Rb (ppm) 139,2 129,9 158,0 105,5 82,0 130,8 104,5 126,6 92,8
Cs (ppm) 1,13 1,25 0,57 0,44 0,63 1,02 0,56 1,14 <0.05
Ba (ppm) 273 1727 4854 1129 1178 667 1002 1430 1099
Sr (ppm) 225,4 793,3 939,3 503,6 561,9 191,1 300,6 456,3 307,4
Ga (ppm) 33,7 21,4 26,1 18,1 19,6 25,1 24,3 18,9 18,3
Ta (ppm) 1,32 0,93 1,65 0,36 0,46 0,45 0,79 0,3 <0.05
Nb (ppm) 44,92 13,15 25,06 9,28 5,93 13,11 16,46 7,79 3,68
Hf (ppm) 7,06 6,06 26,2 4,57 5,1 6,34 2,35 5,96 2,79
Zr (ppm) 241,8 268,5 1191,1 156,1 175,4 239,7 89,4 293,8 116,7
Y (ppm) 22,51 22,7 26,98 16,36 7,28 4,21 11,92 9,53 1,46

Th (ppm) 39,2 18 20,4 16,9 8 12,4 27,6 18,7 7,4
U (ppm) 1,54 2,89 2,39 0,91 0,93 1,24 1,00 1,87 0,44
Sn (ppm) 2,4 <0.3 9,2 <0.3 2 <0.3 3,2 5 2,5
W (ppm) 2,1 <0.1 1,3 1,2 1,1 1,5 0,5 1,3 0,7
Mo (ppm) 0,53 <0.05 1,25 <0.05 <0.05 <0.05 0,61 0,24 0,22
As (ppm) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Au (ppm) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
La (ppm) 106,4 64,4 266,6 51,5 46,2 47,7 81,1 107,9 32,9

Ce (ppm) 184,1 133,9 480,2 96 82,8 145,5 124,7 178,3 41,7
Pr (ppm) 20,33 13,6 63,58 9,77 8,37 7,74 12,5 18,23 3,49
Nd (ppm) 77,9 52,5 211,2 34,8 28,7 23,1 45,3 62,6 12
Sm (ppm) 14,2 8,4 26 6 3,6 3,4 5,4 8,2 1,3
Eu (ppm) 0,19 1,85 5,27 1,08 1,63 0,59 0,6 1,27 0,22
Gd (ppm) 11,67 6,68 15,51 4,38 2,46 1,97 4,35 4,04 0,78
Tb (ppm) 0,91 0,86 1,16 0,59 0,38 0,2 0,1 <0.05 <0.05
Dy (ppm) 5,8 4,4 6,64 2,73 1,57 1,04 1,65 1,74 <0.05
Ho (ppm) 0,53 0,73 0,66 0,63 0,34 0,2 <0.05 <0.05 <0.05

Tabela 3.3 - Resultados analíticos - Suíte Intrusiva Arapari.
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Amostra PR-73 EM-43 PR-06 PR-04 PR-17 PR-18 PR-03B PR-15 EM-36

Rocha antipertita 
tonalito

ender-
bito

antipertita 
granito

antipertita 
granodiorito granito charno-

enderbito
mesopertita 

granito
antipertita 

granodiorito
antipertita 

tonalito

Er (ppm) 2,12 2,15 2,18 1,67 0,69 0,51 0,77 0,61 <0.05
Tm (ppm) 0,06 0,28 0,13 0,23 0,14 0,08 <0.05 <0.05 <0.05
Yb (ppm) 1,3 2 1,7 1,6 0,7 0,5 0,4 0,6 <0.1
Lu (ppm) <0.05 0,17 <0.05 0,13 0,1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Eu/Eu* 0,05 0,76 0,80 0,64 1,67 0,70 0,38 0,67 0,67
LaN/YbN 55,18 21,71 105,73 21,70 44,50 64,32 136,69 121,24 NA
LaN/SmN 4,71 4,82 6,45 5,40 8,07 8,82 9,45 8,28 15,92
CeN/YbN 36,63 17,32 73,06 15,52 30,60 75,27 80,64 76,87 NA
EuN/YbN 0,42 2,63 8,81 1,92 6,62 3,36 4,27 6,02 NA

Soma_ETR 425,54 291,92 1080,86 211,11 177,68 232,56 276,89 383,52 92,42
K2O/Na2O 0,66 1,09 1,34 1,47 0,71 0,99 0,66 0,92 0,98
Na2O+K2O 7,46 6,71 9,90 6,25 7,61 5,97 9,02 7,76 8,24

Rb/Sr 0,62 0,16 0,17 0,21 0,15 0,68 0,35 0,28 0,30
Rb/Ba 0,51 0,08 0,03 0,09 0,07 0,20 0,10 0,09 0,08
Sr/Ba 0,83 0,46 0,19 0,45 0,48 0,29 0,30 0,32 0,28

Tabela 3.3 - Resultados analíticos - Suíte Intrusiva Arapari.
(conclusão)

Figura 3.41 - Diagrama AFM (IRVINE; BARAGAR, 1971) 
- Suíte Intrusiva Arapari. Círculo cheio representam 

amostras deste projeto e círculo aberto amostras da 
Folha Tucuruí.

3.1.6 Sequência São Manoel

Souza (1995) propôs a denominação informal 
de Sequência São Manoel, em alusão ao igarapé 
homônimo, para reunir rochas metavulcanossedi-
mentares de baixo a médio grau metamórfico, aflo-
rantes nas trincheiras do Garimpo do Manelão, que 
se situam fora da Folha Repartimento, imediatamen-
te a oeste. Segundo aquele autor, os anfibolitos são 
predominantes, seguidos de subordinados biotita-
-xistos e muscovita-quartzitos. No entanto, forma-
ções ferríferas bandadas (FFB) também foram re-
portadas ao Serviço Geológico do Brasil – CPRM, por 
geólogos da extinta Mineração Açaí Ltda. (Carlos A. S. 
de Faria e Theodomiro Gama Jr., comunicação oral).

Em termos morfológicos regionais, esta unida-
de ocorre em uma faixa lenticular muito dissecada 
(7 km de largura máxima), imediatamente ao sul da 
Zona de Cisalhamento Bacajá, em contato com um 
conjunto de serras alongadas, em “charuto” (cota 
média de 300 m), denominada de “Lombo Longo”, 
pelos garimpeiros da cooperativa do Garimpo do 
Manelão e moradores daquela região. Na Folha Re-
partimento, esta unidade dissecada ocorre de forma 
muito restrita, no limite ocidental da quadrícula, 
como uma estreita “cunha” (< 4 km de largura má-
xima) balizada por transcorrências regionais, ou em 
contato tectônico com o Quartzito Serra da Fumaça 
(ao norte) e o Granulito Novolândia (ao sul).

Em mapa, a Sequência São Manoel encontra-
-se assentada e circunscrita em orto e paragnaisses 
do embasamento granulítico do Domínio Bacajá (Fi-
gura 3.1). Caracteriza-se por ser muito pouco expos-
ta, na folha mapeada, sempre capeada por espessas 
coberturas superficiais e/ou latossolos, geralmente 
aflorando apenas em cursos d’água, não seccionados 

A Suíte Intrusiva Arapari representa um mag-
matismo orogênico tardi à pós-colisional relacionado 
ao Ciclo Transamazônico. Conforme as análises pe-
troquímicas apresenta uma natureza cálcio-alcalina, 
caráter metaluminoso, cujas rochas petrografica-
mente variam de enderbitos a charnockitos, e qui-
micamente de sienitos a granodioritos. Exibe um 
enriquecimento dos ETR, com um moderado a alto 
fracionamento dos ETR-leves em relação aos ETR-pe-
sados. Quanto a origem destes granitoides os dados 
indicam que são rochas associadas a arcos magmáti-
cos, de cristalização lenta a níveis profundos (RICCI, 
2006 c) e com contribuição crustal (VASQUEZ, 2006).
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por rodovias. Mesmo na sua área-tipo, no Garimpo 
do Manelão (Folha Rio Bacajá 1:100.000; BARROS; 
BESSER, 2015) essas exposições ocorrem apenas no 
fundo das cavas de extração de ouro. No entanto, os 
contornos geológicos da presente unidade foram ob-
tidos com o auxílio de suas baixas assinaturas aeror-
radiométricas, em especial no mapa de composição 
ternária RGB (Th, U, K), e do seu padrão dissecado de 
relevo, atributos que contrastam com os das unida-
des adjacentes.

O único acesso rodoviário aos seus afloramen-
tos se dá através da estrada carroçável que conduz 
ao garimpo do Manelão, de manutenção precária 
e muito distante das bases de apoio logístico deste 
projeto. As raras exposições amostradas restringi-
ram-se a blocos e matacões isolados, decimétricos, 
sem relações de campo entre si e em uma única es-
tação geológica, cuja cintilometria terrestre oscilou 
entre 10 e 20 cps. Assim, a sequência mapeada é 
uma das unidades mais desconhecidas do Domínio 
Bacajá, cujas poucas informações na literatura geoló-
gica, restringem-se ao contexto pontual do Garimpo 
do Manelão (em atividade desde 1980), que no seu 
auge registrou mais de cem (100) garimpeiros no lo-
cal, nos anos de 1990, segundo geólogos da extinta 
Mineração Açaí (Carlos A. S de Faria e Theodomiro 
Gama Jr., comunicação oral).

Na folha mapeada foi possível reconhecer 
apenas talco xistos (Figura 3.48) e hornblenditos 
isotrópicos (Figura 3.49), de granulação fina a mé-
dia e coloração cinza-escura a preta, cortada por 
veios e bolsões concordantes de quartzo leitoso. 
Em lâmina delgada, esses poucos litotipos analisa-
dos mostraram-se muito pobres em plagioclásio e 
isentos de quartzo, com aparente composição ultra-

máfica. Os talco-xistos ainda exibem cristais minori-
tários de anfibólio magnesiano (tremolita), opacos 
secundários e ocasional biotita, além de textura 
lepidoblástica. Os hornblenditos são constituídos 
basicamente por anfibólio cálcico verde-azulado e 
epídoto-zoisita, além de raro plagioclásio com ma-
clamento albita.

No entanto, Souza (1995) descreveram outras 
rochas, tais como anfibolitos, biotita xistos e musco-
vita quartzitos. Os dominantes anfibolitos são de cor 
verde-oliva, granulação fina a média, constituídos 
por hornblenda, quartzo, plagioclásio (albita-oligo-
clásio) e biotita cloritizada, tendo como acessórios 
zoisita, titanita, granada, apatita e diversos opacos 
(pirita, pirrotita, ilmenita e calcopirita). Os segundos 
são de cor cinza-escura, granulação fina a média, e 
formados por quartzo, biotita cloritizada, plagioclá-
sio (albita-oligoclásio), além de epidoto-zoisita, apa-
tita, granada, e minerais opacos (pirrotita, pirita, cal-
copirita e ilmenita) como acessórios. E os muscovita 
quartzitos apresentam cor creme-esbranquiçada, 
granulação média a grossa, e constituídos por mus-
covita pisciforme, quartzo estirado e turmalina, em 
planos de fratura. Os anfibolitos e biotita xistos exi-
bem, ainda, zonas de alteração hidrotermal dos tipos 
propilítica e sericítica, desenvolvidas nas áreas de 
contato com os veios de quartzo.

Conforme os dados obtidos neste projeto, 
aliados aos de Souza (1995), admite-se que o meta-
morfismo da Sequência São Manoel varia, portanto 
da fácies xisto-verde baixo (isógrada da muscovita) 
até a fácies anfibolito (isógradas da hornblenda ver-
de-oliva e do oligoclásio), com retrometamorfismo à 
fácies xisto verde, devido à presença de clorita, albi-
ta, epídoto e sericita.

Figura 3.42 - Diagrama R1-R2 (DE LA ROCHE et al., 1980) - Suíte Intrusiva 
Arapari. Círculo cheio representam amostras deste projeto e círculo 

aberto amostras da Folha Tucuruí.
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Figura 3.43 - Diagrama de Harker (1909) para a Suíte Intrusiva Arapari. Círculo cheio representam amostras deste 
projeto e círculo aberto amostras da Folha Tucuruí.
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Figura 3.44 - Índice de Saturação em Alumina (SHAND, 
1943) - Suíte Intrusiva Arapari. Círculo cheio representam 

amostras deste projeto e círculo aberto amostras da 
Folha Tucuruí.

Figura 3.45 - Diagrama multielementar para as rochas da Suíte Intrusiva Arapari, 
normalizados ao manto primitivo de McDonough e Sun (1995). Círculo cheio representam 

amostras deste projeto e círculo aberto amostras da Folha Tucuruí.

Em termos estruturais, Souza (1995) e Souza 
e Kotshoubey (2005) descrevem mega transcorrên-
cias que compõem a zona de cisalhamento Bacajá, 
com trend geral E-W a WNW-ESSE, responsável pela 
lenticularização e interdigitação de corpos métricos 
a decamétricos das diferentes litologias encontradas. 
Os litotipos, ao longo desta zona, apresentam está-
gios deformacionais variados, desde protomilonitos 
até ultramilonitos, reflexos da heterogeneidade de-
formacional à qual foram submetidos.

Segundo Souza (1995) e Souza e Kotshou-
bey (2005) os anfibolitos analisados mostram um 

quimismo com tendência subalcalina, e protólitos 
variando entre basaltos e andesitos. A mineraliza-
ção aurífera primária, ainda segundo estes auto-
res, está associada principalmente a um sistema de 
megaveios de quartzo, alojados na Sequência São 
Manoel. O ouro primário ocorre na forma livre ou 
preenchendo fissuras. Pirita, pirrotita e calcopirita 
ocorrem também nos veios e zonas de alteração 
hidrotermal. Segundo Souza e Kostchoubey (2001, 
2005), o ouro nos aluviões, também foi concentra-
do pelo retrabalhamento das coberturas laterítica 
e coluvial plio-pleistocênicas, com teores próximos 
de 10 g/ton.

As poucas informações disponíveis sobre a 
Sequência São Manoel, não permitem sua carac-
terização como um típico greenstone belt, pois há 
apenas um escasso registro clástico-exalativo e um 
suposto vulcanismo máfico-ultramáfico associado. 
Alternativamente, pode representar uma sequência 
supracrustal, tectonicamente desmembrada pelos 
inúmeros lineamentos transcorrentes, sucessiva-
mente reativados, inclusive, em regime rúptil, como 
reportado por Souza e Kotshoubey (2005), na Zona 
de Cisalhamento Bacajá.

3.1.7 Quartzito Serra da Fumaça

Faraco, Carvalho e Klein (1996) individualiza-
ram diversas cristas estruturais lenticulares e pró-
ximas entre si, com base em imagens de radar e 
satélite, e interpretaram como parte de sequências 
metavulcanossedimentares tipo greenstone belts, 
baseado nessas semelhanças morfoestruturais e 
que foram agrupadas no Grupo São Manoel.
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Figura 3.46 - Padrão de ETR (BOYNTON, 1984) - Suíte Intrusiva Arapari. Círculo cheio 
representam amostras deste projeto e círculo aberto amostras da Folha Tucuruí.

FIGURA 3.47 - Digrama Rb/Ta+Nb (PEARCE; HARRIS; TINDLE, 1984) - Suíte Intrusiva Arapari. Círculo 
cheio representam amostras deste projeto e círculo aberto amostras da Folha Tucuruí.
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Coube a Ricci (2008), durante os trabalhos de 
campo do projeto Mapa Geológico do Estado do Pará, 
em escala 1:1.000.000, a verificação desses corpos 
geológicos e que foram reunidos na unidade informal 
Sequência Rochas Supracrustais 1. Aquele autor cons-
tatou que essas diversas feições geomorfológicas eram 
inteiramente sustentadas por quartzitos de baixo a 
médio grau metamórfico, intercalando apenas pacotes 
com variações para tipos micáceos, puros (ortoquartzí-
ticos) e de outros com granada e/ou cordierita.

No presente relatório, esses objetos geológicos 
passam a ser enquadrados na hierarquia estratigráfica 
de corpo geológico, formalizado com a denominação 
de Quartzito Serra da Fumaça. Nesta nova unidade 
estão reunidas mais de cinco dezenas de corpos len-
ticulares que sustentam pequenas serras isoladas e/
ou próximas entre si, com topos ora aplainados, ora 
serrilhados, e encostas íngremes a verticalizadas. Al-
guns deles desenham conjuntos de cristas alinhadas, 
com formato de “charuto”, controladas por diversos 
sistemas transcorrentes segundo o trend WNW-ESE, 
a exemplo do Lineamento Bacajá, que controla um 
conjunto de cristas alinhadas denominado, naquela 
região, Serra do “Lombo Longo” (Figura 3.50), a exem-
plo da cooperativa dos garimpeiros do Manelão.

Em termos cartográficos, o quartzito mapeado 
encontra-se preferencialmente distribuído ao longo 
de uma larga faixa plutônica de charnockitoides da 
Suíte Intrusiva Arapari, geralmente controlados pe-
los diversos sistemas transcorrentes regionais, que 
seccionam a mencionada suíte, na porção central 
da Folha Repartimento (Figura 3.1). São litossomas 

simétricos, com atitudes tectônicas verticalizadas e 
lineações de estiramento horizontais a sub-horizon-
tais, mas sem indicar critérios cinemáticos daquelas 
estruturas, em mapa. Suas dimensões variam de 2 a 
17 km de comprimento, e largura máxima de 1200 
m, geralmente com baixas assinaturas aerorradiomé-
tricas, e localmente com ocasionais anomalias mag-
néticas. A maioria destes litossomas, por estarem cir-
cunscritos aos charnockitoides supracitados, podem 
estar relacionados com bacias transcorrentes insta-
ladas naquele embasamento plutônico, enquanto 
uma minoria deles encontra-se balizada pelas faixas 
granulíticas do Complexo Cajazeiras e do Granulito 
Novolândia, na porção sudoeste da folha mapeada. 
Mas somente estudos geocronológicos, em zircão 
detrítico, poderiam confirmar aquele suposto emba-
samento plutônico.

O Quartzito Serra da Fumaça responde pelas 
maiores altitudes da folha mapeada (até 400 m de 
altitude), a exemplo da serra homônima, localmente 
também conhecida pela denominação de Serra do Ar-
gemiro, por se localizar, em grande parte, na proprie-
dade deste produtor rural. Os valores medidos de cin-
tilometria terrestre oscilam, dominantemente, entre 
25 e 140 cps, em função do maior ou menor teor em 
minerais pesados, principalmente zircão e monazita.

Três distintos conjuntos rochosos foram obser-
vados, em termos de assembleias minerais, texturas, 
granulação, e metamorfismo. Nas serras maiores, e 
mais ao norte da folha, foram mapeados quartzitos 
finos, micáceos, de coloração esverdeada (cloríticos) 
a prateada (sericíticos). Associam-se, no campo, com 
subtipos puros, mais esbranquiçados. Esses exem-
plares caracterizam-se por apresentar conspícua 
anisotropia, as quais variam de laminação tectôni-
ca, foliação e até bandamento centimétrico (Figura 
3.51), definidos por leitos quartzosos e micáceos. As 
assembleias metamórficas são constituídas por clori-
ta, ± sericita, ± muscovita e/ou, localmente, biotita. 
Em geral, essas paragêneses são de fácies xisto verde 
baixo a médio, com textura granoblástica de conta-
tos serrilhados entre os grãos de quartzo. Opacos, 
zircão e turmalina completam a assembleia mineral.

Figura 3.48 - Aspecto mesoscópico de um talco-xisto da 
Sequência São Manoel, com foliação anastomosada.

Figura 3.49 - Amostra-de-mão de um hornblendito, 
aparentemente isotrópico, da Sequência São Manoel.

Figura 3.50 - Serra denominada “Lombo Longo”, de 
crista alongada, topo aplainado e encostas íngremes, da 

unidade Quartzito Serra da Fumaça.
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Um segundo conjunto mapeado é isento de 
micas primárias e exibe foliação bem menos eviden-
te, devido sua granulação grossa, além de abundan-
tes manchas avermelhadas associadas às alterações 
intempéricas de porfiroblastos disseminados, até 
centimétricos, de granada e/ou de suposta cordie-
rita (Figura 3.52). Minerais da paragênese primária 
de grau mais alto (sillimanita, cianita) também não 
foram reconhecidos. Somente pseudomorfos seri-
citizados e/ou pinitizados, de cordierita retrógrada. 
Admite-se serem de fácies anfibolito a granulito re-
trógrado(?), embora sem nenhum vestígio reliquiar 
de minerais-chaves de alto grau, a não ser frequen-
tes texturas granoblásticas de mais altas temperatu-
ras, do tipo interlobada.

Na ausência desses minerais reliquiares de alto 
grau, optou-se por manter, em uma mesma unidade 
estratigráfica, todas essas serras de quartzitos, aqui 
admitidos como de baixo a médio grau metamórfico.  

Não se descarta um possível potencial para 
rochas ornamentais em alguns desses quartzitos, 
de granulação grossa, coloração esbranquiçada e 
com milimétricos cristais de granada vermelha (Fi-

gura 3.53). Outros, fortemente prateados e brilho-
sos (muscovíticos) e/ou esverdeados (cloríticos), 
são candidatos a uma cadeia produtiva local. Por 
sua vez, o Quartzito Serra da Fumaça é um dos 
principais bens minerais da Folha Repartimento, 
principalmente o de composição ortoquartzítica, 
que abastece a indústria de silício metálico indus-
trial, no município de Breu Branco.

3.1.8 Suíte Intrusiva João Jorge

Deve-se a João, Vale e Lobato (1987) a propo-
sição da unidade inicialmente denominada de Gra-
nito João Jorge, em alusão à cachoeira homônima, 
no rio Anapu, e também expostos na Fazenda João 
Jorge, banhada por aquele rio. Para aqueles autores, 
tratava-se de anatexitos potássicos, sin a tardi-cine-
máticos e incorporados numa associação de emba-
samento migmatítico por eles denominada de Suíte 
Metamórfica Xingu.

No entanto, Vasquez (2008) agrupou estes plu-
tonitos na Suíte Intrusiva João Jorge, não mais consi-
derando aqueles corpos gerados por migmatização, 
mas, sim, num evento magmático orogênico, tardi a 
pós-colisional, gerado dominantemente por retraba-
lhamento crustal no Ciclo Transamazônico. Segundo 
este autor é constituída por monzo e sienogranitos, 
além de raros granodioritos, com incipiente foliação 
magmática ou deformação milonítica concentrada 
nas bordas de alguns maciços.

Esta redefinição é também adotada, no pre-
sente relatório, ressalvando-se que na Folha Re-
partimento os maciços são bem menores do que 
os grandes batólitos individualizados por Vasquez, 
Souza e Carvalho (2008). Assim, na Folha Reparti-
mento foram cartografados 32 corpos intrusivos, 
alguns deles interpretados por correlação aeroge-
ofísicas e/ou de radar. São plútons lenticularizados, 
em geral pequenos, com largura média de 3 km, 
os quais estão encaixados predominantemente em 
uma faixa de charnockitóides do Complexo Baca-
jaí, de direção WNW-ESSE (Figura 3.1). Nas demais 

Figura 3.51 - Detalhe de afloramento em litotipo bandado 
do Quartzito Serra da Fumaça.

Figura 3.53 - Litotipo esbranquiçado, com cristais de 
granada, do Quartzito Serra da Fumaça.

Figura 3.52 - Amostra-de-mão (Quartzito Serra da 
Fumaça) de granulação grossa e com supostos cristais 

alterados de cordierita e granada.
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unidades estratigráficas essas intrusões ocorrem 
apenas em escala de afloramento, como diques 
não mapeáveis.

A suíte intrusiva mapeada concentra-se na 
porção centro-norte da folha, com relevo arrasado 
e altas assinaturas aerorradiométricas no canal do 
urânio, corroborada pelas leituras de cintilometria 
terrestre, entre 80 e 260 cps. Os corpos acham-se 
expostos ao longo da rodovia Transamazônica e das 
vicinais carroçáveis que partem daquela estrada fe-
deral em direção ao sul da quadrícula mapeada, ge-
ralmente aflorantes na forma de extensos campos de 
blocos e matacões dispersos, em superfície.

Leuco-microclina sieno e monzogranitos são 
os tipos predominantes, além de subordinados bioti-
ta-microclina sieno e monzogranitos e raros biotita-
-microclina granodioritos. Apresentam granulação 
fina a média, colorações róseas, cinza (Figura 3.54), 
róseo-acinzentada a avermelhada e textura domi-
nantemente equigranular.

Em lâmina delgada, estes granitoides apre-
sentam texturas geralmente preservadas, dominan-
temente do tipo equigranular-hipidiomórfica, local-
mente modificadas para texturas porfiroclásticas. 
Estas se restringem a discretos mosaicos de quartzo 
finamente recristalizados em arranjos granoblásti-
cos exibindo contatos serrilhados entre os neocris-
tais (deformação dúctil de baixa temperatura, que 
não afeta a tabularidade dos feldspatos). Microclina 
pertítica (bem maclada), plagioclásio (comumente 
saussuritizado ou muscovitizado), quartzo, biotita 
(mais ou menos cloritizada), titanita, opacos, alla-
nita, apatita e zircão são os principais constituintes 
essenciais e/ou acessórios. Enquanto o epídoto, a 
clorita, sericita e muscovita são os principais mine-
rais de alteração. Outra feição dúctil observada nos 
grãos de quartzo é dada por ribbons de quartzo in-
ternamente afetados por recuperação dinâmica em 
subgrãos (recovery), bandas de deformação oblí-
quas à orientação geral (foliação S-C) e extinção on-
dulante. Feldspatos alcalinos também podem exibir 
alguma recristalização nas bordas, assim como as 
palhetas de biotita.

As anisotropias observadas devem-se tanto a 
uma incipiente foliação magmática marcada pelo ali-
nhamento dos cristais de feldspato e biotita, como 
por superpostas foliações miloníticas verticais (Figu-
ra 3.55), com direção geral oscilando entre N40°W e 
N70°W, relacionadas a zonas de cisalhamento trans-
correntes dextrais que cortam e/ou, supostamente, 
controlam a colocação daqueles corpos.

Segundo Vasquez (2008), sucessivas reativa-
ções desses sistemas direcionais foram responsáveis 
pela imposição de faixas quilométricas de brechas 
cataclásticas, acompanhadas de intensa alteração hi-
drotermal. Nas zonas de deformação dúctil, aquele 
autor observou, localmente, pirita, calcopirita, mus-
covita, granada, epídoto, allanita e titanita associa-
das às biotitas recristalizadas.

Associados à Suíte Intrusiva João Jorge ob-
servam-se eventuais pegmatitos miarolíticos e/ou 
rúnicos (níveis crustais rasos; pressões entre 1 e 2 
kb), supostamente associados às cúpulas de grani-
tos alóctones, geralmente preenchendo fraturas e/
ou bolsões (Figuras 3.56 e 3.57), conforme Simmons 
JR (2007). Eles são constituídos por grandes cristais 
de até 30-40 cm de quartzo leitoso e/ou microclínio 
e/ou macropertita. Muscovita e biotita (centimétri-
cas) também ocorrem nesses pegmatitos. Segundo 
a classificação de Cerný (1991), essas rochas têm su-
posto potencial gemológico, incluindo topázio, tur-
malina e berilo, além de alguma mineralização em Y, 
ETR, Ti, U, Th, Zr, Nb, Be, Ta e F.

Figura 3.54 - Monzogranito cinza, isotrópico, da Suíte 
Intrusiva Jorge João.

Figura 3.55 - Foliação vertical em monolito granítico da 
Suíte Intrusiva Jorge João.
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incluindo os ETR. Os resultados analíticos, os parâ-
metros e as razões geoquímicas constam da Tabela 
3.4. No item 1.2 desta Nota Explicativa está descrito 
a metodologia utilizada na análise destas rochas. No 
tratamento dos dados analíticos, os óxidos dos ele-
mentos maiores e menores foram normalizados a 
100%, eliminando-se o valor dos voláteis (P.F. = perda 
ao fogo). As amostras desta unidade analisadas na 
Folha Tucuruí (MACAMBIRA; RICCI, 2015) foram plo-
tadas nos diagramas junto com as analisadas neste 
projeto para fins de comparação.

As rochas da unidade João Jorge são classifica-
das petrograficamente como monzogranitos e o teor 
de SiO2 varia de 63,91% a 75,26%. Os teores de Na2O 
situam-se na faixa de 2,84% a 3,96% e os teores de 
K2O, 5,23% a 7,5%; comparando estes valores com o 
teor médio dos granitos, segundo Le Maitre (1976), 
verifica-se um enriquecimento em K2O e empobreci-
mento geral em Na2O.

Utilizando-se o diagrama R1-R2 de La Roche 
et al. (1980) observa-se que a maioria das rochas da 
unidade João Jorge são classificadas como granito, 
três situam-se na linha divisória granito/álcali-grani-
to e uma, no campo dos quartzo-monzonitos (Figura 
3.58), seguindo o trend alcalino. Esta classificação é 
concordante com as análises petrográficas que iden-
tificaram a presença predominante de granitos e ra-
ros granodioritos. No diagrama AFM estes granitos 
ricos em álcalis (< 11,15%) posicionam no campo do 
magmatismo tipo A (Figura 3.59).

Os teores de Al2O3 variam de 13,06% a 15,57% 
e comparando-se com o padrão para os granitos (LE 
MAITRE, 1976) verifica-se que a maioria das amos-
tras apresenta um empobrecimento para este com-
posto.  Com relação ao índice de saturação em alu-
mina (SHAND, 1943), estas rochas são classificadas 
como metaluminosa (Figura 3.60) exceto uma amos-
tra que plotou no campo peraluminoso (PR-35A).

Comparando o conteúdo dos elementos tra-
ços com o teor médio da crosta superior (TAYLOR; 
MCLEMANN, 1981) verifica-se, para a maioria das 
amostras, um enriquecimento em Rb, Ba, Zr e Y, e 
um empobrecimento em Sr, Ta e Nb.

Em relação aos elementos traços destacam-
-se os baixos teores de Y, Yb, Nb e P, moderados de 
Ba, Rb e Zr e altos de Th e U. Quando normalizados 
ao manto primitivo, os elementos incompatíveis evi-
denciam um maior enriquecimento de LILE em rela-
ção aos HFSE, com acentuado padrão decrescente 
(Figura 3.61). Anomalias positivas de Th e K sugerem 
participação crustal na geração dos magmas. Nb, Ti e 
P apresentam acentuadas anomalias negativas, rela-
cionados a magmas gerados em zona de subducção 
(PEARCE; PEATE, 1995). Esta assinatura pode ser ad-
mitida como herança de fusão de crosta gerada em 
ambiente de arco magmático.

Os granitos da Suíte João Jorge possuem altos 
teores de ETR (102,89 a 1.103,06 ppm), sobretudo de 
elementos leves. As concentrações variam bastante, 
com La variando de 100 a 900 vezes do condrito. No 
diagrama de ETR, normalizado segundo o condrito 
de Boynton (1984), verifica-se um moderado a ele-

Figura 3.57 - Detalhe de um pegmatito rúnico da Suíte 
Intrusiva Jorge João, rico em K-feldspato (nobre para a 

indústria da cerâmica branca).

Figura 3.56 - Detalhe em afloramento de um pegmatito 
rúnico da Suíte Intrusiva Jorge João.

Macambira et al. (2003) obtiveram uma idade 
de 2076 ± 6 Ma, por evaporação de Pb em zircão, para 
um granito próximo à cidade de Novo Repartimento. 
Pelo mesmo método, idades semelhantes foram en-
contradas para outros corpos graníticos do Domínio 
Bacajá, tais como 2069 ± 6 Ma (SOUZA; MACAMBI-
RA; KOTSCHOUBEY, 2003) na região do garimpo do 
Manelão e 2077 ± 2 Ma (VASQUEZ; MACAMBIRA; 
GALARZA, 2005), no rio Xingu. Dois corpos datados 
na Folha Tucuruí, por Macambira e Ricci (2015), não 
forneceram bons resultados analíticos, mas um grão 
de zircão forneceu idade de 2077 ± 5 Ma, similar às 
já encontradas para a Suíte João Jorge.

Os dados de isótopos de Nd para a Suíte In-
trusiva João Jorge indicam participação de diferentes 
componentes na geração deste magmatismo, a partir 
da fusão de rochas do embasamento neoarqueano e 
contribuição juvenil paleoproterozoica, conforme dis-
cutido por Macambira et al. (2003) e Vasquez (2006).

O estudo petroquímico da Suíte Intrusiva João 
Jorge foi baseado em 8 amostras, as quais foram ana-
lisadas para elementos maiores, menores e traços, 
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Tabela 3.4 - Resultados analíticos - Suíte Intrusiva João Jorge.

Amostra EM-23 PR-33 PR-35B PR-34 EM-35 EM-21 PR-37 PR-35A

Rocha monzo-
granito

monzo-
granito

monzo-
granito

monzo-
granito

monzo-
granito

monzo-
granito

monzo-
granito

monzo-
granito

SiO2 (%) 63,91 65,09 67,51 68,87 68,95 70,51 74,71 75,26
Al2O3 (%) 14,81 14,07 13,56 13,27 14,80 13,61 14,16 13,19
Fe2O3 (%) 3,33 5,72 3,34 2,23 3,40 3,51 2,44 2,17
MgO (%) 0,90 1,03 0,55 0,34 0,67 0,58 0,07 0,30
CaO (%) 2,08 2,63 1,16 1,18 1,75 1,47 1,23 0,66
Na2O (%) 3,96 3,21 3,69 3,58 3,32 3,08 3,65 2,84
K2O (%) 5,23 5,20 6,37 6,20 6,02 6,15 7,50 6,40
TiO2 (%) 0,65 0,94 0,37 0,25 0,71 0,57 0,09 0,18
P2O5 (%) 0,22 0,27 0,02 0,08 0,19 0,11 0,04 <0.01
MnO (%) 0,04 0,08 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Cr2O3 (%) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

PF (%) 0,60 0,74 0,41 0,35 0,77 0,61 0,08 0,30
Total (%) 95,72 98,98 97,04 96,39 100,59 100,24 104,00 101,32
Ni (ppm) 4,3 7 4,4 1,5 4,9 3,4 1,4 2,2
Co (ppm) 5,5 8,9 4,6 2,1 5,1 4 1 2,2
V (ppm) NA NA NA NA 21 18 NA NA
Sc (ppm) NA NA NA NA 1,4 3,9 NA NA
Cu (ppm) 10,2 70,2 12,1 1,5 27,1 18 7,5 5,4
Pb (ppm) 11,8 18,6 13,7 10,3 7,7 10,6 14,6 16,2
Zn (ppm) 71 110 70 33 43 47 22 33
Rb (ppm) 178,5 201,1 219 242,9 168,4 185 200,3 249,3
Cs (ppm) 2,05 1,69 2,12 1,45 1,89 2,51 3,56 3,06
Ba (ppm) 2239 2661 1373 949 2617 1432 2263 1237
Sr (ppm) 588,4 381,9 207,6 208,1 647,5 229,2 254,1 188,4
Ga (ppm) 19 24 20,4 17,7 16,5 14,1 15,7 17
Ta (ppm) 0,59 2,16 0,74 0,37 0,77 4,2 0,4 1,54
Nb (ppm) 9,66 36 13,17 9,8 10,22 19,34 5,83 21,27
Hf (ppm) 8,18 22,2 8,08 8,07 9,1 10,19 2,18 5,93
Zr (ppm) 441,1 856,7 350,1 249,5 492,5 412,3 51,1 202,9
Y (ppm) 9,62 64,7 62,49 11,94 30,23 40,26 23,29 20,44

Th (ppm) 23,3 33,4 39,5 47,5 26 83,5 12,3 24,5
U (ppm) 2,34 4,06 2,19 3,48 1,89 2,94 6,8 4,03
Sn (ppm) 2,5 8,7 5,6 5,1 1,8 4,8 3,3 11,5
W (ppm) 5,3 1,5 1,3 1,5 <0,1 13 2,1 3,4

Mo (ppm) 0,6 4,05 1,09 1,69 0,96 3,39 0,41 0,21
As (ppm) 32 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Au (ppm) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0,1 <0,1 <0.1 <0.1
La (ppm) 113 279,7 216,3 78,1 173,8 210,3 44,1 58,2
Ce (ppm) 205,7 489,3 350,9 143,7 273 389,5 16,2 101,7
Pr (ppm) 20,75 55,86 34,66 12,97 25,08 39,19 6,03 8,99
Nd (ppm) 65,3 197,5 116 45,4 74,2 127 22,4 31,4
Sm (ppm) 8,4 26,5 16,3 6,1 7,1 19 3,1 4,4
Eu (ppm) 1,82 3,78 1,52 0,13 1,2 1,71 0,77 0,21
Gd (ppm) 4,62 18,44 13,6 3,96 4,21 13,02 3,69 5,13
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Tabela 3.4 - Resultados analíticos - Suíte Intrusiva Arapari.

Amostra EM-23 PR-33 PR-35B PR-34 EM-35 EM-21 PR-37 PR-35A

Rocha monzo-
granito

monzo-
granito

monzo-
granito

monzo-
granito

monzo-
granito

monzo-
granito

monzo-
granito

monzo-
granito

Tb (ppm) 0,75 2,42 1,86 0,13 0,46 1,75 <0.05 0,15
Dy (ppm) 1,68 13,05 10 1,92 2,38 8,49 2,14 3,31
Ho (ppm) 0,37 2,14 2 0,07 0,54 1,55 0,4 0,38
Er (ppm) 0,71 6,56 5,59 1,13 1,86 4,07 1,9 2,32
Tm (ppm) 0,14 0,98 0,73 0,06 0,26 0,62 0,13 0,19
Yb (ppm) 0,9 6,1 4,5 0,8 1,5 3,3 2 1,9

Lu (ppm) <0.05 0,73 0,47 <0.05 0,26 0,48 <0.05 <0.05

Eu/Eu* 0,89 0,52 0,31 0,08 0,67 0,33 0,70 0,14
LaN/YbN 84,65 30,91 32,41 65,82 78,12 42,96 14,87 20,65
LaN/SmN 8,46 6,64 8,35 8,05 15,40 6,96 8,95 8,32
CeN/SmN 5,91 4,46 5,20 5,69 9,28 4,95 1,26 5,58
EuN/YbN 5,75 1,76 0,96 0,46 2,27 1,47 1,09 0,31

Soma_ETR 424,16 1103,06 774,43 294,50 565,85 819,98 102,89 218,31
K2O/Na2O 1,32 1,62 1,73 1,73 1,81 2,00 2,05 2,25
Na2O+K2O 9,66 8,56 10,41 10,18 9,36 9,26 10,73 9,15

Rb/Sr 0,30 0,53 1,05 1,17 0,26 0,81 0,79 1,32
Rb/Ba 0,08 0,08 0,16 0,26 0,06 0,13 0,09 0,20
Sr/Ba 0,26 0,14 0,15 0,22 0,25 0,16 0,11 0,15

(conclusão)

Figura 3.58 - Diagrama R1-R2 (DE LA ROCHE et al., 1980) - Suíte Intrusiva 
João Jorge. Círculo fechado representam amostras deste projeto e círculo 

aberto amostras da Folha Tucuruí.
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vado fracionamento, com os ERT-leves enriquecidos 
em relação aos ETR-pesados (Figura 3.62), e razões 
LaN/YbN variando de 14,87 a 84,65. As amostras apre-
sentam anomalias negativas de Eu, com diferentes 
intensidades, com a razão Eu/Eu* situada na faixa de 
0,08 a 0,89, sugerindo que o líquido granítico sofreu 
fracionamento expressivo de feldspatos. Duas amos-
tras apresentam padrão irregular nos ETR pesados, 
sem explicação aparente, negativas de Tb, Ho e Tm e 
positivas de Gd e Er.  O Eu apresenta forte anomalia 
negativa (Eu/Eu* = 0,23-0,58), sugerindo similarida-
des com granitos tipo A.

O condicionamento tectônico da unidade João 
Jorge, com base no diagrama R1-R2 de Batchelor e 
Bowden (1985), é tardi-orogênico a sin-colisional (Fi-

gura 3.63), com afinidades geoquímicas muito simila-
res a granitos tipo “A”, conforme disposição nos dia-
gramas de Whalen et al. (1987) usando razões de Ga/
Al versus Na2O+K2O e Ga/Al versus Ce (Figura 3.64).

A Suíte Intrusiva João Jorge é constituída quimi-
camente por granitos, álcali-granitos e quartzo-mon-
zonitos, potássicos, metaluminosos com afinidades 
similares a granitos tipo “A”, exibindo pronunciado 
enriquecimento dos ETR-leves em relação aos ETR-
-pesados e anomalia negativa de Eu. A discriminação 
de um ambiente sin-colisional para a colocação destes 
granitoides, indicado no presente trabalho, necessita 
de estudos mais aprofundados, visto que esta suíte 
é associada ao magmatismo orogênico tardi a pós-
colisional que ocorre no Domínio Bacajá (VASQUEZ; 
ROSA-COSTA, 2008). Vasquez (2006), com base em 
isótopos de Nd, indica a participação de crosta mais 
antiga, neoarqueana, e componente juvenil paleo-
proterozoico na geração destes granitoides.

3.1.9 Gabro Igarapé Carapanã

Neste projeto, na extremidade sudoeste da 
Folha Repartimento e no limite meridional da qua-
drícula, foi mapeado um pequeno corpo gabroico, 
grosseiramente circular, de aproximadamente 5 km 
de diâmetro máximo, aqui denominado Gabro Igara-
pé Carapanã, em alusão ao igarapé homônimo que 
tangencia aquele corpo. Este apresenta relevo des-
tacado em relação às rochas encaixantes, com cotas 
altimétricas de aproximadamente 250 m. 

Este plúton intrusivo, pela primeira vez car-
tografado, é o único com formato arredondado, na 
folha mapeada, e com um dos mais baixos valores 
de aeromagnetometria, de gamaespectrometria e 
de cintilometria terrestre (entre 20 a 30 cps), den-
tre as demais unidades. Os fortes contrastes entre os 
gradientes positivos e negativos do dipolo magnético 
levaram a execução de pequenos perfis para amos-
tragem de rocha em “objeto geológico”, nas encostas 
do citado morrote, a fim de elucidar a sua natureza 
litológica, supostamente gabroica. Várias amostras 
foram coletadas naquele acidente topográfico, pelo 
seu lado direito e ao longo do igarapé Carapanã, ape-
sar de um único exemplar (EM-R-302) ter sido oficial-
mente plotado no mapa de amostragem.

Em planta, a presente unidade ocorre como um 
pequeno plúton intrusivo nos ortognaisses granulíti-
cos do Complexo Cajazeiras. As assinaturas aerorra-
diométricas são muito baixas, nos canais do Th e U, 
além dos seus baixos valores obtidos na cintilometria 
terrestre, entre 15 e 20 cps. Morfologicamente, nas 
imagens SRTM (Banda-C), ele não possui topos pla-
nos, sugestivos de platôs lateríticos e/ou “chapadões 
de ferro”, mas apenas topos irregulares, como cons-
tatados nas observações de campo (Figura 3.65). No 
entanto, por se tratar de rocha básica exposta em cli-
ma equatorial, não se descarta a possibilidade de uma 
suposta carapaça laterítica já ter sido erodida, num 
período geológico recente. O referido maciço geomor-
fológico ocorre em terras das fazendas Santa Clara e 
Bom Jesus, de propriedade dos irmãos Teixeira.

Figura 3.59 - Diagrama AFM (IRVINE; BARAGAR, 1971) - 
Suíte Intrusiva João Jorge. Círculo fechado representam 

amostras deste projeto e círculo aberto amostras da 
Folha Tucuruí.

Figura 3.60 - Índice de Saturação em Alumina (SHAND, 
1943) - Suíte Intrusiva João Jorge. Círculo fechado 

representam amostras deste projeto e círculo aberto 
amostras da Folha Tucuruí.
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Figura 3.61 - Diagrama multielementar para as rochas da Suíte Intrusiva João Jorge, normalizados 
ao manto primitivo de Sun e McDonough  (1989).  Círculo fechado representam amostras deste 

projeto e círculo aberto amostras da Folha Tucuruí.

Figura 3.62 - Padrão de ETR (BOYNTON, 1984) - Suíte Intrusiva João Jorge. Círculo fechado 
representam amostras deste projeto e círculo aberto amostras da Folha Tucuruí.
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Figura 3.63 - Digrama R1-R2 (BATCHELOR; BOWDEN, 1985) - Suíte 
Intrusiva João Jorge. Círculo fechado representam amostras deste 

projeto e círculo aberto amostras da Folha Tucuruí.

Figura 3.64 - Digramas de granitos tipo A (WHALEN et al., 1987) - Suíte Intrusiva João Jorge. Círculo fechado 
representam amostras deste projeto e círculo aberto amostras da Folha Tucuruí.

O gabro mapeado (Figura 3.66) ocorre relativa-
mente bem exposto, tanto no cume do morro citado, 
como nas suas encostas (Figura 3.67), na forma de inú-
meros blocos e matacões dispersos, desde 0,4 m até 
3 m. Um único exemplar lateritizado foi encontrado.

Essa boa distribuição da amostragem permitiu 
caracterizar o maciço como um corpo básico muito 
homogêneo, de granulação média, coloração cinza-
-escura a preta, e sem anisotropias, vênulas ou zonas 
silicificadas. Em mapa, apesar de encaixado em or-
tognaisses do Complexo Cajazeiras, nas porções mais 
baixas do morro foram encontrados outros blocos 
dispersos, de igual tamanho, porém, de charnoen-
derbitos foliados a gnaissificados, de coloração cinza-
-claro e granulação grossa.

Em seção delgada, o Gabro Igarapé Carapanã 
apresenta, em geral, textura inequigranular-hipidio-
mórfica (Figuras 3.68 e 3.69), intacta de modifica-
ções mineralógicas e deformações intergranulares e/
ou intragranulares. Somente eventuais e localizadas 
tramas poligonizadas são observadas em agregados 
(“clots”) de minerais máficos, associadas à recristali-
zação estática, envolvendo apenas temperatura.

As associações minerais, praticamente isentas 
de quartzo, são constituídas por cristais límpidos e 
tabulares de plagioclásio, fortemente antipertítico, 
com conspícuo maclamento ígneo albita e/ou albita-
-periclina, ± diopsídio, ± hiperstênio, ± hornblenda 
titanífera (castanho-esverdeada), ± biotita titanífe-
ra (avermelhada), apatita e minerais opacos mag-
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néticos (magnetita?). As composições variam entre 
gabronoritos, hornblenda-diopsídio gabronoritos e 
hornblenda gabros.

O caráter catazonal deste plutonismo em re-
lação aos demais gabros conhecidos é atestado pela 
presença do diopsídio, ao invés de augita, bem como 
dos intercrescimentos antipertíticos, além dos mine-
rais titaníferos (biotita vermelha e anfibólio cálcico, 
amarronzado), típicos de uma cristalização e resfria-
mento lento, em ambiente de alta T, na crosta infe-
rior. O hiperstênio, por sua vez, ocorre tanto em ga-
bros de colocação rasa, como naqueles cristalizados 
em profundidade, não servindo, isoladamente, de 
parâmetro para o posicionamento catazonal.

Em geral, os minerais máficos dominantes são 
o clino e o ortopiroxênio, mas em algumas fácies 

subordinadas a hornblenda titanífera é majoritária, 
associada também a um aumento significativo em 
apatita, nestas amostras. Frequentes intercresci-
mentos simplectíticos entre biotita e quartzo po-
dem evidenciar supostos eventos de descompres-
são, seja por mecanismo diapírico (vertical), em 
ambientes distensivos, ou por colapso do orógeno 
no fim do Riaciano.

Em termos de prospecção metalogenética, 
este corpo gabroico já foi investigado pela empresa 
TERRATIVA MINERAIS S.A., a qual requereu diver-
sas áreas, no Domínio Bacajá, para a prospecção 
de Cu-Au sulfetado, bem como de níquel laterítico 
(geólogo Marcelo Oliveira, comunicação oral). Apa-
rentemente a prospecção sulfetada se concentrou 
nas bordas do corpo gabroico, supostamente re-
lacionadas às promissoras zonas de contatos com 
possíveis sequências metavulcanossedimentares, 
interpretadas por aquela mineradora. É que as 
assinaturas aerorradiométricas do embasamento 
encaixante, do Gabro Igarapé Carapanã, apresen-
tam gradientes baixos e semelhantes àquelas de 
sequências supracrustais.

Figura 3.65 - Morrote com topo irregular, do corpo 
intrusivo do Gabro Igarapé Carapanã.

Figura 3.67 - Grande bloco disperso, de gabro inalterado, 
na encosta do morro mapeado.

Figura 3.66 - Amostra-de-mão de litotipo grosseiro do 
Gabro Igarapé Carapanã.

Figura 3.69 - Foto anterior, sob luz natural. Observar a 
coexistência do diopsídio (verde), do hiperstênio (róseo-

salmão) e da Ti-hornblenda (castanho-esverdeada).

Figura 3.68 - Gabro catazonal (com diopsídio ao invés de 
augita) e textura ígnea preservada. Lâmina EM-R-304 D. 

Nicóis cruzados, 40X.
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O gabro em questão não possui análises 
geocronológicas para um posicionamento estra-
tigráfico preciso. No entanto, considerando-se o 
corpo geomorfológico e anomalia magnética gros-
seiramente circulares, bem como a sua natureza 
catazonal e ausência de anisotropias e/ou recris-
talizações dinâmicas, admite-se, neste relatório, 
uma colocação magmática mais tardia, em relação 
aos demais granitoides catazonais mapeados no 
Domínio Bacajá.

Assim, é possível admitir que o gabro carto-
grafado represente um magmatismo básico tardi-
-riaciano e pós-orogênico, associado com eventos 
distensivos imediatamente implantados depois do 
espessamento crustal daquele referido orógeno. 

3.1.10 Diabásio Rio Pajeú

Issller et al. (1974) formalizaram o termo 
Diabásio Penatecaua, em alusão ao rio homônimo, 
próximo ao Município de Rurópolis, para posicio-
nar soleiras de pigeonita-diabásios não-olivínicos, 
intrusivas na cobertura paleozoica da Bacia do 
Amazonas. 

Vasquez (2008) cronocorrelacionou um amplo 
espectro de diques básicos, ao Diabásio Penatecaua, 
ainda que com diferenças mineralógicas e amplas va-
riações de idades (K-Ar), desde permianas, jurássicas 
e cretáceas. No entanto, Wanderley, Travassos e Al-
ves (2006) com base em datações Ar-Ar nos diversos 
níveis de soleiras, perfurados pela PETROBRAS na-
quela bacia, demonstraram que todos eles são triás-
sicos e sem variações litoquímicas.

Por essas considerações, o enxame de diques 
básicos, em escala inter-regional (desde o Domínio 
Rio Maria até o Domínio Bacajá), e sem idades co-
nhecidas, não foi correlacionado aos magmatitos 
triássicos do rio Penatecaua, por Ricci e Macambira 
(2015b). Assim, estes autores evitaram correlações 
entre intrusões com jazimentos e assembleias mi-
nerais muito distintas, além de distâncias geográfi-
cas consideráveis e adotaram proposição informal 
denominada de Diabásio Rio Pajeú (sem idade co-
nhecida), em alusão ao tributário homônimo do 
rio Aruanã, o qual é também adotado no presente 
relatório.

Na Folha Repartimento, portanto, foram ma-
peados mais de dez diques básicos, paralelizados, 
com direção entre NE-SW e NNE-SSW (Figura 3.1). Na 
sua maioria acham-se distribuídos na porção centro-
-oriental da área, e bem visíveis nos mapas aeromag-
néticos. Os mais largos e bem exumados também 
são observados nas imagens de radar SAR-SIPAM, 
na forma de lineamentos muito estreitos. Nenhum 
desses corpos aflora na forma de litossomas tabula-
res verticais e, sim, como extensos campos de blocos 
e matacões, decimétricos a métricos, dispersos em 
superfície, e coincidentes com aquelas anomalias 
magnéticas linearizadas. As medidas de cintilometria 
terrestre oscilam muito pouco, com valores baixos 
entre 20 a 45 cps.

As melhores exposições desses doleritos são 
encontradas nas diversas vicinais carroçáveis como 
aquelas próximas às vilas Progresso, Pista da Siex, 
Sunil, etc.

Esse feixe de diques mencionados prolonga-
-se desde as folhas (1:250.000) Xinguara, Serra dos 
Carajás, Serra Pelada, Repartimento e Tucuruí, per-
fazendo mais de 400 km de extensão, até serem 
recobertos pela cobertura sedimentar da Forma-
ção Alter do Chão (Bacia do Amazonas). Na Folha 
Repartimento, esses diques, geralmente exuma-
dos, definem uma conspícua estruturação magné-
tica aqui denominada de “Sistema de Lineamentos 
Magnéticos Parakanã”, pois tangenciam e/ou sec-
cionam a margem esquerda da reserva indígena 
homônima. Em geral, essas feições aerogeofísicas 
são retilíneas, bem assinaladas no canal de ampli-
tude do sinal analítico e com espaçamento entre 
os diversos corpos entre 2 e15 km. As espessuras 
estimadas e/ou medidas variam entre 30 e 80 m, 
razão pela qual não se destacam nas imagens de 
satélite ou radar, apesar das espessas anomalias 
aeromagnéticas, entre 300 e 1200 m, medidas nos 
mapas geofísicos.

Nos levantamentos de campo esses diques 
são assinalados tanto pelos abundantes campos de 
blocos e matacões dispersos, como por seus bruscos 
contatos pedológicos entre solos argilosos (arroxea-
dos) e arenosos (amarelados), e por não possuírem 
capeamento laterítico.

O Diabásio Rio Pajeú é representado pelos 
mesmos litotipos encontrados por Ricci e Macambira 
(2014), na Folha Tucuruí, tais como augita diabásios 
olivínicos (olivina toleítos) e augita diabásios, asso-
ciados com augita gabros e microgabros olivínicos, 
diferenciados para granófiros e gabros olivínicos mi-
cropegmatíticos, com ampla variação de granulação. 
Como já assinalado por aqueles autores menciona-
dos, essas rochas exibem texturas subofíticas (Figu-
ra 3.70), cujo caráter hipoabissal é ainda assinalado 
por frequentes intercrescimentos intersticiais entre 
quartzo e feldspato alcalino (Figuras 3.70 e 3.71).

Plagioclásio (límpido a fortemente saussuri-
tizado), augita subcálcica (castanho-clara, mais ou 
menos uralitizada, frequentemente intergranular), 
opacos, olivina e apatita são os minerais mais co-
muns, nas diversas amostras. A olivina (não-zona-
da) ocorre principalmente nos gabros, manteada 
por piroxênio e parcial a totalmente pseudomor-
fizada por serpentina e/ou iddingsita. Quartzo e 
feldspato alcalino ocorrem com muita frequência 
na forma de intercrescimentos intersticiais, grano-
fíricos a micropegmatíticos. Biotita, hornblenda e 
clorita foram observadas somente nas rochas mais 
diferenciadas e com intensas alterações tardi-
-magmáticas.

O posicionamento estratigráfico dos diques 
Rio Pajeú, conforme já discutido por Ricci e Macam-
bira (2015b), na Folha Tucuruí, é cronocorrelaciona-
do aos primeiros pulsos magmáticos relacionados à 
fragmentação do Pangea e Gondwana, entre o Neo-
triássico (215 Ma) e o Mesojurássico (170 Ma).
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O estudo petroquímico do Diabásio Rio Pajeú 
foi baseado em 14 amostras, que foram analisadas 
para elementos maiores, menores e traços, incluindo 
os ETR. Foram também calculados parâmetros e ra-
zões geoquímicas. Estes dados constam da Tabela 3.5 
e a metodologia de análise, no item 1.2 desta Nota 
Explicativa. No tratamento dos dados analíticos, os 
óxidos dos elementos maiores e menores foram nor-
malizados a 100%, eliminando-se o valor dos volá-
teis (P.F. = perda ao fogo). As amostras desta unida-
de analisadas na Folha Tucuruí (MACAMBIRA; RICCI, 
2015) foram plotadas nos diagramas junto com as 
analisadas neste projeto para fins de comparação.

As amostras do Diabásio Rio Pajeú apresen-
tam altos teores de TiO2 (1,90-4,06%) e Fe2O3 (12,64-
18,39%), baixos teores de SiO2 (47,20-52,25%) e álca-
lis (2,72-3,64%).  Os teores de MgO variam entre 3,38 
e 6,68% com valores de #mg na faixa de 0,29-0,45, 
indicando pouca variação do índice de cristalização 
magmática do líquido basáltico original.

Utilizando o diagrama TAS de Le Bas et al. 
(1986), as amostras analisadas são classificadas qui-
micamente como basaltos, deslocando em direção 
ao traqui-basalto, com baixa relação álcalis/sílica e 

portanto afinidade subalcalina (Figura 3.72). No dia-
grama AFM (IRVINE; BARAGAR, 1971) apresentam 
características de basaltos toleíticos (Figura 3.73).

No diagrama multielementar normalizado pelo 
E-MORB (enriquecido) de Sun e McDonough (1989) 
observa-se que os basaltos Rio Pajeú apresentam assi-
natura aproximada, com leve enriquecimento dos ele-
mentos traços em relação ao padrão e uma maior di-
versidade nos LILE (Figura 3.74). O K e o Pb apresentam 
anomalias positivas e o Nb e P negativas, estas últimas 
podendo refletir contaminação crustal. A anomalia 
negativa de P também pode refletir fracionamento de 
apatita na fonte. O Th apresenta anomalias fortemente 
negativas e positivas, sugestivas da ação de processos 
pós-magmáticos sobre estas amostras. Para compara-
ção tem-se a curva dos basaltos continentais da Bacia 
do Paraná compatível com as do Diabásio Rio Pajeú.

Com relação ao digrama de ETR (Figura 3.75) 
normalizado segundo o condrito de Boynton (1984) 
verifica-se uma grande uniformidade das curvas como 
consequência da uniformidade litológica do Diabásio 
Rio Pajeú. Apresentam fraco fracionamento, com os 
ETR leves fracamente enriquecidos em relação aos ETR 
pesados, atestado pela razão LaN/YbN que varia de 1,6 
a 4,8. O somatório dos ETR situa-se na faixa de 77,96 a 
218,31. O Eu apresenta anomalias levemente negativas 
e positivas, com razão Eu/Eu* variando de 0,7 a 1,2.

O posicionamento tectônico foi estabelecido 
com base no diagrama de Pearce e Norry (1979), cuja 
maioria das amostras foi plotada no campo dos ba-
saltos intraplaca (Figura 3.76).

A unidade Pajeú apresenta uma grande unifor-
midade litológica e petrograficamente é classificado 
como diabásio e do ponto de vista químico, como 
basaltos. São rochas essencialmente básicas, de 
natureza toleítica, com pouca alteração no processo 
de cristalização magmática a partir de um liquido ba-
sáltico original. O posicionamento tectônico é intrapla-
ca, portanto, trata-se de um magmatismo básico conti-
nental, tipo Continental Flood Basalts, provavelmente 
relacionado à abertura do oceano Atlântico Equatorial.

3.2 CINTURÃO ARAGUAIA

3.2.1 Grupo Baixo Araguaia

3.2.1.1 Formação Couto Magalhães

Deve-se a Hasui, Abreu e Silva, (1977) a definição 
do termo Formação Couto Magalhães para um conjun-
to de rochas metassedimentares, incluindo filitos, me-
tassiltitos, meta-arenitos e lentes de quartzitos, com 
seção-tipo no rio Araguaia, entre as cidades de Concei-
ção e Santana do Araguaia. Em furo de sondagem, na 
região da cidade de Redenção (SE do Pará), Figueiredo 
et al. (2007) admitiram que na unidade em questão, 
além do predomínio de rochas siliciclásticas pelíticas 
e areníticas (membro superior), ocorrem rochas car-
bonáticas (membro inferior), com estruturas primárias 
bem preservadas e incipiente metamorfismo.

Figura 3.70 - Textura subofítica em dolerito granofírico do 
Diabásio Rio Pajeú. Estação EM-86. Aumento 2X.

Figura 3.71 - Gabro granofírico associado ao Diabásio 
Rio Pajeú exibindo intercrescimentos granofíricos e/ou 

micrográficos. Estação EM-R-22B. Aumento 20X.
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Na Folha Repartimento, a Formação Couto 
Magalhães constitui uma faixa de direção NNW-SSE 
(largura máxima de 6 km), disposta segundo diver-
sas ilhotas na região do lago da Represa de Tucuruí, 
na extremidade nordeste da quadrícula (Figura 3.1). 
Ela é recoberta, a leste, pelas rochas cretáceas da 
Formação Ipixuna. Com a Formação Tucuruí, a oes-
te, seus contatos são tectônicos, através do Duplex 
Compressivo de Tucuruí, conforme a revisão propos-
ta por Macambira e Ricci (2015). Morfologicamente, 
esta unidade é responsável por regiões colinosas que 
contrastam com as coberturas sedimentares, tabuli-
formes, da Formação Ipixuna, no limite oriental da 
folha. Os valores medidos de cintilometria terrestre 

oscilaram entre 30 a 60 cps, nos metape-
litos, e entre 10 e 20 cps nos quartzitos 
jasperoides intercalados.

As poucas exposições mapeadas 
ocorrem sempre muito intemperizadas 
e restringem-se às áreas de preserva-
ção ambiental, às margens do lago da 
barragem de Tucuruí.  Elas permitiram 
reconhecer um dominante conjunto de 
meta-arenitos finos e metassiltitos, inter-
laminados entre si, bem como subordina-
das ardósias intemperizadas, localmente 
caulínicas (Figuras 3.77 e 3.78), além de 
ocasionais metassedimentos petrografi-
camente transicionais (filitos ardosianos). 
Pacotes métricos de quartzitos puros, fo-
liados e muito finos, também estão pre-
sentes naquela formação, além de níveis 
decimétricos de brechas sílico-ferrugino-
sas, avermelhadas (Figura 3.79), anterior-
mente descritas por Hasui, Abreu e Silva 
(1977) como quartzitos jasperoides.

Na formação em questão as prin-
cipais estruturas primárias preservadas 
são interestratificações plano-paralelas 

de siltitos e arenitos finos (Figura 3.75) e nas ardó-
sias com S0 preservado, cujas espessuras variam des-
de milimétricas a decimétricas. Laminações plano-
-paralelas e/ou heterolíticas também podem estar 
presentes, simultaneamente, em um mesmo pacote.

Em lâmina delgada, as ardósias apresentam as-
sembleias minerais bastante obliteradas por proces-
sos supergênicos e compostas por sericita, quartzo, 
filmes de minerais opacos (e/ou translúcidos). Elas 
exibem clivagem ardosiana que varia de contínua a 
espaçada, com geometria paralela e/ou anastomosa-
da, as quais podem alternar também domínios quart-
zosos (geralmente lenticulares) e sericíticos. Essa cli-
vagem ardosiana tem comportamento ora paralelo, 
ora oblíquo, em relação às estruturas sedimentares 
localmente preservadas. Observam-se, ainda, sub-
domínios de clivagens separados, ou não, por mi-
crólitons crenulados e/ou exibindo anastomoses in-
ternas. As texturas desses metapelitos variam entre 
lepidoblásticas e granolepidoblásticas, conforme a 
quantidade de grãos de quartzo. Os meta-arenitos 
são de composições arcoseanas a subarcoseanas, 
com empacotamento “frouxo” e/ou fechado entre 
os grãos, onde o plagioclásio predomina sobre o mi-
croclínio. Ocasionais sublitarenitos também estão 
presentes, com frequentes litoclastos de chert e/
ou quartzito fino. As texturas clásticas mostram-se 
preservadas, com os contornos dos grãos detríticos 
sempre bem delineados e isentos de recristalizações 
e/ou deformações. Os quartzitos, por sua vez, variam 
de puros a sericíticos, são de granulação muito fina 
e exibem foliação e lentes ou mosaicos de quartzo 
mais grosseiros, além de filmes de minerais opacos. 
As brechas sílico-ferruginosas exibem granulação 
média, textura cataclástica superposta à uma preté-
rita alternância entre bandas quartzosas e aquelas 
ricas em minerais opacos. Mostram intensas venula-
ções discordantes de quartzo, associadas à cataclase. 

Figura 3.72 - Diagrama TAS (LE BAS et al., 1986) - Diabásio Rio Pajeú. 
Círculo aberto representam amostras deste projeto e círculo fechado 

amostras da Folha Tucuruí.

Figura 3.73 - Diagrama AFM (IRVINE; BARAGAR, 1971) - 
Diabásio Rio Pajeú. Círculo aberto representam amostras 
deste projeto e círculo fechado amostras da Folha Tucuruí.
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Figura 3.74 - Diagrama multielementar normalizado ao E-MORB de Sun e McDonough (1989) - 
Diabásio Rio Pajéu. Círculo aberto representam amostras deste projeto e círculo fechado amostras 

da Folha Tucuruí. Em laranja, basalto continental da Bacia do Paraná (THOMPSON et al., 1983 apud 
WILSON, 1989).

Figura 3.75 - Padrão de ETR, normalizado ao condrito de Boynton (1984) - Diabásio Rio Pajeú. Círculo 
aberto representam amostras deste projeto e círculo fechado amostras da Folha Tucuruí. Em laranja, 

basalto continental da Bacia do Paraná (THOMPSON et al., 1983 apud WILSON, 1989).
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Na Folha cartografada, o metamorfismo da 
Formação Couto Magalhães varia desde muito baixo 
grau (anquimetamórfico) até baixo grau, alcançando 
a fácies xisto verde.

Em termos estruturais, as interestratifica-
ções plano-paralelas entre metapelitos ardosianos 
e meta-arenitos apresentam direções preferenciais 

NNW-SSE (156-162° az) e baixos a moderados ângu-
los de mergulho (16°-43°/NE), coincidentes com os 
planos de empurrões dúcteis do Cinturão Araguaia 
sobre o Cráton Amazônico. Observou-se, ainda, 
uma penetrativa clivagem de fratura (Figura 3.80) 
superposta paralelamente à clivagem ardosiana, 
supostamente associada ao prolongamento do Du-
plex Compressivo de Tucuruí (RICCI; MACAMBIRA, 
2015a) para a Folha Repartimento.

Baseado em estudos faciológicos e estratigrá-
ficos da sucessão de rochas carbonáticas e siliciclás-
ticas da unidade em questão, na região de Redenção, 
sudeste do Pará, Figueiredo et al. (2007) interpreta-
ram que os protólitos sedimentares foram deposita-
dos em ambiente de águas profundas, relacionado 
às batimetrias da zona de talude e/ou assoalho de 
bacia marinha.

A idade de deposição sedimentar da Forma-
ção Couto Magalhães ainda é duvidosa. Araújo e Oli-
vatti (1994) obtiveram uma idade mínima de deposi-
ção de 1006 ± 15 Ma (K/Ar), baseada na datação de 
diques básicos intrudidos em metapelitos do Grupo 
Baixo Araguaia. Corpos básicos intrusivos em quart-
zitos foram datados por Hasui et al. (1980), os quais 
forneceram uma idade mínima de 780 Ma (K/Ar) 
para a sedimentação psamítica. Por sua vez, Paixão 
e Nilson (2002), utilizando-se do método Sm-Nd, da-
taram diques máficos associados à crosta oceânica 
do Cinturão Araguaia, os quais forneceram idade de 

Figura 3.76 - Diagrama Geotectônico (PEARCE; NORRY, 
1979) - Diabásio Rio Pajeú. Círculo aberto representam 
amostras deste projeto e círculo fechado amostras da 

Folha Tucuruí. Em laranja, basalto continental da Bacia 
do Paraná (THOMPSON et al., 1983 apud WILSON, 1989).

Figura 3.77 - Ardósia da Formação Couto Magalhães, 
com níveis caulínicos, exibindo interestratificações plano-

paralelas ainda preservadas.

Figura 3.78 - Aspecto da clivagem ardosiana em 
metapelito intemperizado da Formação Couto 

Magalhães.

Figura 3.80 - Clivagem de fratura superposta às brechas 
sílico-ferruginosas interdigitadas com ardósias da 

Formação Couto Magalhães.

Figura 3.79 - Aspecto mesoscópico de brecha sílico-
ferruginosa, intensamente venulada, associada a 

Formação Couto Magalhães.
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757 ± 49 Ma para o preenchimento ígneo da fase dis-
tensiva daquele orógeno. Essas idades são também 
relativamente compatíveis com as análises Pb-Pb em 
zircão obtidas em metagabros intrudidos em mica 
xistos do Grupo Baixo Araguaia, obtidas por Gorayeb, 
Moura e Calado (2004), que forneceram uma idade 
mínima de 817 ± 5 Ma para a sedimentação marinha 
profunda daquele orógeno.

Moura et al. (2009), por sua vez, demonstra-
ram, através de estudos de proveniência de zircões 
detríticos da Formação Tucuruí, que a idade máxi-
ma daquela sedimentação é da ordem de 530 Ma 
(U-Pb LA-ICP-MS). Assim, admite-se que o Duplex 
Compressivo de Tucuruí, que afetou, localmente, os 
tabuleiros sedimentares da formação supracitada, 
assinalam os estágios mais tardios da inversão tec-
tônica da Formação Couto Magalhães, já no Cam-
briano Inferior. Neste projeto, admite-se, portanto, 
uma idade neoproterozoica para a Formação Couto 
Magalhães.

Com relação à idade do metamorfismo, Alves 
(2006), em estudos realizados no Granito Ramal do 
Lontra (região de Xambioá), revelaram uma idade de 
549 ± 5 Ma que pode assinalar o metamorfismo do 
Grupo Baixo Araguaia. Contudo, estudos realizados 
por Macambira (1983) demonstraram que a melhor 
estimativa para o evento metamórfico do Grupo 
Baixo Araguaia (e da formação aqui mapeada) são 
as idades pelo método K-Ar, entre 520 e 560 Ma, as 
quais representam o evento de resfriamento em bio-
tita, muscovita e hornblenda encontradas em xistos 
e anfibolitos do referido grupo citado.

3.2.2 Formação Tucuruí

No presente relatório, são adotadas as revi-
sões propostas por Ricci e Macambira (2010), Ma-
cambira, Ricci e Nogueira (2010) e Ricci e Macambira 
(2015b), as quais retomaram a hierarquia estratigrá-
fica original de Formação (COUTINHO, 1975), em de-
trimento a Grupo, proposto por Matta (1982). Nas 
três primeiras obras mencionadas, os autores reco-
nheceram uma sequência siliciclástica de ambiência 
marinha costeira, representante de um ciclo incom-
pleto de tempestade (storm beds ou “tempestitos”), 
sem evidências de basaltos intercalados, a não ser 
vários níveis de soleiras de diabásio, alimentadas por 
um sistema de diques próximos entre si.

Na Folha Repartimento, a Formação Tucuruí 
ocorre de forma muito localizada, como uma ilhota 
(2,0 x 2,5 km) no lago da represa de Tucuruí, próxima 
ao vértice nordeste da carta. Ela representa um dimi-
nuto prolongamento da extremidade meridional da 
serra do Trucará (altitude máxima de 269 m, na Folha 
Tucuruí), com direção N-S, a qual se prolonga para a 
Folha Repartimento, porém com relevo muito rebai-
xado. Na Folha Tucuruí (MACAMBIRA; RICCI, 2015), 
os valores obtidos de cintilometria terrestre oscila-
ram entre 10 e 40 cps, além de relevo contrastante, 
formado por um elevado platô tabuliforme, bastante 
dissecado, típico de lateritos maturos.

O único acesso às exposições da mencionada 
formação se dá por via lacustre, mas devido à escas-
sez de afloramentos (geralmente saprolitizados) e às 
dificuldades burocráticas de estudos em área de pro-
teção ambiental, naquele lago, foram adotadas, no 
presente projeto, as descrições de Ricci e Macambira 
e (2010), Macambira, Ricci e Nogueira (2010) e Ma-
cambira e Ricci (2015), obtidas na folha contígua (Tu-
curuí), ao norte. Estes autores citados descreveram 
para a Formação Tucuruí, arenitos finos e siltitos, ar-
coseanos, com estratificações cruzadas hummocky, 
laminações plano-paralelas heterolíticas, granocres-
cência ascendente com espessamento de camadas 
para o topo, que sugerem deposição em ambientes 
submetidos à ação de ondas de tempestades, em pla-
taforma marinha costa afora e/ou offshore transition. 
Matta (1982) a partir de testemunhos de sondagem 
da ELETRONORTE, estimou espessuras totais entre 
150 e 250 m para esta formação. Ricci e Macambira 
(2015) consideram que o metamorfismo atingido na 
Formação Tucuruí foi de muito baixo grau.

Ricci e Macambira (2015b) admitiram uma 
idade eocambriana para a Formação Tucuruí, base-
ados em idades tardi-brasilianas de zircões detríti-
cos, dominantemente no intervalo de 530-590 Ma 
(MOURA et al., 2009), em acordo com a implanta-
ção do Duplex Compressivo de Tucuruí, verificado 
por Ricci e Macambira (2015). Ainda, segundo estes 
autores, a idade de 510 ± 10 Ma (K-Ar/rocha total; 
TEIXEIRA, 1978) obtida em diabásio intrusivo nestas 
hospedeiras siliciclásticas também corroboraria este 
posicionamento no Cambriano.

3.3 BACIA DO MARAJÓ - SUB-BACIA MOCAJUBA

3.3.1 Formação Ipixuna

Esta unidade foi formalizada por Francisco et 
al. (1971) na região compreendida entre as cidades 
de São Miguel do Guamá (Pará) e Imperatriz (Mara-
nhão) como uma sequência de argilitos caulínicos 
e arenitos. Trata-se de uma unidade que ocorre em 
uma grande extensão territorial, em diversos contex-
tos estratigráficos e foi estudada por vários pesquisa-
dores. Em consequência, seu posicionamento estra-
tigráfico ainda não está definido. Santos Jr. e Rossetti 
(2003) a consideram sobrejacente ao Grupo Itapecu-
ru, enquanto Rossetti e Góes (2004) a estimam como 
integrante deste grupo. Sob o ponto de vista geotec-
tônico, Costa et al. (2002) consideram como perten-
cente à Bacia do Marajó/Sub-bacia de Mocajuba.

A Formação Ipixuna ocorre como uma pequena 
faixa, na direção N-S, no extremo nordeste da Folha Re-
partimento, onde se assenta de maneira discordante so-
bre a Formação Couto Magalhães (Cinturão Araguaia). 
Durante os trabalhos de campo não foram observados 
típicos afloramentos da Formação Ipixuna. Sua pre-
sença é inferida pelo prolongamento para sul, da faixa 
diagnosticada na adjacente Folha Tucuruí, bem como, 
pelo característico padrão geomorfológico. Apresenta 
um relevo tabular, rebaixado, com a drenagem espa-
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çada e encaixada. Litologicamente está constituída por 
argilitos brancos, amarelados e avermelhados, maciços 
e laminados, com intercalações de arenitos e siltitos. 
Melhores exposições desta formação, incluindo perfil 
estratigráfico constam em Macambira e Ricci (2015).

Rossetti e Góes (2004) em pesquisas na região 
do nordeste do Pará e noroeste do Maranhão inter-
pretaram que a Formação Ipixuna foi depositada em 
ambiente flúvio-lacustre. Segundo Santos Jr. e Rosset-
ti (2003), na região do rio Capim, esta unidade apre-
senta uma variedade de ambientes deposicionais na 
transição fluvial-estuarina, caracterizados por: delta 
de maré, canal de maré, preenchimento de baía, pla-
nície de maré, planície de inundação e canal fluvial. 
No domínio da Folha Tucuruí/Repartimento foi diag-
nosticado um ambiente fluvial com alternância de 
fluxo de detrito em canal e planície de inundação.

Em face da grande abrangência territorial da 
Formação Ipixuna, sua ocorrência em varias bacias e 
sua natureza pouco fossilífera, resulta em um impre-
ciso posicionamento geocronológico. Jupiaçu (1970) 
a posicionam no Terciário Inferior (Paleógeno), Nas-
cimento e Góes (2005) no intervalo do Terciário ao 
Cretáceo, enquanto, Rossetti e Góes (2004) no Cretá-
ceo Superior (Maastrichtiano-Campaniano).

3.4 DEPÓSITOS ALUVIONARES

Esta unidade ocorre ao longo dos cursos 
d’água, em forma de faixas, com larguras variando 
de poucas dezenas de metros até cerca de 1 km, 
de maneira contínua ou descontínua. Os depósitos 
mais expressivos estão associados aos maiores cur-
sos d’água, tais como os rios Repartimento, Pucuruí, 
do Meio, Valentim e Cajazeiras. Assenta-se de ma-
neira discordante sobre as mais variadas unidades 
estratigráficas. Trata-se de sedimentos clásticos, in-
consolidados, de colorações esbranquiçadas, ama-
reladas e acinzentadas, de natureza areno-argilosa, 
com camadas e níveis de argila, areia e cascalho, 
segundo uma generalizada ordem estratigráfica 
descendente. Estão relacionados à dinâmica recen-
te da rede de drenagem e constituem barras em 
pontal, barras em canal e de planície de inundação. 
Extensos depósitos argilosos ocorrem na forma de 
terraços aluviais, localizados as margens do Lago de 
Tucuruí e correspondem as áreas periodicamente 
inundáveis. Depósitos arenosos e de cascalho situ-
am-se em barras de canal no leito ativo dos prin-
cipais cursos d’água. São depósitos modernos de 
idade holocênica.
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4 GEOLOGIA ESTRUTURAL

4.1 INTRODUÇÃO

A Folha Repartimento se localizada na porção 
centro-oriental do Domínio Bacajá (ver Figura 2.2), o 
qual se caracteriza como um segmento crustal cratô-
nico, de regime transcorrente, recortado por mega-
zonas de cisalhamento e com centenas de quilôme-
tros de extensão. Este domínio tectônico constitui a 
quase totalidade da carta em questão.

O Domínio Bacajá difere sobremaneira dos seg-
mentos crustais adjacentes (Carajás e Iriri-Xingu), seja 
em estilo, taxa de deformação e cinemática (RICCI et 
al., 2003, VASQUEZ et al., 2008). Na folha mapeada, 
os dados de campo, aeromagnéticos e de imagens de 
radar SAR-SIPAM e SRTM permitiram reconhecer as 
principais estruturas tectônicas, dúcteis e/ou rúpteis. 
Os produtos aeromagnéticos da Folha Repartimen-
to caracterizam extensos lineamentos de primeira 
ordem, de direção geral WNW-ESE e, subordinada-
mente, de trend NW-SE (Figura 4.1). Na imagem ra-
diométrica de composição ternária RGB (K, eTh, eU) 
se destaca a disposição de corpos litogeofísicos alon-
gados na direção principal WNW-ESE (Figura 4.2).

A principal estruturação da Folha Reparti-
mento e interpretada como mais antiga é de cará-
ter dúctil, anastomosada e com direção dominante 
WNW-ESSE, e com lineamentos de 1ª ordem bem 
marcados nos mapas de primeira derivada vertical 
e horizontal. Quando estes lineamentos ocorrem 
muito próximos, entre si, imprimem um “corredor 
de cisalhamento”, representando assim megazo-
nas de cisalhamento transcorrente, de cinemática 
dextral. Outro importante conjunto de estruturas 
seccionam estas estruturas dúcteis, e constituem 
um sistema de lineamentos/fraturas, com direção 
principal NW-SE.

Destaca-se também, nos produtos magnéticos, 
a presença de um espaçado sistema de lineamentos 
magnetométricos descontínuos, caracterizados por 
uma sucessão de dipolos “pontilhados”, associados 
à presença de megadiques de diabásio, de direção 
geral NNE-SSW e NE-SW, (sub)ortogonal aos grandes 
lineamentos dúcteis. Trata-se de corpos tabulares, 
em geral exumados (aflorantes), e sem capeamento 
laterítico. Em imagens de radar, eles possuem ape-
nas uma sutil visibilidade, devido à modesta largura 
dos diques de diabásio encontrados no campo.

4.2 ESTRUTURAS DÚCTEIS WNW-ESE

Em escala de mapa, uma das principais fei-
ções do Domínio Bacajá é a conspícua interdigita-
ção entre faixas com baixos e altos valores radio-

métricos, balizadas por densos feixes de sistemas 
transcorrentes, dominantemente dextrais, com 
direções que variam de WNW-ESE a NW-SE (ver 
Figura 3.1). Esse padrão estrutural é bem realça-
do no canal magnetométrico da primeira deriva-
da (horizontal e vertical), as quais assinalam um 
denso feixe de lineamentos contínuos, os quais 
coincidem com transcorrências dúcteis, no cam-
po, algumas delas visíveis em imagens de radar, os 
maiores com até 170 km de extensão. Na porção 
mais central da Folha Repartimento, os lineamen-
tos estruturais se concentram muito próximos uns 
aos outros, à semelhança de uma feição tectóge-
na do tipo “corredor de cisalhamento dúctil”. Tal 
feição caracteriza uma faixa diagonal (WNW-ESE 
a NW-SE) com aproximadamente 60 quilômetros 
de largura, em que os lineamentos se tornam mais 
paralelizados (menos anastomosados) entre si, ao 
mesmo tempo em que os corpos geológicos, em 
mapa, adquirem uma generalizada lenticulariza-
ção, transposição e cominuição (ou fatiamento) 
em lentes e fragmentos menores, em relação às 
porções setentrionais e meridionais da carta ma-
peada. E nela que se restringem os menores e 
mais adelgaçados corpos lentiformes mapeados, 
quase todos de quartzitos fortemente laminados 
(ver Figuras 3.1 e 3.51).

A principal estrutura reconhecida em campo 
é uma foliação milonítica dominantemente subver-
tical (Figura 4.3), com direções variando de N85°W 
a N45°W, e mergulhos verticais ou com ângulos 
sempre superiores a 70°, dominantemente para 
NE. A lineação de estiramento é sub-horizontal 
(ou com caimento sempre inferior a 20°), defini-
das por cristais de quartzo e feldspato tipo ribbon, 
predominantemente horizontais nos segmentos 
retos, mas que passam para um baixo caimento 
(15°/115°) nos segmentos curvos desses lineamen-
tos. Nesses sítios, com movimentação direcional 
oblíqua, o regime transpressivo provoca frequen-
te achatamento de xenólitos oblatos de granulitos 
máficos, hospedados em charnockitoides da Suíte 
Arapari.

No interior do mencionado “corredor de cisa-
lhamento transcorrente” é frequente os tectonitos 
LS e SL (Figuras 4.4 e 4.5), com acentuado estiramen-
to dos fenocristais de feldspato dos charnockitoides 
intrusivos. Em escala de afloramento, esse regime ci-
salhante extremo desenha “corredores de xenólitos 
desmembrados” (ver Figura 3.23) e/ou “corredores 
de autólitos isorientados” (ver Figura 3.25), muito 
semelhantes às geometrias dos corpos geológicos 
em escala de mapa, onde “trilhas” de “charutos” de 
quartzitos e outros corpos lenticulares são os seus 
análogos.
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Como já salientado por Ricci et al. (2003) e Ric-
ci e Macambira (2015a; Folha Tucuruí, mais ao nor-
te), isto ocorre em decorrência da heterogeneidade 
nas taxas de deformação, em termos regionais, ao 
longo do Domínio Bacajá, com taxas de deformação 
e transposição nos domínios da Folha Repartimento 
muito maiores do que as que foram observadas na 
Folha Tucuruí, com as foliações miloníticas S-C sendo 
bem mais paralelizadas, com menor assimetria e me-
nor confiabilidade dos critérios cinemáticos.

No canal aeromagnetométrico da primeira 
derivada horizontal, observou-se frequentes domí-
nios amendoados (ou formando romboedros), con-
tornados por uma foliação tipo C, além de intensas 
foliações internas, do tipo S, mas que não possuem 
correspondência de estilo nas imagens de radar, 
provavelmente tratando-se de estruturas magnéti-
cas profundas (não aflorantes). Estas relações entre 
possíveis foliações magnetizadas, muito bem assina-
ladas nos mapas da primeira derivada (horizontal e 
vertical), foram descartadas como marcadores cine-
máticos confiáveis.

Nos afloramentos, em planta, é comum se 
observar estreitos corredores de deformação (ver Fi-
gura 3.37), ricos em corpos geológicos lenticulares, 
enfileirados em “trilhas” e/ou faixas com fragmentos 
de vários tamanhos, constituídos, por exemplo, por 
xenólitos máficos “desmembrados”. Devido à tectô-
nica transcorrente, ou localmente transpressiva (nos 
segmentos curvos dos lineamentos), há pouca inci-
dência de dobramentos, com os registros associados 
à transposição (Figuras 4.6 e 4.7).

Souza (2008) descreveu estruturas primárias 
(S0 - foliação magmática) nos granitoides da região en-
tre os rios Pacajá e Aratu, de orientação preferencial 
N70°W e mergulho subvertical, localmente com mer-
gulhos sub-horizontais. Uma foliação S1, paralela e/ou 

Figura 4.3 - Afloramento de charnockito com foliação 
verticalizada, desenhada por veios pegmatoides e 

pequenos xenólitos.

Figura 4.4 - Tectonito “LS” em charnockitoide da Suíte 
Intrusiva Arapari.

Figura 4.5 - Tectonito “SL” em charnockito da Suíte 
Intrusiva Arapari.

Figura 4.7 - Transposição de flancos de microdobras em 
formação ferrífera bandada do Granulito Novolândia, em 

segmentos transcorrentes transpressivos.

Figura 4.6 - Feição de transposição de flanco de dobra, 
em ortognaisse do Complexo Cajazeiras.
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subparalela a S0, com direção entre 260° e 300° é a 
feição de maior expressão nos granitoides, cujos mer-
gulhos são altos a verticais (70-90°) e lineação mineral 
com baixo ângulo de caimento (< 20°). Raras bandas 
de cisalhamento com movimentação dextrógira foram 
identificadas. Segundo Souza (2008), há uma contem-
poraneidade entre a deformação regional e a coloca-
ção do volumoso magmatismo intermediário a félsico.

Segundo Pinheiro (1997), vários lineamentos 
regionais mostram sucessivas reativações no tempo, 
até atingirem deformações cataclásticas superpos-
tas, a exemplo daquelas descritas por Souza e Kots-
choubey (2001), no Lineamento Bacajá, na região do 
Garimpo Manelão. Posteriormente, Souza e Kots-
choubey (2005) consagraram estas estruturas tectó-
genas reativadas (e mineralizadas) com a denomina-
ção de Zona de Cisalhamento Transcorrente Bacajá.

Estas sucessivas reativações tectônicas ocor-
reram em temperaturas progressivamente mais 
brandas, ora com cinemática dextral (Figura 4.8), ora 
com movimentação sinistral (Figura 4.9), como bem 
observado nos limites entre os domínios Bacajá e 
Carajás (PINHEIRO, 1997). E elas contribuíram para 
o intenso retrabalhamento crustal verificado pelas 
conhecidas idades geocronológicas, principalmente 
na zona de articulação entre estes domínios. Acre-
dita-se, neste relatório, que essas sucessivas alter-
nâncias dos sistemas transcorrentes, dificultam uma 
conclusiva análise cinemática do Domínio Bacajá, a 
não ser em termos estatísticos, com mais de 50% 

dos critérios investigados apontando para dominan-
tes movimentações dextrais, como já apontado por 
Ricci e Macambira (2015a). Estas assertivas também 
se acham fundamentadas em consultoria interna do 
Serviço Geológico do Brasil – CPRM (geólogo Regi-
naldo A. dos Santos, comunicação oral) e dos dados 
de campo obtidos no presente mapeamento.

Perico (2010) descreveu no Domínio Bacajá 
corpos de granitoides alongados na direção NW-SE 
com foliações magmáticas e miloníticas paralelas às 
zonas transcorrentes. Segundo este autor, no final do 
Ciclo Transamazônico, ocorreram os últimos esforços 
compressivos desta orogenia, em níveis crustais mais 
rasos e em temperaturas inferiores às atuantes du-
rante a formação das estruturas dúcteis (> 400 °C). 
As idades regionais obtidas por Macambira et al. 
(2003), Vasquez, Macambira e Armstrong (2008) e 
Barros et al. (2007) levaram Perico (2010) a interpre-
tar um longo tempo de construção para o arco mag-
mático, corroborada segundo este autor pelas idades 
obtidas de Ar-Ar em muscovita de 1,9 Ga (PERICO, 
2010) que o mesmo interpretou como idade do últi-
mo aquecimento provocado pela intrusão de plútons 
adjacentes. Esta idade de 1,9 Ga pode também assi-
nalar o final da compressão regional, com o conse-
quente “escape tectônico” (transcorrências tardias e 
reativações das estruturas mais antigas).

Processos cisalhantes são, por vezes, acom-
panhados por possantes percolações de sílica que 
acabam “cicatrizando” transcorrências. Na Folha 
Repartimento destacam-se “veios” quilométricos 
(cintilometria terrestre de 10-20 cps), que susten-
tam estreitos morrotes, entre 3 a 7 km de compri-
mento, com dezenas de metros de largura (Figura 
4.10). Esses corpos silicosos são provavelmente hi-
drotermais, constituídos por quartzo leitoso, com 
frequentes brechas avermelhadas, de quartzo cata-
clasado (Figura 4.11). Não são mapeáveis na escala 
de trabalho, mas podem ser observados na Rodovia 
Transamazônica, tangenciando o Lago da Represa de 
Tucuruí, bem como na vicinal carroçável denomina-
da “Arrastão do Negão”. Nesta última, os morrotes 
alinhados sustentam brechas esverdeadas (cintilo-

Figura 4.9 - Marcador cinemático sinistral, 
estatisticamente subordinado, no domínio supracitado.

Figura 4.8 - Marcador cinemático dextral, com direção 
E-W, estatisticamente dominante, no Domínio Bacajá.

Figura 4.10 - Possante veio de quartzo sustentando 
extenso morro, explorado como brita, no revestimento de 

estradas carroçáveis.
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metria terrestre de 130-135 cps), ricas em epídoto e 
subordinado quartzo leitoso (Figuras 4.12 e 4.13), as 
quais atestam uma longa duração dessas reativações 
em regime cataclástico-hidrotermal, concordantes 
com a pretérita estruturação dúctil. É possível que 
também sejam mineralizadas, já que em filões igual-
mente hidrotermais, Souza e Kotschoubey (2001) 
descreveram mineralizações de Au, Ag e Pt.

4.3 ESTRUTURAÇÃO RÚPTIL NE-SW E RÚPTIL-
-DÚCTIL NW-SE

Em mapa, na Folha Repartimento, também se 
destaca uma conspícua estruturação desenhada por 
lineamentos e traços de fratura com direção NE-SW 
muito pouco compreendidas em termos de campo e 
interpretadas como de natureza rúptil. Ao contrário 
das demais estruturas aqui discutidas, estas são mais 
bem assinaladas nas imagens de radar do SAR-SIPAM 
e magnetométricas da primeira derivada horizontal e 
vertical (Figura 4.1).

Outros lineamentos magnetométricos que se 
destacam possuem direção variando de NW-SE a 
NNW-SSE, caracterizados como sinuosos, e que, por 
vezes, se curvam, assintoticamente, até coincidirem 
com as transcorrências dúcteis, mais antigas, como 
se fossem foliações miloníticas do tipo “S”, oblíquas 
às foliações do tipo “C”. Mas uma grande parte des-
ses lineamentos NW-SE secciona, discordantemente, 
as estruturas WNW-ESE, promovendo feições de “ar-
rasto”, nestas, a exemplo de grandes falhas transcor-
rentes supostamente de regime frágil-dúctil.

Na direção NW-SE e, subordinadamente, 
NNW-SSE, também se observa um segundo sistema 
de fraturas, os quais seccionam as estruturas dúcteis 
e frágil-dúcteis já mencionadas. Elas aparecem nas 
imagens de radar do SAR-SIPAM, pouco realçadas 
nos canais aeromagnetométricos.

4.4 SISTEMA DE LINEAMENTOS MAGNÉTICOS 
DIPOLARES (DIQUES NE-SW)

A parte ocidental da Folha Repartimento é sec-
cionada, na direção NE-SW, por um notável “Sistema 
de Lineamentos Magnéticos”, aqui denominado “Pa-
rakanã”, por tangenciar a reserva indígena homôni-
ma, ou mesmo seccionar as suas periferias.

Nas imagens aeromagnetométricas, esses 
corpos magnéticos se distinguem dos alinhamentos 
transcorrentes, não só pelas direções quase ortogo-
nais a estes, mas principalmente por constituírem 
uma sucessão de pequenos dipolos magnéticos “en-
fileirados”, uniformemente circulares, característicos 
de corpos tabulares básicos, verticalizados (diques 
de diabásio).

O “Sistema de Lineamentos Magnéticos Pa-
rakanã” corresponde, no campo, a um conheci-
do e gigantesco enxame de diques básicos que 
se distribui, em escala inter-regional, pelas folhas 
(1:250.000) Xinguara, Carajás, Serra Pelada, Reparti-
mento e Tucuruí. Assim, a distribuição desse feixe de 
corpos tabulares verticalizados ocorre sobre diversos 
domínios tectono-estratigráficos, tais como Rio Ma-
ria (Sul do Pará), Carajás e Bacajá, até serem recober-
tos pela cobertura sedimentar da Formação Alter do 
Chão (Bacia do Amazonas). Em outras palavras, uma 
extensão total superior a 400 km.

Na Folha Repartimento, esses megadiques (de 
escala cratônica) são compostos por mais de sete cor-

Figura 4.13 - Amostra-de-mão de brecha tectônica e/ou 
hidrotermal associada às reativações transcorrentes em 

regime frágil.

Figura 4.12 - Brecha hidrotermal rica em epídoto e 
quartzo que sustenta morro alongado controlado por 

zona transcorrente.

Figura 4.11- Amostra-de-mão de quartzo avermelhado, 
brechado, associado a quartzo leitoso, em zonas 

transcorrentes reativadas.
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pos magnéticos maiores, retilineares, além de outros 
nove, menores, todos bem assinalados nos canais ae-
rogeofísicos do sinal analítico e da primeira derivada 
vertical, principalmente. O espaçamento entre eles é 
bastante irregular (2-30 km) e as espessuras medidas 
no campo variam entre 30 e 80 m. Também podem 
ser facilmente visualizados nas imagens SRTM e SAR-
-SIPAM, onde aparecem paralelizados a um denso 
feixe de fraturas com a mesma direção, as quais, pro-
vavelmente, serviram de controle estrutural para es-
ses corpos básicos intrusivos. Em alguns casos, esses 
diques apresentam-se bifurcados (“branching”), com 
deflexões para as direções N-S e NNE-SSW.

Em mapa, os diques maiores (ou mais bem 
exumados), exibem anomalias aeromagnéticas com 
espessuras que oscilam entre 1-5 mm, muito maio-
res do que as espessuras supracitadas, medidas no 
campo. Nos demais levantamentos aerogeofísicos, a 
oeste da folha mapeada, observou-se que esta pro-
eminente estruturação geofísico-geológica tende a 
prosseguir, com este mesmo padrão acima descrito, 
até os blocos Iriri-Xingu e Tapajós. Esta similitude 
pôde ser observada, p. ex., nas folhas SB-21-Y-B-III 
(Vila Porto Rico); SB-21-Y-B-II (Jacareacanga); SB-
21-Y-D-III (Rio das Tropas) e SB-21-V-D-VI (sem de-
nominação). Isto leva a se admitir um megaevento 

tectono-magmático comum, de protofissuramento 
cratônico. Entretanto, na ausência de dados geo-
cronológicos, admite-se apenas que ele pode estar 
associado aos primeiros pulsos de fragmentação do 
Pangea e do Gondwana, entre o Neotriássico (215 
Ma) e o Mesojurássico (170 Ma), conforme já discu-
tido por Ricci e Macambira (2015).

Perico (2010) em estudos do embasamento da 
Bacia do Amazonas, na região de Pacajá e Anapu, re-
conheceu quatro fases de deformação rúptil. A mais 
antiga, com idades de 1977 ± 8 Ma e 1968 ± 11 Ma 
(Ar-Ar em muscovita), é representada por transcor-
rências de direção N30°E. Uma segunda fase de de-
formação, registrada em granitoides, é marcada por 
transcorrências sinistrais de direção N30°W, tensor 
sigma 1 na direção N75°W, e provável idade paleo-
proterozoica. No Devoniano Superior teria ocorrido 
a terceira fase de deformação rúptil, representada 
por transcorrências de direção NE-SW (sinistral) e 
NW-SE (dextral), em granitoides do embasamento e 
arenitos da Formação Ererê, com tensor sigma 1 de 
direção N-S.  Finalmente, Perico (2010) cronocorre-
lacionou uma quarta fase de deformação rúptil com 
as soleiras básicas, triássicas, da Bacia do Amazonas 
(Diabásio Penatecaua), e responsável pelo desenvol-
vimento das falhas reversas daquela sinéclise.
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5 PROSPECÇÃO GEOQUÍMICA

5.1 INTRODUÇÃO

A prospecção geoquímica objetivou fornecer 
subsídios ao mapeamento geológico, delimitar provín-
cias geoquímicas e selecionar áreas anômalas que pos-
sam estar relacionadas a depósitos minerais. Trata-se de 
um trabalho regional, multielementar, baseado na cole-
ta de sedimentos de corrente e concentrados de bateia.

 O contexto geotectônico da Folha Repartimen-
to está constituído pelo Domínio Bacajá, Cinturão Ara-
guaia e a bacia sedimentar do Marajó/Sub-Bacia Moca-
juba. Estas duas últimas unidades ocorrem em pequena 
proporção (< 5%) e no domínio da Folha Repartimento 
apresentam baixo potencial metalogenético, particular-
mente para jazimentos minerais que possam ser revela-
dos pela prospecção geoquímica. Em razão disto a pros-
pecção geoquímica restringiu-se ao Domínio Bacajá.

No domínio da Folha Repartimento os pré-
vios trabalhos geoquímicos prospectivos, estiveram 
restritos aos projetos Mapa Geológico do Estado do 
Pará (VASQUEZ; ROSA-COSTA, 2008) e Transamazôni-
ca (REIS; SILVA; LOBATO, 1974).

5.2 METODOLOGIA DE TRABALHO

5.2.1 Amostragem

A distribuição dos pontos de amostragem se-
guiu a metodologia de mapeamento geoquímico dos 
levantamentos do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, 
com coletas de sedimentos de corrente e de concen-
trado de bateia na mesma estação. No entanto, a dis-
tribuição dos pontos de amostragem não pôde ser 
uniformemente distribuída, devido à presença de duas 
áreas impeditivas, o Lago da Represa de Tucuruí (1414 
km²) e da Reserva Indígena Parakanã, (2817 km²). A Fo-
lha Repartimento, portanto, dispôs de apenas 14.169 
km² amostrados, onde foram efetivados 230 pontos de 
amostragem, ou densidade de 1 amostra/60 km².

As amostras de sedimentos de corrente foram 
coletadas manualmente, do leito ativo (geralmente 
abaixo do nível d’água), em amostras compostas, com 
volumes em torno de 1 a 1,5 litros, preferencialmen-
te das frações areia fina, silte e argila. Com relação aos 
concentrados de bateia, também foram coletados ma-
nualmente (com auxílio da pá), em amostras compos-
tas, obtidos de concentradores naturais, com um volu-
me inicial de 10 litros, e após o peneiramento (0,5 cm) 
e bateamento obteve-se um volume final de 300 a 50 g.

Maiores detalhes sobre a amostragem dos se-
dimentos de corrente e dos concentrados de bateia 
podem ser obtidos no Manual Técnico de Geoquímica 
do Serviço Geológico do Brasil – CPRM (LINS, 2003).

5.2.2 Análises

Os sedimentos de corrente foram preparados 
no Setor de Laboratório do Serviço Geológico do Bra-
sil – CPRM/Belém (LAMIN-BE). Inicialmente, secos em 
estufa (60 °C), desagregados, peneirados a < 80#, ho-
mogeneizados, quarteados e acondicionados, sendo 
que uma alíquota foi enviada para análise geoquímica 
e outra arquivada no LAMIN-BE. As amostras foram 
analisadas no SGS GEOSOL Laboratórios Ltda. para os 
seguintes 56 elementos: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, 
Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, Hg, In, K, La, Li, 
Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Pd, Pt, Rb, Re, S, Sb, 
Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Yb, Zn e Zr. 
Alguns elementos foram analisados parcialmente, as-
sim do total de 230 amostras, o Lu, Tb e Yb foram em 
20 amostras; a Pt e o Pd em 72 e o Tl em 92. O proces-
so analítico constou de pulverização a < 150#, seguido 
da digestão com água régia e dosagem por ICP-MS e 
ICP-OES. A Tabela 5.1 apresenta os elementos analisa-
dos e os correspondentes limites analíticos.

Os concentrados de bateia também foram se-
cos em estufa (60 °C), desagregados, homogeneiza-
dos, acondicionados e enviados para análises mine-
ralógicas. Estas foram de natureza semiquantitativas 
executadas através dos procedimentos sequenciais 
como: deslamagem, secagem, pesagem, separação 
magnética, separação em líquido denso, identifica-
ção mineralógica, separação dos grupos de minerais, 
análise dos diferentes minerais e estimativas semi-
quantitativas.

5.2.3 Tratamento dos Resultados Geoquímicos 
e Mineralógicos

O tratamento estatístico foi aplicado aos re-
sultados de sedimentos de corrente e para os con-
centrados de bateia, o estudo foi visual-comparativo. 
Para ambos os materiais a interpretação foi subsidia-
da pelo contexto geológico, distribuição geográfica, 
abundância e valor comercial. O procedimento esta-
tístico obedeceu a sequência abaixo:

1 - Inicialmente os resultados analíticos foram 
organizados em tabela com os 56 elementos orde-
nados em ordem alfabética segundo a abreviatura 
química. Na matriz resultante calculou-se a percen-
tagem dos valores qualificados (resultados precedi-
dos pelo símbolo “ < ou > “ - que significa a presença 
do elemento em quantidade menor ou maior do que 
o limite analítico), estabeleceu-se um limite aproxi-
mado de 70% e separam-se dois conjuntos: um com 
os elementos com mais de 70% de valores definidos 
(sem qualificador) e outro com menos de 70%.
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2 - Os 56 elementos iniciais foram classifica-
dos: 5 prejudicados pelo método analítico (Au, B, Pd, 
Pt e Re); 4 com resultados parciais (Lu, Tb, Tl e Yb), 15 
com menos de 70% de valores definidos (Ag, As, Bi, 
Cd, Ge, In, Li, Mg, Na, S, Sb, Se, Ta, Te e W) e 32, com 
mais de 70% de valores definidos (Al, Ba, Be, Ca, Ce, 
Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hf, Hg, K, La, Mn, Mo, Nb, Ni, P, 
Pb, Rb, Sc, Sn, Sr, Th, Ti, U, V, Y, Zn e Zr).

3 - Exceto os elementos prejudicados pelo mé-
todo analítico (5), para os demais (51) utilizou-se do 
programa Excel 2.3 para calcular os parâmetros esta-
tísticos: Total de Valores Definidos, Total de Valores 
Qualificados, Grau de Detecção dos Valores Definidos, 
Valor Máximo, Valor Mínimo, Média Aritmética, Média 
Geométrica, a Mediana e o Desvio Padrão Aritmético 
(Tabela 5.1). Acrescentou-se nesta tabela, para cada 
elemento, os limites analíticos inferiores e superiores.

4 - Para os 56 elementos analisados aplicou-
-se o programa Statistic 12.0, que transformou os da-
dos brutos em lognormal, construiu os histogramas 
(Figuras 5.1A e 5.1B) e calculou o Primeiro Quartil 
(Q1=25%) e o Terceiro Quartil (Q3=75%) que foram 
utilizados para os cálculos das anomalias (Tabela 
5.1) de 2ª ordem {Q3+1,5.IQR(Q3-Q1)} até {Q3+3.
IQR(Q3-Q1)} e de 1ª ordem > Q3+3.IQR(Q3-Q1). Es-
tas anomalias foram organizadas por elemento, valo-
res, classificação e quantidade (Tabela 5.1).

5 - Para os 32 elementos que apresentam um 
grau de detecção (valores definidos) superior a 70% 
aplicaram-se aos valores qualificados o fator “X 0,5” 
e “X 1,5” quando o resultado fosse inferior ou su-
perior aos limites analíticos, respectivamente. Após 
esta transformação foram elaborados o Diagrama de 
Correlação (Figura 5.2) e o Dendograma (Figura 5.3) 
utilizando-se também o programa Statistic 12.0.

6 - A interpretação dos resultados mineralógicos 
dos concentrados de bateia foi baseada na variedade 
e características dos minerais, na sua abundância, fre-
quência, distribuição geográfica, no contexto geológi-
co-metalogenético. Foram selecionados os minerais-
-minérios e os minerais comuns formadores de rochas. 
Para o primeiro grupo foi enfatizado a importância me-
talogenética, enquanto para o segundo grupo foi acen-
tuado o contexto estratigráfico e metamórfico.

7 - A integração dos resultados anômalos de 
sedimentos de corrente com os mais importantes 
resultados mineralógicos, subsidiados pelo mapa ge-
ológico, resultou em um cartograma das zonas geo-
químicas anômalas (Figura 5.4) confeccionado com o 
programa ArcGis 10.

5.3 RESULTADOS OBTIDOS

5.3.1 Sedimentos de Corrente

Todos os resultados analíticos de Au, B, Pd e Pt 
e Re foram prejudicados pela baixa sensibilidade ana-
lítica do limite inferior. Para o B os resultados foram 
de < 10 ppm e para os demais elementos, < 0,1 ppm.

Os 56 histogramas construídos (Figuras 5.1A e 
5.1B) demonstram que, de uma maneira geral, os ele-

mentos apresentam uma distribuição lognormal ou 
uma tendência a exibirem este comportamento, como 
bem observada nos histogramas do Al, Be, Mn e Sc. 
Entretanto, alguns exibem curvas do tipo leptocúrticas 
(Bi, Ca, S e Sb) e outros do tipo platicúrticas (Ce, Li, Lu 
e Yb). Portanto, baseado na configuração dos histogra-
mas, os elementos analisados exibem, em maior ou 
menor grau, uma tendência à distribuição lognormal, 
o que valida o tratamento estatístico utilizado.

A correlação entre os elementos foi baseada 
na variação do Coeficiente de Determinação – R² = 
variância explicada/variação total (Figura 5.2). Assim, 
valores de R² superiores a 0,85 foram considerados 
como uma correlação muito forte; valores entre 0,85 
e 0,70 consideram-se como uma correlação forte. As 
correlações com valores inferiores a este último limi-
te e as negativas não apresentam importantes impli-
cações metalogenéticas.

Em termos de correlação muito forte foram 
identificadas: Ce-La-Th-U-Y relacionadas a minerais 
de Terras Raras e associados; Sr-Ba e Zr-Hf refletem 
a presença de rochas graníticas e/ou seus correspon-
dentes pegmatitos; V-Sc é sugestiva de corpos ultra-
máficos, os quais não foram detectados nos traba-
lhos de mapeamento geológico.

As correlações fortes são mais numerosas e 
mais variadas do que as muito fortes. Entre aquelas 
se destacam: Ce-La–U, que também foi identificada 
entre as correlações muito forte e, está relaciona-
da a mineralizações de Elementos de Terras Raras e 
associados; Ni-Cr indicativa da presença de rochas 
ultrabásicas e, talvez, de mineralização; Rb-K prove-
niente de minerais de potássio frequentes nas diver-
sas litologias presentes na Folha Repartimento; Zr-Ti 
e Nb-Hf-Ti refletem a presença de rochas graníticas 
e/ou pegmatitos; correlações do tipo Fe-Mn-Ba-Co e 
Fe-Al-Be-Co-Ga-Cu-Sc  representam uma mistura de 
associações e provavelmente são produtos de agre-
gação de óxidos-hidróxidos de Fe, Mn e Al e minerais 
de argila, relacionados ao ambiente intempérico.

As associações geoquímicas entre os 32 ele-
mentos com mais de 70% dos valores definidos foram 
determinadas pelo dendograma (Figura 5.3). Utili-
zando-se uma distância de ligação de 0,5 obteve-se 8 
associações geoquímicas. A maior destas associações 
abrange 8 elementos, os quais, podem ser divididos 
em 2 subassociações, quando a distância de ligação é 
de 0,5: Ce-La-Th-Y-U que está relacionada a minerais 
de ETR e a Ga-P-Pb filiada a rochas graníticas e/ou aos 
correspondentes pegmatitos; Fe-Cu-Sc-V é indicativa 
de rochas básicas e a Cr-Ni de rochas ultrabásicas, 
apesar deste litotipo não ter sido encontrado durante 
os trabalhos de campo; a associação Ti-Nb pode estar 
relacionada a pegmatitos, ou a possíveis porções 
mais alcalinas da Suíte Intrusiva Arapari, ou ainda, 
como  ambos os elementos são metais de transição 
e situam-se próximos na Tabela Periódica, o Nb pode 
estar associado ao Ti na estrutura da ilmenita, que é 
um dos mais frequentes minerais nos concentrados 
de bateia; As demais associações Be-Ca-Al, Ba-Sr-Zn-
-Co, Hf-Zr e K-Rb estão relacionadas aos últimos está-
gios da diferenciação magmática de rochas graníticas 
e/ou aos correspondentes pegmatitos.
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Figura 5.1A - Histogramas para 28 elementos selecionados.
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Figura 5.1B - Histogramas para 27 elementos selecionados.
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Com respeito às anomalias geoquímicas os 
cálculos estatísticos revelaram a presença de 571 va-
lores anômalos sendo 204 de 1ª ordem (Tabela 5.2 A) 
e 367 de 2ª ordem (Tabela 5.2 B). Estas anomalias es-
tão distribuídas em 144 amostras, as quais, contem-
plam 1 ou os 2 tipos de anomalias e abrangem pelo 
menos um dos 56 elementos considerados (Tabelas 
5.2 A e B). Salienta-se que a Ag, B, Pt, Pd, Re, Ta e Tb 
não apresentaram valores anômalos.

Os elementos maiores e menores comuns 
constituintes dos minerais formadores das rochas, tais 
como o Al, Ca, K, Na, Mg, Fe, Mn, P e S apresentam 
anomalias geograficamente espalhadas no domínio 
da Folha Repartimento. Estes elementos não sugerem 
áreas anômalas para pesquisa nem indicam estar as-
sociados à determinada unidade estratigráfica.

Os seguintes elementos traços: Ba, Be, Li, Rb, 
Cs, Sr, Zr e Hf são constituintes comuns dos mine-
rais formadores das rochas ácidas. Apresentam uma 
ampla distribuição geográfica na região de trabalho, 
porém, com uma maior concentração no âmbito da 
Suíte Intrusiva Arapari, o que estaria compatível com 
os granitos e os pegmatitos presentes nesta unidade. 
Neste contexto, sob o ponto de vista econômico, as 
anomalias de Zr (Tabelas 5.2 A e B)), possivelmente 
associadas aos pegmatitos, são as mais importantes 
para a pesquisa de zircão que pode ser usado como 
gema ou na produção de óxido de zircônio (uma das 
substancias mais refratárias).

As anomalias de Ag, As, Hg, Sb, Se, Te, Tl e Cs, 
apresentam uma distribuição geográfica errática na 
Folha Repartimento, entretanto com uma maior con-
centração nos domínios da Suíte Intrusiva Arapari e 
do Complexo Bacajaí. Estas anomalias possivelmente 
estão relacionadas às soluções hidrotermais que per-
colam as zonas de cisalhamento amplamente distri-
buídas na região de trabalho. Admite-se também que 

as anomalias presentes na unidade Arapari possam 
estar relacionadas aos estágios finais da diferencia-
ção magmática dos corpos graníticos e seus pegma-
titos. Destaca-se que a bacia do rio Pacajá contém o 
maior número de anomalias dos citados elementos.

Pb-Zn-Cd formam uma associação típica de 
depósitos de sulfetos de metais básicos. As anoma-
lias geoquímicas desses elementos estão agrupa-
das principalmente nas unidades Arapari e Bacajaí. 
Neste contexto geológico-metalogenético admite-se 
que estas anomalias estejam relacionadas a veios 
(quartzo + galena + esfalerita?) originados dos úl-
timos estágios de cristalização dos magmas graní-
ticos presentes, particularmente, na Suíte Arapari. 
Possivelmente em trabalhos mais detalhados esses 
veios possam ser detectados e um alvo passível de 
ocorrência situa-se na bacia do rio Pacajá na região 
dos afluentes Cachimbinho e Cachimbão, onde estão 
concentradas 6 anomalias de Pb.

O Bi, In, Mo, Sn e W são elementos associados 
aos últimos estágios de diferenciação de magmas 
ácidos e aos seus correspondentes pegmatitos. As 
anomalias desses elementos estão geograficamente 
distribuídas, individualmente, de maneira aleatória 
no âmbito das unidades Arapari, Bacajaí e João Jorge 
(Sn e W). Consideradas em conjunto, estas anoma-
lias estão mais presentes no domínio do Complexo 
Bacajaí. Durante os trabalhos de campo não foram 
detectados minerais contendo os elementos acima 
citados, entretanto nos concentrados de bateia foi 
detectada a presença de molibdenita, indicativa da 
atuação de processos hidrotermais. Baseado no con-
texto geológico-metalogenético (granitos e pegmati-
tos) e nos resultados geoquímicos é possível que em 
trabalhos mais detalhados, minerais contendo esses 
elementos anômalos possam ser encontrados e tal-
vez até em concentrações econômicas.

Figura 5.3 - Dendograma da análise de agrupamento para os 32 elementos selecionados.
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Tabela 5.2 A - Anomalias geoquímicas de 1ª ordem ou valores maiores do que o limite superior analítico das amostras 
analisadas.

AMOSTRAS ANOMALIA 1a ORDEM AMOSTRAS ANOMALIA 1a ORDEM

AS-S-203 Ba AS-S-033 (Cr-Ni)-Mo
AS-S-068 Cs AS-S-052 Al-Na
AS-S-171 Bi AS-S-041 Cr-Mo
AS-S-021 Cr AS-S-063 Al
AS-S-172 Bi AS-S-087 Al-V
AS-S-138 Sn AS-S-088 Al-V
AS-S-080 Nb AS-S-147 La-Th-U-Y
AS-S-002 Cd AS-S-074 Ce
AS-S-048 Ca AS-S-096 Ca-Sr
AS-S-153 S AS-S-018 Mg
AS-S-011 Cd AS-S-144 Ga-P-(Ce-LaTh-U-Y)
AS-S-070 Ca AS-S-132 Ce-La-Th-U-Y
AS-S-105 Te AS-S-083 (Al-Ga)-Ce
AS-S-010 Cr AS-S-131 Ga-(Ce-La-Th-U-Y)
AS-S-082 Nb AS-S-055 Hf-(Na-K)
AS-S-104 Te AS-S-054 Hf-(Na-K)
AS-S-103 As AS-S-130 Ce-Pb-Th-Y-U
AS-S-195 Sb AS-S-071 P-(La-Th-Ce-U-Y)
AS-S-194 BI-Sb AS-S-069 Al
AS-S-211 As-Lu AS-S-215 Ba-Co-K-Sr
AS-S-089 Bi-V JS-S-012 (Ce-La-P-Th-U-Y)-Ga-Pb
AS-S-001 Cd-Sn AS-S-049 Ca-Sr
AS-S-059 Bi AS-S-202 Sr-Ca-Mg-Na
JS-S-025 Cr-Mo AS-S-058 (Ce-La-P-Th-U-Y)-Bi-Rb
JS-S-023 Mo AS-S-027 (Ce-U-La)-Mo-(Ni-Cr)
AS-S-128 Ce JS-S-011 (Ce-La-Th-U-Y)-Ga-Pb
AS-S-182 Nb-Ti AS-S-081 Al-Be-Ce-Co
AS-S-120 Hf-Zr AS-S-212 (Ce-U-Y)-Yb-Hf-Pb-Tl
AS-S-034 Cr-Ni JS-S-021 Al-Co-Mn
AS-S-220 Ce JS-S-010 (Ce-La-Th-U-Y)-Pb-Ga-Mo
AS-S-003 Cr-Sn AS-S-199 (Ce-La-Th-Y)-(Zr-Hf)-Pb-Ti-Ga
AS-S-022 Ce AS-S-073 (Ce-La-P-Th-U-Y)-Bi-Ga-Ge-Pb
AS-S-077 Ce AS-S-224 (Ce-U)-(Sr-Rb)-As-Ba-Ca
JS-S-015 (Cr-Mo)-(Ni-W) JS-S-013 (Al-Ga)-(Hg-Mo)-(Cr-Ni-Pb)-(Th-U-Y-Ce-La)

(continuação)

As anomalias de Co distribuem-se de manei-
ra aleatória no domínio da Folha Repartimento e as 
de Cr e Ni apresentam-se agrupadas no âmbito do 
Complexo Bacajaí. A associação Cr-Ni-Co é indica-
dora de corpos ultramáficos e apesar deste litotipo 
não ter sido mapeado, a cromita foi detectada nos 
concentrados de bateia. A integração dos dados 
mineralógicos e geoquímica é bastante sugestiva 
da presença de corpos ultramáficos e até de cromi-
titos, os quais devem ser pesquisados em futuros 
trabalhos prospectivos.

A associação Ti-V-Sc-Cu é indicativa da presen-
ça de rochas básicas. Estas anomalias apresentam-se 
dispersas, porém com o maior número no âmbito da 
Suíte Arapari. A presença de rochas básicas na Folha 
Repartimento é comum e podem ocorrer na forma 
de diques de diabásio (Diabásio Rio Pajeú) e de cor-
pos máficos nas unidades Arapari, Bacajaí, Cajazeiras 
e nos greenstone belts (Formação Itatá e Sequência 
São Manoel). Em principio, acredita-se que estas 
anomalias estejam mais refletindo um contexto lito-
lógico do que a presença de mineralizações.
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Tabela 5.2 B - Anomalias geoquímicas de 2ª ordem das amostras analisadas.

AMOSTRAS ANOMALIA 2a ORDEM AMOSTRAS ANOMALIA 2a ORDEM

JS-S-004 Cs AS-S-175 Hf-Zr
JS-S-016 Hg AS-S-112 Ba-Co
AS-S-015 Cd AS-S-103 Te
AS-S-013 Ag AS-S-005 Cd-Sn
AS-S-009 Nb AS-S-066 Hf-Sb
AS-S-207 Hg AS-S-195 Bi
AS-S-116 Ba JS-S-024 Al-Hg-V
AS-S-127 Ce JS-S-003 Cr-Ni-Mo
AS-S-107 Te AS-S-089 Fe
AS-S-108 Te AS-S-072 Ca-Hg-P
AS-S-039 Mo AS-S-012 Cd-Cr-Ni
AS-S-093 Y AS-S-001 Cr
AS-S-086 Ce AS-S-219 Ce-La-Y
AS-S-091 V AS-S-059 Ce-Sn
AS-S-061 Ca JS-S-025 Ni
AS-S-133 Pb AS-S-160 Ce-U-Y
AS-S-085 Ce AS-S-221 Ce-La-Y
AS-S-124 Ce AS-S-139 Ce-Nb-Y
AS-S-057 Al AS-S-030 Ag-Cr-Ni
AS-S-176 Zr JS-S-023 Cr-Ni
JS-S-001 Mn AS-S-128 La-Th-Y
AS-S-217 Bi AS-S-189 Ba-Ce-Sr
AS-S-193 Ti AS-S-078 Be-Ce-Mn
AS-S-206 Ti AS-S-182 Hf
AS-S-016 Cd AS-S-140 Hf-Ti-Zr
AS-S-047 Mo AS-S-218 Hf-Ti-Zr
AS-S-023 Cs-Hg AS-S-120 Nb
AS-S-006 Cd-V AS-S-020 Co-Ce-Ni
AS-S-038 Cr-Mo AS-S-004 Cd-Cr-Ni
AS-S-014 As-Cd AS-S-034 Ag-W
AS-S-162 Ba-Co AS-S-126 Ba-Be-Co-Sr
AS-S-150 Ce-Y AS-S-220 La-Th-Tl-Y
AS-S-105 As AS-S-003 As-Ni
AS-S-076 Ce-In AS-S-022 La-Th-U
AS-S-184 Al-Cs AS-S-204 Nb-Tl-U-Y
AS-S-010 Ni AS-S-077 Ag-Nb-Sn
AS-S-079 Ce-Sn AS-S-033 W
AS-S-082 Al AS-S-123 Ce-La-Th-U
AS-S-035 Cr-Ni AS-S-201 Ce-Hf-Ni-Ti
AS-S-106 Ca-Te AS-S-210 Hf-Pb-Tl-Zr
AS-S-025 Cr-Ni AS-S-173 Bi-Hf-Nb-Zr
AS-S-104 As AS-S-052 Ca-K
AS-S-109 U-Y JS-S-018 Ba-Ca-Mg-Sr
AS-S-191 Hf-Ti AS-S-041 Mn-Ni-W
AS-S-213 Hf-Pb AS-S-063 Co-Fe-Sc-V
AS-S-065 Hf-Zr AS-S-087 Cu-Fe-Sc

(continuação)
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As anomalias de Nb e Ta estão presentes nas 
unidades Arapari, Bacajaí e João Jorge, A associação 
mais frequente destes elementos é na tantalita-co-
lumbita ((Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6) a qual não foi detectada 
nos trabalhos de mapeamento nem nos concentra-
dos de bateia. Estas anomalias são compatíveis com 
as associações graníticas e charnockíticas e, portan-
to, estão refletindo o contexto litológico regional.

Ga e Ge são metais que se encontram justa-
postos na Tabela Periódica e apresentam semelhan-
tes propriedades geoquímicas. As anomalias destes 
elementos estão agrupadas na Suíte Arapari, na qual 
estão presentes corpos graníticos e seus derivados 
pegmatíticos, os quais podem armazenar os citados 
elementos. No atual estágio da pesquisa não se ve-
rifica importância econômica para estas anomalias.

O mais importante resultado desta prospec-
ção geoquímica foi em termos de Elementos de 
Terras Raras – ETR e associados com a revelação de 
anomalias de Ce, La, Lu, Tb e Yb. Todas notavelmente 
relacionadas à Suíte Arapari, o que confirma o eleva-
do potencial metalogenético desta unidade. A inte-
gração dos dados de campo e geoquímicos permite 
visualizar três condicionamentos metalogenéticos 
passíveis de armazenar jazimentos de ETR. O primei-
ro estaria relacionado aos veios, greisens e pegmati-
tos associados aos últimos estágios da cristalização 
magmática dos corpos graníticos e charnockíticos. O 
segundo estaria relacionado às aluviões no domínio 
da Suíte Arapari, nos quais a monazita é frequente 
e está associada a outros minerais de interesse eco-
nômico, tais como a ilmenita e xenotímio. O terceiro 
ambiente estaria relacionado às zonas de cisalha-
mento, a exemplo do que ocorre no Complexo Jequié 

(Bahia - Brasil), as quais seriam capazes de remobi-
lizar e concentrar os ETR durante a deformação re-
trometamórfica (MACAMBIRA; RICCI; ANJOS, 2014).

Juntamente com as anomalias de ETR estão 
associadas as de Y, Th e U que também marcam proe-
minentemente a unidade Arapari. O condicionamen-
to destas anomalias é o mesmo descrito para as de 
ETR, visto que o Y pode está associado em minerais 
como a monazita e a xenotima e o U e Th, na branne-
rita, enxenita e fergusonita.

Finalmente deve-se acrescentar que a maioria 
dos elementos estudados apresenta uma concentra-
ção de valores anômalos na porção oriental da Folha 
Repartimento, particularmente nos baixos cursos dos 
rios da Direita, Valentin, Bacuri, Andorinha e Pucuruí. 
Nesta região não se constatou qualquer evidência ge-
ológica ou metalogenética que pudesse justificar agru-
pamento anômalo. Uma hipótese para este comporta-
mento estaria relacionada à variação sazonal do nível 
das águas do Lago Tucuruí, no qual desaguam os cita-
dos cursos d’água. Assim, durante a época das cheias 
as águas do lago inundariam os baixos cursos dos rios. 
Portanto, estas anomalias seriam resultantes de fenô-
menos supergênicos de natureza hidrogeomorfológica, 
que concentrariam os elementos em teores anômalos.

5.3.2 Concentrados de Bateia

Nas 230 amostras de concentrados de bateia fo-
ram identificados 31 minerais pesados, fragmentos de 
rocha e agregados minerais. Neste conjunto destaca-
-se pela frequência a ilmenita, zircão e magnetita. Em 
seguida, segundo uma ordem decrescente, o epidoto, 

Tabela 5.2 B - Anomalias geoquímicas de 2ª ordem das amostras analisadas.

AMOSTRAS ANOMALIA 2a ORDEM AMOSTRAS ANOMALIA 2a ORDEM

AS-S-088 Cu-Fe-Sc AS-S-071 Ag-Bi-Ga-Ge
AS-S-147 P AS-S-069 Cu-Fe-Ga-In-Mo-Sc-Sn-V
AS-S-183 Be-Co-Sc-Li-Mn AS-S-215 Ca-Na-Rb-Zn-Tl
AS-S-074 La-Th-U-Y JS-S-012 Ge-Ni-Sc
AS-S-168 Ce-La-Th-U-Y AS-S-049 Al-Be-Co-Mn-Mg-Zn - P
AS-S-197 Be-Co-Pb-V-Zn AS-S-202 Al-Be-Zn
AS-S-096 Ba-K-Zr AS-S-058 K-Pb-Sn
AS-S-178 Hf-K-Nd-Ti-Zr AS-S-027 Rb-Sn-Th-Y-Zr
AS-S-018 Ca-Li-Ni-Rb JS-S-011 Ge-Hg-Mo-P-Rb
AS-S-198 Al-Be-Co-Pb-V-Zn AS-S-081 Fe-Ga-ln-Mn-P-Pb-Sc-U-V
AS-S-119 Ce-Hf-Sr-U-Y-Zr AS-S-212 La-In-Sn-Sr-Th-Ti-Zr
AS-S-132 Ga-Pb-P JS-S-021 Ba-Be-Ca-Fe-Ga-Hg-Mo-Sc-Sr-V
AS-S-083 Fe-In-Sc-Sn-V JS-S-010 Al-Cr-Ge-Hg-Ni-P-Rb
AS-S-131 P-Pb AS-S-199 In-Sc-Sn-Ge-U-Zn
AS-S-055 Al-Ca-Sr-Zr AS-S-073 Hg-K-Na-Rb-Ca-Se-Sn-Ti
JS-S-022 Al-Co-Fe-Hg-Mn-Sr-V AS-S-224 Y-P-Ni-Na-Mg-La-K-Ga
AS-S-054 Ca-Ni-Sb-Sr-Zr JS-S-013 Cu-Ge-Hf-K-Li-P-Rb-Sc-Zr
AS-S-130 Ga-Ti-Zr

(continuação)(continuação)
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limonita, piroxênio, rutilo, granada, anfibólio, turmali-
na e monazita, todos detectados em mais de 50% das 
amostras. O terceiro grupo é formado pela cianita, 
micas, hematita, pirita, anatásio, estaurolita, gahnita 
que ocorrem no intervalo de 40 a 10% das amostras, 
enquanto que os restantes, albita, titanita, sillimanita, 
coríndon, leucoxênio, barita, xenotímio e apatita, em 
menos do que 7%. Em termos de minerais minérios 
destaca-se o ouro, o molibdênio, a cromita e a toriani-
ta, que, individualmente, foram detectados em poucas 
(< 6) amostras em quantidades inferiores a 1%.

A ilmenita é o mineral mais abundante 
ocorrendo em quase todas as amostras com mais de 
50% do peso dos concentrados. Segue-se o zircão, 
que de uma maneira geral, apresenta uma abundan-
cia no intervalo de 25 a 50%; a magnetita, limonita, 
e monazita em quantidades inferiores a 25%. Os de-
mais minerais, para a grande maioria das amostras, 
estão presentes em quantidades inferiores a 1%.

O piroxênio, anfibólio, zircão, micas, epidoto e 
albita ocorrem de uma maneira generalizada e são 
minerais formadores das rochas presentes na Folha 
Repartimento. Em termos de minerais de ferro, a 
magnetita apresenta uma ampla distribuição e é um 
frequente acessório dos diabásios, granulitos máfi-
cos e das rochas básicas de uma maneira geral; a he-
matita é um acessório das rochas ígneas e metamór-
ficas ácidas enquanto a limonita possui uma origem 
supergênica. Proveniente das rochas metamórficas 
(gnaisses e supracrustais) foi detectada a assembleia 
sillimanita, granada, cianita e estaurolita.

A apatita, coríndon, rutilo, anatásio, barita, 
turmalina e titanita são acessórios dos gnaisses e 
granitos e podem também estar associados a peg-
matitos. Na presente escala de trabalho observa-se 
que estes minerais ocorrem de maneira generaliza-
da, não demonstram preferência para uma específi-
ca unidade estratigráfica nem se concentram em de-
terminados contextos. Entretanto em prospecções, 
em escala mais detalhada, deve ser considerada a 
presença de pegmatitos ricos nos citados minerais os 
quais podem ser de valor econômico.

Como indicadores de depósitos minerais foram 
revelados a pirita, que também ocorre na forma de 
pirita-limonita, a qual se apresenta dispersa na área 
de trabalho em quantidades inferiores a 1%. Pirita 
normalmente está associada a depósitos sulfetados 
e no domínio da Folha Repartimento os contextos 
mais favoráveis para este tipo de mineralização são: 
as sequências metavulcanossedimentares; as zonas 
de cisalhamento hidrotermalizadas e os diques de dia-
básio. Também como indicador de depósito mineral 
foi identificada a gahnita que ocorre de maneira dis-
persa particularmente na porção ocidental da área de 
trabalho, sem indicar preferência para determinada 
unidade estratigráfica ou contexto metalogenético. A 
gahnita ocorre em depósitos de zinco (HURLBURT JR.; 
CORNELIUS, 1959) e nos pegmatitos (BETEJTIN,1970).

Em termos de mineral-minério pode-se desta-
car: monazita, xenotímio, ilmenita/leucoxênio, ouro, 
cromita, torianita e molibdenita. Destes, considera-
-se a monazita e o xenotímio como os mais impor-

tantes, presente em cerca de 50% dos concentrados 
de bateia em quantidades iguais ou inferiores a 25% 
do total dos minerais pesados. Apresenta uma am-
pla distribuição na Folha Repartimento, porém com 
uma evidente preferência pela Suíte Intrusiva Ara-
pari, cujos pegmatitos e granitos podem armazenar 
esses minerais. A monazita ((Ce, La, Y,Th)PO4) e o 
xenotímio (YPO4) são importantes fontes de Th, Y e 
Elementos de Terras Raras, metais que atualmente 
apresentam alta cotação no mercado internacional. 
Neste contexto a Suíte Intrusiva Arapari apresenta-
-se como favorável para pesquisa destes elementos.

A ilmenita (e a forma de alteração, leucoxênio) 
é o mineral mais frequente e mais abundante. Ocor-
re em todos os concentrados de bateia geralmente 
em quantidades de 50 a 75% do peso dos minerais 
pesados. Ocorre como mineral acessório nos gnais-
ses, rochas básicas e pegmatitos. A ilmenita é uma 
fonte de titânio e no âmbito da Folha Repartimento 
podem ser detectadas concentrações econômicas 
nas aluviões quaternárias e nos pegmatitos.

O ouro foi detectado em 5 amostras de con-
centrados de bateia dispersas na região de trabalho, 
entretanto 3 situam-se no domínio da Suíte Intrusiva 
Arapari e destas 2 situam-se na bacia do Rio da Di-
reita. No atual estágio de conhecimento admite-se 
que o ouro esteja associado a resquícios de rochas 
supracrustais (não mapeáveis na escala 1:250.000) 
presentes no âmbito na unidade Arapari ou rela-
cionado a zonas de cisalhamento hidrotermalizadas 
que removeram o ouro de enclaves básicos situados 
em profundidade. No âmbito da Folha Repartimento 
existem garimpos de ouro aluvionar e, portanto exis-
te a possibilidade de em trabalhos de maior detalhe 
ser detectadas concentrações econômicas.

Em 4 concentrados de bateia, dispersos na área 
de trabalho, foi detectado a presença de cromita em 
quantidades inferiores a 1% do peso dos minerais pe-
sados. Destas amostras, 3 estão no domínio da Suíte 
Arapari e todas as amostras em drenagens inteiramen-
te situadas na Folha Repartimento. A cromita está nor-
malmente associada a rochas ultrabásicas e este litotipo 
não foi detectado durante o trabalho de campo. Portan-
to, cabe alertar para que, nos trabalhos mais detalha-
dos, uma especial atenção seja dirigida para as bacias 
de captação em que foi detectada a presença de cromi-
ta, a qual pode ocorrer em acumulações importantes.

A torianita foi detectada em 2 amostras de 
concentrados de bateia e a molibdenita em 1 amos-
tra. Todas em teores inferiores a 1%. A molibdenita 
situa-se no domínio da Suíte Arapari. Esta unidade 
também contempla um concentrado com torianita e 
o outro, localiza-se no Complexo Novolândia. Estas 
amostras situam-se na bacia do Rio Pacajá (o qual 
está quase que inteiramente na Folha Repartimento) 
e distam entre si de dezenas de quilômetros. Ambos 
os minerais são encontrados nos pegmatitos. Por se 
tratarem de ocorrências isoladas, apesar de situa-
rem-se em um contexto metalogenético favorável, 
não despertam grandes interesses econômicos, en-
tretanto, suas ocorrências devem ser consideradas 
em futuros trabalhos prospectivos.
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5.4 ÁREAS ANÔMALAS

A integração dos resultados geoquímicos e mi-
neralógicos, juntamente com o contexto geológico-
-metalogenético permitiu a seleção de 6 alvos para 
pesquisa os quais estão sendo denominados de A a F.

Alvo A

Está delimitado pelas anomalias de ETR (Ce, 
La, Lu, Tb e Yb) e elementos geralmente associados 
tais como o Y, Th e U, além da monazita e torianita 
(Figura 5.4). Este alvo está constituído de duas zonas 
anômalas: uma maior situada na porção ocidental 
da Folha Repartimento e outro menor no quadrante 
SE da referida quadrícula. Em ambos os casos abran-
gem essencialmente rochas da unidade Arapari, ape-
sar da zona ocidental também abranger o Granulito 
Novolândia e o Complexo Cajazeiras. Estas zonas 
são muito consistentes delimitadas pelos elemen-
tos e minerais acima mencionados e detectados em 
várias amostras. Este panorama geoquímico aliado 
ao contexto geológico-metalogenético, constituído 
pela cristalização fracionada dos líquidos residuais 
da evolução de magmas graníticos e charnockíticos, 
relacionados ou não a zonas de cisalhamento, confir-
mam os estudos de Macambira, Ricci e Anjos (2014).

Alvo B

Este alvo (Figura 5.5) contém duas zonas anô-
malas. A maior, situada na porção centro-setentrional 
da Folha Repartimento, apresenta forma elíptica (80 

km/40 km) e abrange rochas das unidades Arapari, 
Bacajaí e João Jorge. A outra zona situa-se no limi-
te ocidental da Folha Repartimento, com dimensões 
de 20 km/15km, compreende parte de uma elipse e 
situa-se no domínio da Suíte Arapari. O alvo foi deli-
mitado pela cromita e anomalias de Cr, Ni e Co. Este 
contexto sugere a presença de rochas ultramáficas, 
com possíveis mineralizações de cromo e níquel, as 
quais não foram detectadas em trabalhos de campo. 
Admite-se que os pré-existentes corpos ultramáficos 
foram envolvidos pelo magmatismo Bacajaí e Arapari.

Alvo C

Duas zonas anômalas estão presentes neste 
alvo (Figura 5.6). Ambas situam-se no quadrante no-
roeste da Folha Repartimento e ambas possuem for-
ma elíptica. A maior (40 km/30 km) abrange rochas da 
Suíte Arapari e do Complexo Bacajaí, porém, as princi-
pais drenagens estão influenciadas pelo Quartzito Ser-
ra da Fumaça; esta zona foi delimitada por anomalias 
de Pb e Zn e pela gahnita, que é um mineral raro que 
ocorre em depósitos de zinco (HURLBURT JR.; COR-
NELIUS, 1959). A outra zona (35 km/12 km) abrange 
rochas do Complexo Bacajaí e da Suíte João Jorge e 
foi delimitada pelo Cd que é um elemento associado 
a depósitos de zinco. Admite-se que os elementos 
anômalos possam ser originados de veios pegmatíti-
cos relacionados aos estágios finais da diferenciação 
magmática dos corpos graníticos. Outra hipótese para 
a origem dessas anomalias seria a remobilização des-
ses elementos de resquícios de supracrustais (Serra da 
Fumaça e outras não mapeadas na presente escala de 
trabalho ou situadas em profundidade) que foram afe-
tadas por zonas de cisalhamento (hidrotermalismo).

Figura 5.4 - Alvo geoquímico “A” com anomalias de ETR (Ce-La-Lu-TbyYb) e elementos associados (Y-Th-U), além de 
ocorrências de monazita e torianita, distribuídas na Folha Repartimento.
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Figura 5.6 - Alvo Geoquímico “C” delineado por anomalias de Pb-Zn-Cd e presença de gahnita, distribuídas em duas 
zonas anômalas na Folha Repartimento.

Figura 5.5 - Alvo Geoquímico “B” com anomalias de Cr, Ni, Co e ocorrências de cromita, distribuídas em duas zonas 
anômalas na Folha Repartimento.
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Alvo D

Compreende 4 zonas anômalas, de formas elíp-
ticas, de dimensões variando de 32 a 15 km/12 a 8 km, 
sendo 3 situadas na borda norte da Folha Repartimen-
to e outra na borda sul (Figura 5.7). Abrangem rochas 
das unidades Arapari, Bacajaí e João Jorge. Estas zonas 
foram delimitadas por anomalias de Ag, As, Bi e ouro 
revelado nos concentrados de bateia. Este conjunto 
forma uma associação típica de “metais preciosos” 
os quais, admite-se, estejam associadas às atividades 
hidrotermais, relacionadas às zonas de cisalhamento, 
que remobilizaram estes elementos de rochas básicas 
e/ou supracrustais situadas em níveis profundos.

Alvo E

Está constituído por duas zonas anômalas; 
uma delimitada por anomalias de Te e outra por Tl. 
Esta última tem forma elíptica, foi delimitada por 4 
amostras anômalas e situa-se no domínio da Suíte 
Arapari (Figura 5.8). O Tl está frequentemente as-
sociado a sulfetos metálicos de origem hidrotermal, 
principalmente ao Pb. A zona anômala de Tl sobre-
põe-se, em parte, com a de Pb, reforçando o poten-
cial desta última zona. A zona anômala de Tl na Folha 
Repartimento é sugestiva da presença de minerali-
zações sulfetadas (Pb) e também como fonte desse 
elemento, o qual pode ser enriquecido nos últimos 
estágios da cristalização de minerais de potássio em 
magmas graníticos (GOLDSCHMIDT, 1970). O tálio é 
um metal raro e, recentemente, apresenta um cres-
cente valor econômico em razão de sua utilização em 
tecnologia de ponta.

A zona de Te está delimitada por 6 amostras 
anômalas e abrange rochas das unidades Arapari, Ba-
cajaí, Novolândia e Cajazeiras. O Te normalmente está 
relacionado a atividades hidrotermais e associado ao 
Au e Ag e em mineralizações sulfetadas de Ni, Cu e 
Elementos do Grupo da Platina – EGP. Na zona situa-
da na Folha Repartimento sugere-se que as anomalias 
de Te estejam associadas a hidrotermalismo conjuga-
do com zonas de cisalhamento que seccionam rochas 
básicas. Outra possiblidades seria estar associado aos 
veios de quartzo associados às rochas graníticas, os 
quais são abundantes na área de trabalho. Portanto a 
importância prospectiva da zona anômala de Te é para 
a pesquisa de Au, Ag, EGP e sulfetos de Ni e Cu.

Alvo F

Compreende três zonas anômalas de formas 
elípticas: uma situada na porção centro-setentrional 
da Folha Repartimento a qual apresenta as maiores 
dimensões (65 km/42 km); as outras apresentam ta-
manho semelhante (15 km/8 km) e uma esta situada 
no quadrante sudeste e a outra na borda ocidental 
(Figura 5.9). A zona anômala maior abrange as uni-
dades Bacajaí, João Jorge e Arapari, sendo que esta 
última comparece nas duas outras zonas menores. 
A zona anômala situada na borda ocidental também 
abrange o Quartzito Serra da Fumaça. O Alvo F foi 
delimitado pelas anomalias de Sn, W e Mo e pela 
ocorrência de molibdenita nos concentrados de ba-
teia. Esta assembleia geoquímica-mineralógica é típi-
ca de pegmatitos associados aos últimos estágios da 
cristalização de corpos graníticos, o que está compa-
tível com o quadro magmático-metalogenético das 
unidades plutônicas mencionadas.

Figura 5.7 - Alvo Geoquímico “D” delineado por anomalias de Ag, As, Bi e ouro, distribuídas na Folha Repartimento.
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Figura 5.8 - Alvo Geoquímico “E” com anomalias de Te e Tl, que ocorrem na Folha Repartimento.

Figura 5.9 - Alvo Geoquímico “F” com anomalias de Sn, W, Mo e molibdenita, distribuídas em três zonas anômalas na 
Folha Repartimento.
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6 RECURSOS MINERAIS

6.1 INTRODUÇÃO

Um dos principais objetivos dos trabalhos de 
mapeamento geológico da Folha Repartimento é a 
avaliação do seu potencial mineral. Esta região não 
figura entre as principais províncias minerais do Es-
tado do Pará e, consequentemente, tem sido tradi-
cionalmente preterida nos trabalhos de prospecção 
mineral, tanto por empresas particulares como pelas 
entidades governamentais.

O mapeamento geológico da Folha Reparti-
mento modificou este cenário, transformando-a em 
uma região, metalogeneticamente, mais atrativa. A 
favorável infraestrutura logística da Folha Reparti-
mento, com energia, estradas, mão de obra e cen-
tros comerciais, contribui bastante para viabilizar 
empreendimentos minerais, particularmente os de 
pequeno porte.

Deve ser salientado que em razão da natureza 
do mapeamento (1:250.000) os trabalhos realizados 
serviram principalmente para revelar a potencialida-
de dos recursos minerais, muitos deles insuspeita-
dos, em uma região carente desta informação.

Os recursos minerais da Folha Repartimento 
podem ser divididos em duas classes: metálicos e 
não metálicos, os quais serão descritos.

6.2 RECURSOS MINERAIS METÁLICOS

6.2.1 Ouro

Três garimpos de ouro foram cadastrados: um 
abandonado (Garimpinho de Maracajá), um parali-
sado (Garimpo de Belo Monte) e um em atividade 
(Garimpo do Tião). São garimpos recentes (< 30 
anos), de pequeno porte, aluvionares, sendo o ouro 
extraído por métodos rudimentares (“bico jato, chu-
padeira e despescagem”). Situam-se no âmbito do 
Complexo Bacajaí (enderbitos, tonalitos e granitos) 
e da Suíte Intrusiva Arapari (charnockitos, granitos e 
charnoenderbitos), que são unidades afetadas por 
zonas de cisalhamento transcorrente e/ou atividades 
hidrotermais. No atual estágio da pesquisa admite-
-se que o ouro aluvionar seja oriundo do intempe-
rismo de veios de quartzo auríferos produtos das 
atividades hidrotermais associadas às zonas de cisa-
lhamento; o ouro estaria originalmente armazenado 
em resquícios de rochas supracrustais (não detectas 
no presente mapeamento) englobadas no domínio 
dos “charnockitoides”. O ouro também poderia ser 
originado dos abundantes xenólitos máficos hospe-
dados nas unidades estratigráficas acima menciona-
das (MACAMBIRA; RICCI, 2015).

Nos trabalhos de prospecção geoquímica por 
concentrados de bateia o ouro foi detectado em cin-
co amostras dispersas na região de trabalho, sendo 
que três situam-se no domínio da Suíte Intrusiva Ara-
pari e duas no Complexo Bacajaí. Para estas novas 
ocorrências admitem-se, para a origem do ouro, as 
mesmas hipóteses acima abordadas (Figura 5.7).

Uma faixa da Formação Itatá, pertencente ao 
Grupo Três Palmeiras, foi mapeada no canto noroes-
te da Folha Repartimento. Trata-se de uma sequência 
metavulcanossedimentar, do tipo greenstone belt, 
reconhecidamente portadora de mineralizações aurí-
feras. Segundo Vasquez (2008) vários depósitos aurí-
feros estão relacionados à Formação Itatá, cujos veios 
quartzo-auríferos se associam com pirita, calcopirita 
e arsenopirita e apresentam sericitização, cloritiza-
ção e carbonatação. Estes seccionam rochas meta-
-andesíticas com antofilita, além de plútons quartzo-
-monzodioríticos a granodioríticos intrusivos naquela 
unidade. Na Folha Altamira (1:250.000), associadas a 
Sequência Três Palmeiras, João, Vale e Lobato (1987), 
reportaram atividades minero-auríferas direcionadas 
para mineralizações primárias e secundárias, explora-
das por diversas companhias, principalmente nas re-
giões da Volta Grande do Xingu e no leste desta folha. 
Em estudos mais recentes, na região da Volta Gran-
de do Xingu, Ruy (2009) considera o ouro como tipo 
orogenético, em veios de quartzo controlados por zo-
nas de cisalhamento NW-SE e WNW-ESE, em contato 
com as bordas de corpos dioríticos e granodioríticos. 
Nos alvos da empresa Verena Mineração Ltda., esses 
veios se alojam em zonas muito cisalhadas, com for-
tes controles estruturais e hidrotermais.

Outra sequência potencialmente aurífera 
é a São Manoel, que ocorre com uma pequena 
faixa na borda ocidental da Folha Repartimento. 
Trata-se de uma unidade metavulcanossedimentar 
do tipo greenstone belt, seccionada por zonas de 
cisalhamento e portadora de mineralizações auríferas, 
exemplificadas pelo Garimpo do Manelão, a leste da 
Folha Repartimento. O ouro primário ocorre livre, como 
agregados de partículas milimétricas, preenchendo 
fissuras ou, dispersos na ganga quartzosa. Ele forma 
uma liga metálica com alto grau de pureza (85,2% Au 
+ 13,4% Ag + 1,4% Pt), segundo Souza (1995).

O ouro também é lavrado em formações su-
perficiais lateríticas, onde a pureza da liga atinge até 
97,6% em Au associado com 1,6% Ag e 0,8% Pt, Sb, 
Te, Bi, Se e As (SOUZA, 1995). E, por sua vez, na co-
bertura aluvionar, onde está concentrada a maioria 
das frentes garimpeiras, o ouro detrítico é encontra-
do livre, na forma de pepitas granulares milimétri-
cas, concentradas principalmente nos extratos sedi-
mentares mais basais, formando concentrações da 
ordem de 10 g/ton (SOUZA; KOTSCHOUBEY, 2001).
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Deve ser salientado que as rochas supracrus-
tais são as mais favoráveis para conter jazimentos 
auríferos, inclusive o Quartzito Serra da Fumaça. É 
provável que em mapeamentos mais detalhados pos-
sam ser revelados novas faixas deste litotipo a exem-
plo do que ocorreu na vizinha Folha Tucuruí onde foi 
proposta a Sequência Igarapé Vinte e Quatro.

6.2.2 Ferro

Entre as unidades estratigráficas mapeadas o 
Granulito Novolândia é a que reúne a maior poten-
cialidade para armazenar depósitos de ferro. Trata-se 
de uma sequência metavulcanossedimentar de fácies 
granulito, constituída de paragnaisses pelíticos, arco-
seanos e quartzosos interdigitados com vulcânicas má-
ficas, além de formações ferríferas bandadas, de fácies 
óxido e silicato. Aquela unidade estratigráfica ocorre 
na porção sudoeste da Folha Repartimento como uma 
faixa contínua, segundo o trend WNW-ESE, com largu-
ra máxima de 6,5 km, bem como na forma de corpos 
isolados e lenticulares. As formações ferríferas banda-
das são portadoras de diopsídio e/ou ortopiroxênio, 
± granada, de granulação grossa a fina, com opacos e 
clinoanfibólios secundários, de Ca (hornblenda) e Mg 
(actinolita), localmente dobradas. A favorabilidade de 
jazimentos ferríferos está relacionada ao ambiente 
endógeno, como também ao exógeno associado aos 
processos de lateritização e pedolização.

6.2.3 Potenciais

Nesta categoria estão enquadrados os mine-
rais metálicos que foram revelados indiretamente, 
baseado no contexto geológico, nos minerais detec-
tados em concentrados de bateia, em anomalias geo-
químicas e, no caso de ETR, em anomalias geofísicas.

6.2.3.1 Elementos de Terras Raras – ETR

Com o progresso tecnológico observado nas 
ultimas décadas tem sido crescente o uso dos ETR 
nos diversos segmentos industriais: catalizadores, 
materiais luminescentes, supercondutores, automo-
bilística, materiais magnéticos, óptico-eletrônica etc. 
Mineralizações destes elementos podem ocorrer em 
diversos ambientes, tais como: complexos alcalinos-
-carbonatíticos, cinturões metamórficos de alto grau 
(gnaisses, granulitos e migmatitos) e nos ambientes 
sedimentares (aluviões).

O terreno de alto grau metamórfico da Folha 
Repartimento apresenta uma ampla favorabilidade 
para os elementos terras raras, a exemplo do Comple-
xo Jequié, na Bahia, constituído por terrenos granu-
líticos com mineralizações de ETR e monazita, fonte 
importante de Ce, La, Y e Th (FERNANDES; SILVEIRA 
FILHO, 2005). As unidades Granulito Novolândia, 
Complexo Bacajaí e Suíte Intrusiva Arapari, represen-
tantes da crosta inferior, exibem as maiores anomalias 
no canal de Th do mapa aerogamaespectrométrico.

Na prospecção por concentrados de bateia, a 
monazita e o xenotímio foram os mais importantes 
minerais de minérios em termos de ETR. Estes estão 
presentes em cerca de 50% dos concentrados de ba-
teia em quantidades iguais ou inferiores a 25% do to-
tal dos minerais pesados. A prospecção por sedimen-
tos de corrente também demonstrou a presença de 
zonas anômalas de Ce, La, Lu Tb e Yb, além de outros 
elementos que estão associadas a mineralizações de 
Terras Raras, tais como, o Y, Th e U (Figura 5.4).

Os minerais e as anomalias geoquímicas as-
sociadas à ETR apresentam uma ampla distribuição 
na Folha Repartimento, porém com uma evidente 
preferência pelo Complexo Bacajaí e Suíte Intrusiva 
Arapari. Em segundo plano pode ser incluída a Su-
íte Intrusiva João Jorge, que também apresentou 
um condicionamento metalogenético semelhante às 
unidades anteriormente citadas.

No atual estágio da pesquisa admite-se que as 
mineralizações estejam mais estreitamente relacio-
nadas aos pegmatitos abissais, (alta T; baixa a alta P), 
segundo a classificação de Cerný (1991), que define 
como pegmatitos profundos, supostamente favo-
ráveis para mineralizações de Nb Ti, e Zr, materiais 
cerâmicos e também promissores para elementos 
raros e/ou radioativos (U, Th e ETR). Medições cinti-
lométricas (radioatividade), no campo, muito eleva-
das (até 2200 cps) confirmaram esse potencial, que 
contrasta com a baixa radioatividade dos granitoides 
hospedeiros (80-150 cps de background, com raros 
picos de até 200 cps). Outro condicionamento favo-
rável seriam as zonas de cisalhamento, particular-
mente as mais hidrotermalizadas, as quais poderiam 
remover e concentrar os ETR.

Finalmente, conclui-se que as unidades Arapa-
ri, Bacajaí e Novolândia destacam-se pelos mais ele-
vados teores de tório, (mapas aerorradiométricos), 
pela presença de monazita e xenotímio nos concen-
trados de bateia e de anomalias geoquímicas de ETR 
e associados nos sedimentos de corrente. A integra-
ção dos dados de campo e analíticos permite visuali-
zar três condicionamentos metalogenéticos passíveis 
de armazenar jazimentos de ETR. O primeiro estaria 
relacionado aos veios, greisens e pegmatitos associa-
dos aos últimos estágios da cristalização magmática 
dos corpos graníticos e charnockíticos. O segundo 
estaria relacionado às aluviões no domínio da Suíte 
Arapari nos quais a monazita é frequente e está asso-
ciada a outros minerais de interesse econômico tais 
como a ilmenita e xenotímio. O terceiro ambiente es-
taria relacionado às zonas de cisalhamento, a exem-
plo do que ocorre no Complexo Jequié (Bahia-Brasil), 
as quais seriam capazes de remobilizar e concentrar 
os ETR durante a deformação retrometamórfica.

6.2.3.2 Cromo-Níquel-Cobalto

Durante os trabalhos de prospecção foram 
reveladas anomalias de Cr, Ni e Co, nos sedimentos 
de corrente, além de cromita, nos concentrado de 
bateia. A integração destes dados permite estabele-
cer zonas anômalas que se localizam nas unidades 
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Arapari, Bacajaí e João Jorge (Figura 5.5). As ano-
malias são consistentes e esta assembleia geoquí-
mica é típica de rochas ultrabásicas, embora este 
tipo litológico não tenha sido revelado durante os 
trabalhos de mapeamento geológico. No atual es-
tagio da pesquisa é difícil estabelecer a origem des-
tas anomalias, entretanto, admite-se que os corpos 
ultramáficos são pré-existentes e foram envolvidos 
pelo magmatismo que originou as unidades acima 
mencionadas.

6.2.3.3 Chumbo-Zinco-Cádmio

Foram reveladas anomalias geoquímicas de 
Pb, Zn e Cd, relacionadas as rochas da Suíte Intrusi-
va Arapari, Complexo Bacajaí e Suíte Intrusiva João 
Jorge (Figura 5.6). Foi também detectada a presen-
ça de gahnita, que é um mineral raro que ocorre em 
depósitos de zinco. Estes dados estão dispostos de 
maneira a delimitar zonas geoquímicas anômalas 
para estes elementos (Figura 5.6). Depósitos de Pb-
-Zn podem estar associados aos estágios finais da 
diferenciação magmática de corpos graníticos ou es-
tar encaixados em sequências sedimentares ou vul-
canossedimentares. Aplicando-se este modelo para 
a Folha Repartimento as mineralizações de Pb-Zn 
podem estar associadas aos corpos graníticos dife-
renciados das unidades acima mencionadas ou aos 
resquícios de sequências supracrustais (Serra da Fu-
maça e outras não mapeadas na presente escala de 
trabalho ou situadas em profundidade).

6.2.3.4 Estanho-Tungstênio-Molibdênio

A prospecção geoquímica por sedimentos de 
corrente realizada na Folha Repartimento revelou 
anomalias de Sn, W e Mo e a prospecção por con-
centrados de bateia acusou a presença de molibde-
nita. Este mineral e as anomalias estão situadas no 
âmbito das suítes intrusivas Arapari e João Jorge e 
do Complexo Bacajaí. Essa associação pode estar ge-
neticamente relacionada aos veios e pegmatitos dos 
últimos estágios da diferenciação de magmas graní-
ticos, o que está compatível com o quadro geoquí-
mico-metalogenético observado nas unidades estra-
tigráficas mencionadas.

6.3 RECURSOS MINERAIS NÃO-METÁLICOS

6.3.1 Argila

A argila é o principal recurso mineral da Fo-
lha Repartimento, a qual é extraída dos depósitos 
aluvionares quaternários, localizados ao longo dos 
principais cursos d’agua e nas margens do lago de 
Tucuruí, assentados sobre as mais diversas unida-
des estratigráficas. Duas minas de argila foram ca-
dastradas: Cerâmica Agiforte, situada às margens 
do lago de Tucuruí e Cerâmica El Shamma, na mar-

gem do rio Arataú. Em ambos os locais as condições 
de lavra (pá carregadeira e caçambas) são seme-
lhantes, onde se observam cavas com profundida-
des de 2 a 3 m que ocupam área de dezenas de mi-
lhares de metros quadrados. O perfil inicia-se por 
uma camada de solo argiloso, cinza escuro, rico em 
matéria orgânica e com uma espessura de cerca de 
50 cm; segue-se uma camada de argila bastante ho-
mogênea, de tonalidades amarronzadas, amarela-
das, acinzentadas e esbranquiçadas e com cerca de 
10% de silte disseminado e com espessura variada 
de 1 a 2,5 m; em seguida observa-se uma camada 
de argila avermelhada, pintalgada com manchas es-
branquiçadas que se prolonga até o piso da cava. As 
minas são lavradas por empresas particulares, de 
médio porte, para a fabricação de telhas e tijolos, 
que atendem o mercado local como as cidades das 
vizinhanças.

Em termos regionais, as grandes áreas de 
exposição de filitos caulinizados da Formação Cou-
to Magalhães, são favoráveis à indústria do caulim, 
para baratear os custos na produção de cerâmicas 
brancas, isolantes térmicos, concretos especiais, 
argamassas, etc. Segundo Medeiros, Lima e Silva 
(2003), os baixos custos dessas jazidas, a céu aberto, 
de filitos sericíticos saprolitizados (ricos em caulim), 
também permitem utilizá-los na rochagem aplicada 
à agricultura (ração animal, defensivos agrícolas e 
fertilizantes).

6.3.2 Quartzo

O quartzo é outro recurso mineral que merece 
ser citado. Apresenta 3 modos de ocorrência: 1) em 
veios, com cor branco-leitosa, associados às cúpulas 
dos corpos graníticos das unidades João Jorge, Ara-
pari e Bacajaí; exibem um posicionamento subverti-
cal, preenchendo fraturas, cujos maiores alcançam a 
largura aparente de 1 m e comprimento de até 10 m. 
Alguns destes veios estão associados a zonas de ci-
salhamento; 2) relacionado ao Quartzito da Serra da 
Fumaça, onde o quartzo ocorre como camadas com 
espessuras de até 1 m, que podem ser acompanha-
das por vários quilômetros e em algumas dessas po-
dem ser encontrados quartzitos puros; 3) O quartzo 
também pode ser encontrado em forma de seixos, 
subarredondados, predominantemente nas dimen-
sões de 1,5 a 2,5 cm, constituído de quartzo esbran-
quiçado, amarelados, acinzentados e avermelhados, 
imersos em uma matriz síltico-arenosa constituindo 
camadas que ocorrem na porção inferior dos mais 
desenvolvidos aluviões quaternários.

A importância do quartzo deve-se a sua trans-
formação em silício metálico em uma usina localiza-
da na cidade de Breu Branco, relativamente próximo 
da Folha Repartimento. São produzidos 3 tipos de 
silício metálico: químico (fabricação de silicone), me-
talúrgico (ligas metálicas) e eletrônico (componentes 
de computadores). O material é fabricado pela Dow 
Corning Metais do Pará Indústria e Comércio Ltda. e 
quase toda a produção é para exportação.
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6.3.3 Rochas Ornamentais

Nos trabalhos de mapeamento geológico fo-
ram identificadas rochas que podem ser aproveita-
das como ornamentais, principalmente no domí-
nio da Suíte Intrusiva Arapari (Figura 6.1), a qual é 
constituída por charnockitos, mesopertita-granitos, 
charnoenderbitos e mesopertita granodioritos. São 
rochas isotrópicas, dominantemente porfiríticas a 
megaporfiríticas, com cristais tabulares de feldspato 
de 2 a 4 cm de comprimento. Quando laminados e 
polidos formam belíssimos mosaicos como conse-
quência do ressalto da trama textural da rocha.

Salienta-se, também, o potencial para rochas 
ornamentais dos ortognaisses do Complexo Cajazei-
ras e os paragnaisses do Granulito Novolândia, de 
conspícuos bandamentos e tonalidades cinza escuro. 
Como consequência da deformação formam belíssi-
mas e exóticas estruturas tais como bandamentos, 
dobras e estruturas migmatíticas.

Com um padrão distinto dos acima descritos 
ainda deve ser mencionado o potencial da Suíte In-
trusiva João Jorge (leuco-microclina sieno e monzo-
granitos) e do Diabásio Rio Pajeú.

Salienta-se ainda, que, mesoscopicamente, al-
gumas fácies charnockíticas, portadores de quartzo 
azulado (de alta T) e isentos de xenólitos e/ou autó-
litos, despertaram interesses de empresas de outros 
estados, na exploração de jazidas para rochas orna-
mentais.

Os quartzitos também poder aproveitados 
como rochas ornamentais. Os exemplares prateados 
(ricos em muscovita) e os esverdeados (ricos em clo-

rita), bem como, os de tonalidade rósea são bastan-
te cobiçados no mercado de rochas ornamentais. A 
abundância de serras de quartzitos viabiliza a aplica-
ção desses litotipos como rochas ornamentais.

6.3.4 Materiais para Construção Civil

Como material de construção considera-se a 
areia, o cascalho e a brita. Os dois primeiros mate-
riais estão associados aos corpos aluvionares mais 
desenvolvidos, que ocorrem ao longo dos principais 
cursos d’água e assentam-se sobre diferentes unida-
des estratigráficas. As areias são bem selecionadas, 
de granulometria fina a grossa e constituem cama-
das de até 1 m de espessura e ocupam a parte su-
perior do perfil aluvionar. Os cascalhos são constitu-
ídos de seixos de quartzo e de fragmentos rochosos, 
formam camadas e situam-se na porção inferior do 
perfil aluvionar.

Em virtude do grande número de afloramen-
tos, particularmente na porção norte da Folha Re-
partimento, os de grande porte são utilizados na 
produção de brita, particularmente, as rochas das 
unidades João Jorge, Arapari e Bacajaí. Este material 
é fornecido para obras de engenharia civil, tais como 
a construção de casas e a pavimentação de estra-
das. Nas proximidades dos maiores núcleos urbanos, 
como a Vila Sunil, esses os afloramentos são lavrados 
para atender a demanda local.

Foi observada na região a existência de uma 
pequena cadeia produtiva com o aproveitamento 
dos quartzitos, como brita, na pavimentação de es-
tradas carroçáveis (Figura 6.2).

Figura 6.1 - Megacristais de feldspato potássico, 
plagioclásio e minerais máficos compõe os charnockitos 

porfiríticos da Suíte Intrusiva Arapari.

Figura 6.2 - Morro rebaixado do Quartzito Serra da 
Fumaça aproveitado para brita no revestimento de 

estradas carroçáveis.
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

7.1 CONCLUSÕES

7.1.1 Unidades Tectono-Estratigráficas

O mapeamento geológico na escala 1:250.000 
da Folha Repartimento permitiu cartografar 14 uni-
dades estratigráficas, das quais, duas estão sendo 
propostas e outras duas foram reconhecidas, nesta 
quadrícula, pela primeira vez. Destas unidades, nove 
são pré-cambrianas e cinco, fanerozoicas. No Domí-
nio Tectônico Bacajá (Cráton Amazônico) que ocupa 
cerca de 95% da região de trabalho comparecem 
10 unidades; duas unidades pertencem ao Cinturão 
Araguaia, uma à Bacia do Marajó/Sub-Bacia de Mo-
cajuba e uma ao Quaternário.

No Domínio Bacajá, cinco unidades pré-cam-
brianas mostram uma evolução crustal na crosta 
inferior (catazona), entre ortognaisses de fácies 
granulito (Complexo Cajazeiras), charnockitoides in-
trusivos (Complexo Bacajaí e Suíte Intrusiva Arapa-
ri), um pequeno corpo de gabro (Igarapé Carapanã) 
cristalizado na crosta inferior e uma sequência su-
pracrustal granulitizada (Granulito Novolândia). Esta 
última apresenta formações ferríferas bandadas e 
granulitos máficos interdigitados aos dominantes pa-
ragnaisses pelíticos e psamíticos.

As idades de cristalização magmática variam 
desde o Mesoarqueano (2.94 Ga) até o Riaciano 
(2.05 Ga), enquanto as idades de metamorfismo re-
gional são, ainda, um tanto controversas. Supostos 
eventos de migmatização (ver Capítulo 3) apontam 
idades entre 2.14 e 2.10 Ga, enquanto o metamorfis-
mo granulítico foi estabelecido em torno de 2.06 Ga. 
As supracrustais de baixo a médio grau metamórfico 
estão representadas pela Formação Itatá, de idade 
sideriana (2,4 Ga); também são consideradas como 
riacianas a Sequência São Manoel e o Quartzito Serra 
da Fumaça. O único magmatismo plutônico, de nível 
crustal superior, está representado pela Suíte Intru-
siva João Jorge, cujos granitos riacianos, foliados e/
ou recristalizados, têm idade em torno de 2.07 Ga. 
Por outro lado, o único magmatismo plutônico isen-
to de foliações e/ou deformações (pós-orogênico?) 
acha-se representado pelo Gabro Igarapé Carapanã, 
sendo considerado como gerado no final do Paleo-
proterozoico.

O quimismo dos granitoides Bacajaí e Ara-
pari é semelhante, sendo a primeira unidade com 
um posicionamento sin a tardi-colisional enquan-
to que a Arapari é tardi-colisional em relação ao 
Ciclo Transamazônico. Todas são ácidas a inter-
mediárias, cálcio-alcalinas e metaluminosas. Apre-
sentam um enriquecimento em ETR, com os ETR-
-leves mais enriquecidos que os ETR-pesados. São 

produtos de um magmatismo orogênico relacionado 
a arcos magmáticos. A Suíte Intrusiva João Jorge é 
classificada como um granito alcalino do tipo “A”, e 
representa a fase pós colisional.

A Formação Itatá exibe rochas com quimismo 
predominantemente toleítico, classificadas como ba-
saltos, andesitos e andesitos-basálticos com padrão 
de ETR indicativos de basaltos toleiíticos e cálcio-al-
calinos. Está relacionada à acresção juvenil e existem 
dúvidas sobre o seu posicionamento como greens-
tone belt.

O Neoproterozoico é representando pela For-
mação Couto Magalhães (Cinturão Araguaia), que 
aflora como uma diminuta faixa orientada segundo 
N-S, com muito pouco conhecimento gerado neste 
projeto, devido suas exposições muito intemperiza-
das. Mas foi possível constatar que o Duplex Com-
pressivo Tucuruí (RICCI; MACAMBIRA, 2015) pros-
segue para a Folha Repartimento, gerando forte 
clivagem de fratura nas rochas daquela formação. 
Alguns desses litotipos mostram níveis fortemente 
caulinizados, matéria prima utilizada na indústria 
do caulim, para baratear os custos na produção de 
cerâmicas brancas, isolantes térmicos, concretos es-
peciais, argamassas, conforme técnica descrita por 
Medeiros, Lima e Silva (2003) ou ainda, na rochagem 
aplicada à agricultura.

Ainda associado ao Orógeno Araguaia, um 
corpo ainda mais inexpressivo, da Formação Tucu-
ruí (com idade cambriana), foi apenas interpretado, 
em termos cartográficos, através de imagens de ra-
dar, graças à sua continuidade física já conhecida, na 
folha contígua a norte (Tucuruí), também mapeada 
por estes autores. Essa mesma ausência de acesso 
logístico ocorreu na interpretação radar-geológica 
da Formação Ipixuna, cuja continuidade cartográfica 
para a Folha Repartimento se deve ao mapeamento 
geológico de Macambira e Ricci (2015).

Num provável evento creditado ao Neotriássi-
co, foi mapeado um enxame de corpos magnéticos 
com direção NE-SW, aqui denominado de “Sistema 
de Lineamentos Magnéticos Parakanã”, o qual aflora 
na forma de diques, que foram informalmente reuni-
dos no Diabásio Rio Pajeú. Estas rochas básicas são 
de natureza toleítica, metaluminosas, quimicamente 
classificadas como basaltos e andesitos basálticos, 
de posicionamento intraplaca do tipo Continental 
Flood Basalts.

Finalmente, foram cartografados (e/ou inter-
pretados) alguns estreitos depósitos aluvionares 
do Cenozoico, supostamente promissores para to-
rianita e monazita, segundo indícios de concentra-
dos de bateia e nos frequentes corpos de pegmati-
tos radioativos encontrados em algumas unidades 
estratigráficas.
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7.1.2 Geologia Estrutural

Na folha mapeada, três grandes estrutura-
ções tectógenas, discordantes entre si, merecem 
destaque. A mais proeminente delas é o Domínio 
Bacajá, que se caracteriza como um terreno cratô-
nico transcorrente, recortado por megazonas de ci-
salhamento, que configuram um arranjo linear dos 
corpos geológicos principalmente na direção NW-
-SE. Este comportamento das unidades litológicas 
em corpos alongados é consequência da colisão 
continental no Ciclo Transamazônico, o qual, como 
um órogeno colisional, retrabalhou a preexistente 
crosta arqueana e sideriana e gerou granitoides e 
charnockitoides riacianos.

Na folha mapeada se reconheceu uma estru-
turação mais antiga, bem marcada nos mapas mag-
néticos, associada em campo a megazonas paralelas 
de cisalhamento WNW-ESE a E-W, que imprimem 
um “corredor de cisalhamento”, em quase toda a 
extensão da folha mapeada, com frequentes tecto-
nitos LS e SL. A maioria dos corpos geológicos meno-
res apresentam formatos em “charuto”, formando 
“trilhas” de quartzitos fragmentados, além de um 
estreito “cinturão” de granitos lenticularizados (Su-
íte Intrusiva João Jorge). As sucessivas reativações 
tectônicas ocorreram ora com cinemática dextral, 
ora com movimentação sinistral, as quais dificul-
tam uma conclusiva análise cinemática do Domínio 
Bacajá, o que levou outros autores a considerarem 
uma cinemática sinistral para este domínio (SOUZA, 
2008; VASQUEZ et al., 2008).

Outra marcante estruturação da Folha Re-
partimento são lineamentos de direção NW-SE a 
NNW-SSE, bem assinaladas nas imagens de radar do 
SAR-SIPAM e do canal aeromagnético da primeira 
derivada (horizontal e vertical), que não foram bem 
compreendidas no campo. Estas estruturas podem 
seccionar discordantemente, em mapa, as estrutu-
ras WNW-ESE, promovendo feições de “arrasto”, a 
exemplo de falhas transcorrentes frágil-dúcteis. Fei-
xes de fraturas na direção NW-SE também são rele-
vantes em imagens SAR-SIPAM.

Na Folha Repartimento é também proposta 
uma denominação formal para o notável feixe de 
megadiques de diabásio, denominado “Sistema de 
Lineamentos Magnéticos Parakanã”, que correspon-
de, no campo, a um conhecido e gigantesco enxame 
de diques básicos, de escala inter-regional, que sec-
ciona os domínios Rio Maria, Carajás e Bacajá.

7.1.3 Prospecção Geoquímica

A prospecção geoquímica realizada é de na-
tureza regional, multielementar, baseado na cole-
ta de 230 sedimentos de correntes e concentrados 
de bateia. Esteve restrita ao Domínio Bacajá, que 
ocupa cerca de 95% da área da Folha Repartimen-
to, visto que as demais unidades, Cinturão Ara-
guaia e a bacia sedimentar do Marajó/Sub-Bacia 
Mocajuba, apresentam baixo potencial metaloge-

nético, particularmente para jazimentos minerais 
que possam ser revelados pela prospecção geo-
química.

A integração dos resultados permitiu delimitar 
as seguintes zonas anômalas:

A – Anomalias de ETR (Ce, La, Lu, Tb e Yb) e 
elementos geralmente associados tais como o Y, Th e 
U + monazita e torianita: unidades Arapari, Novolân-
dia e Bacajaí.

B – Anomalias de Cr, Ni e Co + cromita: rochas 
ultramáficas.

C – Anomalias de Pb e Zn + gahnita: pegmati-
tos graníticos.

D – Anomalias de Ag, As e Bi + ouro: rochas 
supracrustais e zonas de cisalhamentos.

E – Anomalias de Te e Tl: cúpulas graníticas e 
zonas de cisalhamento (hidrotermal). 

F – Anomalias de Sn, W + molibdenita: pegma-
titos graníticos.

7.1.4 Recursos Minerais

Os recursos minerais da Folha Repartimento 
podem ser divididos em duas classes: metálicos e 
não metálicos:

Recursos Minerais Metálicos

- Ouro: Este metal foi observado em 3 garim-
pos aluvionares e em 4 amostras de concentrado de 
bateia. A Formação Itatá e a Sequência São Manoel, 
constituídas por sequências metavulcanossedimen-
tares do tipo greenstone belt são as unidades mais 
promissoras para conter mineralizações auríferas. 
Os trabalhos de geoquímica delimitaram zonas 
anômalas para a pesquisa de ouro. As zonas de 
cisalhamento são importantes metalotectos para 
esse metal.

- Ferro: Condicionado às formações ferríferas 
presentes no Granulito Novolândia.

- ERT e Associados: Zonas anômalas de Ce, La, 
Lu Tb e Yb, além de outros elementos que estão as-
sociadas a mineralizações de Terras Raras, tais como, 
o Y, Th e U; frequente presença e abundância de mo-
nazita e o xenotímio, fazem da Suíte Intrusiva Arapa-
ri, Complexo Bacajaí e Granulito Novolândia e Suíte 
Intrusiva João Jorge, alvos potenciais para armazenar 
mineralizações de ETR e associados.

- Cromo-Níquel-Cobalto + Cromita: Fortes 
anomalias geoquímicas destes elementos e o mine-
ral evidenciam a presença de mineralizações associa-
das a rochas ultrabásicas, as quais, não foram detec-
tadas no mapeamento geológico.

- Chumbo-Zinco-Cádmio: Anomalias geoquími-
cas destes elementos salientam a favorabilidade me-
talogenética para os corpos graníticos da Suíte Intru-
siva Arapari, Complexo Bacajaí e Suíte Intrusiva João 
Jorge.

- Estanho-Tungstênio + Molibdênio: Ano-
malias geoquímicas destes elementos adicionadas 
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à presença do mineral tornam promissoras para 
pesquisa os veios e pegmatitos associados aos últi-
mos estágios da diferenciação de magmas graníti-
cos das suítes intrusivas Arapari e João Jorge e do 
Complexo Bacajaí.

Recursos Minerais Não-Metálicos

- Argila: É o principal recurso mineral, o qual é 
extraído dos depósitos aluvionares quaternários, lo-
calizados ao longo dos principais cursos d’agua e nas 
margens do Lago de Tucuruí. Utilizada para a fabrica-
ção de tijolos e telhas.

- Quartzo: Presente na forma de veios asso-
ciados aos granitos e charnockitoides, em camadas 
no Quartzito Serra da Fumaça e em níveis de seixos 
dos depósitos aluvionares. Sua importância deve-se 
ao fato de ser o material básico para a produção de 
silício metálico, na cidade de Breu Branco.

- Rochas Ornamentais: Rochas das unidades 
Arapari (charnockitos), Complexo Cajazeiras (ortog-
naisses), Granulito Novolândia (paragnaisses), João 
Jorge (granito) e Rio Pajeú (diabásio) apresentam po-
tencial para sua utilização como rochas ornamentais.

- Material para Construção Civil: Areia e 
cascalho associados aos aluviões quaternários; bri-
ta originadas das suítes João Jorge e Arapari e do 
Complexo Bacajaí.

7.2 RECOMENDAÇÕES

Baseado nos resultados obtidos sugere-se as 
seguintes atividades para o melhor conhecimento do 
quadro geológico e metalogenético da Folha Repar-
timento:

- Mapeamento geológico sistemático, na escala 
1:100.000, das 6 folhas (SB.22-X-A- I, II, III, IV, V e VI), 
com ênfase nos estudos estruturais e metalogenéticos;

- Prospecção geoquímica em maior detalhe (1 
amostra/20 km²) no Domínio Bacajá, particularmen-
te nas zonas anômalas delimitadas;

- Elaboração de perfis cintilométricos terres-
tre, detalhados, perpendiculares às principais ano-
malias aerorradiométricas visando a pesquisa de ETR 
e associados;

- Avaliação mais detalhada do potencial para 
ETR e associados, Sn-W + Molibdênio e Pb-Zn+ Cád-
mio na Suíte Intrusiva Arapari, e no Complexo Bacajaí 
e Suíte Intrusiva João Jorge, com ênfase aos pegmati-
tos graníticos e as zonas de cisalhamento;

- Avaliação das potencialidades auríferas com 
atenção particular para as faixas de supracrustais, para 
os garimpos e a presença nos concentrados de bateia;

- Investigar a presença de mineralizações asso-
ciadas a rochas ultrabásicas nas zonas anômalas de 
Cr-Ni-Co + cromita.
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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 três grandes linhas de atuação: 

• Geologia e Recursos Minerais; 

• Geologia Aplicada e Ordenamento Territorial; 

• Hidrologia e Hidrogeologia. 

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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