
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE MINAS E METALURGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

5º DISTRITO - DNPM
PARÁ

PROGRAMA NACIONAL DE DISTRITOS MINEIROS

BELÉM - PA
2004

DISTRITOS MINEIROS
DO  ESTADO DO PARÁ

C P R MC P R M
Serviço Geológico do Brasil
Superintendência Regional de BelémSuperintendência Regional de Belém



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE MINAS E METALURGIA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

5° DISTRITO - DNPM
PARÁ

DISTRITOS MINEIROS
DO ESTADO DO PARÁ

PROGRAMA NACIONAL DE DISTRITOS MINEIROS

Coordenador Nacional Emanuel Teixeira de Queiroz
Coordenador Regional: José Luiz Bastos Rodrigues

José Maria deAzevedo Carvalho

Equipe Técnica:
José Maria de Azevedo Carvalho, Edesio Maria Buenano Macambira,

Eduardo Paim Viglio, Evandro Luiz Klein, Expedito Jorge Souza Costa, Jaime dos Passos
de O. Barbosa, Lucia Travassos da Rosa Costa, Marcelo Lacerda Vasquez, Nélio das
GraçasA.M. Rezende, Orlando José Barros deAraújo e Paulo dos Santos Freire Ricci.

José Luiz Bastos Rodrigues (DNPM)
Xafi da Silva Jorge João (CPRM)

Colaboradores: Emídio Garcia Rodrigues (DNPM)
Maria do Rosário Miranda Costa (DNPM)

:
DNPM 5º Ds/PA

SUREG-BE / CPRM

Geologia:

Economia Mineral e Direito Minerário:

BELÉM PA
2004



Publicação do
Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM
Setor de Autarquias Norte Quadra I Bloco B
70.040 210 Brasília, DF, Brasil

Editada por

@DNPM, Set. 2004
Reservado todos os direitos
É permitida a reprodução, desde que seja mencionada a fonte.

DEPÓSITO LEGAL
Biblioteca Nacional
Biblioteca do Ministério das Minas e Energia

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Programa Nacional de Distritos Mineiros;
Distritos Mineiros do Estado do Pará.
Belém.
DNPM/CPRM, 2004.

. 119 p il. mapas

1 Geologia Econômica. 2. Economia Mineral. 3.
Direito Minerário



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Ministra de Estado

Secretário de Minas e Metalurgia

Diretor-Geral

Diretor

Chefe

Diretor-Presidente

Diretor

Superintendente

Gerente

DILMA VANA ROUSSEFF

GILES CARRICONDE AZEVEDO

MIGUEL ANTÔNIO CEDRAZ NERY

ANTÔNIO FERNANDO DASILVARODRIGUES

JOÃO CARLOS RIBEIRO CRUZ

AGAMENON SÉRGIO LUCAS DANTAS

MANOELBARRETO DAROCHANETO

MANFREDO XIMENES PONTE

ORLANDO JOSÉ BARROS DE ARAÚJO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

DIRETORIADE DESENVOLVIMENTO E ECONOMIAMINERAL

5° DISTRITO - DNPM/PA

COMPANHIADE PESQUISADE RECURSOS MINERAIS - CPRM
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

DIRETORIADE GEOLOGIAE RECURSOS MINERAIS

SUPERINTENDÊNCIAREGIONAL DE BELÉM

GERÊNCIADE RECURSOS MINERAIS



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ....................................................................................... 09

RESUMO ........................................................................... .................... 11

ABSTRACT

INTRODUÇÃO

................................................................................................ 12

............................................................................................. 15

Distrito Mineiro Nordeste do Pará - Grande Belém ............................... 10
.................................................................................... 10

......................................................................... 10
Calcário ......................................................................... 10
Fosfato ......................................................................... 11
Nefelina ......................................................................... 12
Argila .................................................................................... 13
Areia Industrial .............................................................. 13
Seixo e Areia......................................................................... 13
Brita .................................................................................... 14
Água Mineral..........................................................................14

......................................................................... 14
Quadro de Produção Mineral .................................................... 15
Quadro das Exportações ............................................................... 16

Distrito Mineiro Gurupi................................................................................ 19
.................................................................................... 19

......................................................................... 20
Ouro .................................................................................... 20
Calcário................................................................................. 20
Fosfato.................................................................................. 21
Argila ................................................................................... 21
Sericita (Filito)....................................................................... 21
Areia ................................................................................... 22
Ferro (laterita)....................................................................... 22

22

Distrito Mineiro Paragominas - Capim........................................................ 25
.................................................................................... 25

......................................................................... 25
Caulim................................................................................... 25
Bauxita.................................................................................. 26

27
Quadro de Produção Mineral.......................................................... 28
Quadro das Exportações................................................................ 28

Geologia
Recursos Minerais

Situação Legal........

Geologia
Recursos Minerais

Situação Legal.................................................................................

Geologia
Recursos Minerais

Situação Legal.................................................................................

Distrito Mineiro Araguaia - Tocantins ................................................... 31
................................................................................... 31

........................................................................ 31
Geologia
Recursos Minerais

DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ



Cromo, Níquel e Amianto ................................................... 31
Calcário e Mármore.............................................................. 32

Quadro de Reservas Geológicas ................................................... 44

Cristal de rocha .............................................................. 32
Diamante, Ametista, Citrino e Opala..................................... 32
Fosfato ......................................................................... 33
Xenotímio ......................................................................... 33
Quartzito, Quartzo / Silício Metálico..................................... 33
Areia, Cascalho e Brita ................................................... 33

34

Distrito Mineiro Carajás ........................................................................ 37
37

........................................................................ 38
Ouro ................................................................................... 39
Cobre - Ouro........................................................................ 39
Ferro ................................................................................... 39
Manganês............................................................................. 40
Níquel................................................................................... 40
Cromo, EGP ........................................................................ 40
Quartzito, Silício Metálico ................................................... 40

41
Quadro da Produção Mineral.......................................................... 42
Quadro das Exportações .............................................................. 43

Distrito Mineiro Rio Maria ......................................................................... 47
................................................................................... 47

47
Ouro ................................................................................... 47
Wolfrâmio.............................................................................. 48
Chumbo - Zinco..................................................................... 48
Carvão................................................................................... 49

49

Distrito Mineiro Inajá ......................................................................... 52
................................................................................... 52

......................................................................... 52
Ouro ................................................................................... 52
Urânio................................................................................... 53
Dolomito................................................................................ 53
Níquel, Amianto, Ferro e Manganês..................................... 53
Gemas................................................................................... 53

54

Distrito Mineiro São Félix do Xingu............................................................ 57
.................................................................................... 57

......................................................................... 57
Níquel................................................................................... 58
Estanho, Wolfrâmio .............................................................. 58
Ouro ................................................................................... 58
Cobre - Ouro......................................................................... 58
Gemas................................................................................... 58

59

Situação Legal................................................................................

Geologia.........................................................................................
Recursos Minerais

Situação Legal................................................................................

Geologia
Recursos Minerais...........................................................................

Situação Legal.................................................................................

Geologia
Recursos Minerais

Situação Legal.................................................................................

Geologia
Recursos Minerais

Situação Legal.................................................................................



Distrito Mineiro Iriri - Curuá ............................................................... 62
.................................................................................... 62

......................................................................... 62
Ouro .................................................................................... 62
Fluorita.................................................................................. 62

63

Distrito Mineiro Tapajós ......................................................................... 66
.................................................................................... 66

......................................................................... 67
Ouro .................................................................................... 67
Estanho................................................................................. 67
Gemas................................................................................... 68

68
Quadro de Produção Mineral........................................................... 69
Quadro das Exportações................................................................. 69

Distritos Mineiros Itaituba e Placas - Uruará.............................................. 74
74

......................................................................... 74
Calcário................................................................................. 74
Gipsita e Halita...................................................................... 75
Fosfato.................................................................................. 76
Diamante............................................................................... 76
Ametista ......................................................................... 76

.............................................................. 76
Quadro da Produção Mineral - Itaituba.............................................77
Quadro das Exportações - Itaituba...................................................77

.................................................... 78

Distrito Mineiro Três Palmeiras ............................................................... 81
.................................................................................... 81

81
Ouro .................................................................................... 81

82
Quadro da Produção Mineral........................................................... 83
Quadro das Exportações .............................................................. 83

Distrito Mineiro Trombetas - Juruti .................................................... 86
86

......................................................................... 86
Bauxita.................................................................................. 86
Areia Industrial e Argila......................................................... 86
Gemas................................................................................... 87

87
Quadro da Produção Mineral........................................................... 88
Quadro das Exportações..................................................................88

Distrito Mineiro Monte Alegre...................................................................... 9 1
.................................................................................... 91

91
Calcário ..........................................................................91

Geologia
Recursos Minerais

Situação Legal.................................................................................

Geologia
Recursos Minerais

Situação Legal.................................................................................

Geologia ....................................................................................
Recursos Minerais

Situação Legal - Itaituba

Situação Legal - Placas - Uruará

Geologia
Recursos Minerais...........................................................................

Situação Legal.................................................................................

Geologia ....................................................................................
Recursos Minerais

Situação Legal.................................................................................

Geologia
Recursos Minerais ..........................................................................



Fosfato e Titânio .............................................................. 91
Estanho................................................................................. 91
Gemas...................................................................................   91
Chumbo, Zinco, Urânio, Molibdênio e TR............................. 92

92

Distrito Mineiro Almeirim - Ipitinga.............................................................. 95
................................................................................... 95

......................................................................... 96
Bauxita.................................................................................. 96
Ouro - Cobre......................................................................... 96
Estanho................................................................................. 97
Ferro ................................................................................... 97
Titânio................................................................................... 97
Outras Substâncias .............................................................. 97

98

O Setor Mineral Paraense ......................................................................... 99
Aspectos da Política e da Economia Mineral .............................. 99

Bibliografia ..............................................................................................106

Relação de Figuras

Figura 01: Situação Legal NE do Pará/ Grande Belém............................ 14
Figura 02: Titularidade NE do Pará/ Grande Belém ............................... 15
Figura 03: Situação Legal Gurupi.............................................................. 22
Figura 04: Titularidade Gurupi ............................................................... 22
Figura 05: Situação Legal Paragominas - Capim...................................... 27
Figura 06: Titularidade Paragominas - Capim ......................................... 27
Figura 07: Situação Legal Araguaia - Tocantins........................................ 34
Figura 08: Titularidade Araguaia - Tocantins............................................. 34
Figura 09: Situação Legal Carajás............................................................ 41
Figura 10: Titularidade Carajás ............................................................... 42
Figura 11: Situação Legal Rio Maria.......................................................... 49
Figura 12: Titularidade Rio Maria............................................................... 4 9
Figura 13: Situação Legal Inajá ............................................................... 54
Figura 14: Titularidade Inajá...................................................................... 54
Figura 15: Situação Legal São Félix do Xingu.......................................... 59
Figura 16: Titularidade São Félix do Xingu................................................ 59
Figura 17: Situação Legal Iriri - Curuá .................................................... 63
Figura 18: Titularidade Iriri - Curuá............................................................ 63
Figura 19: Situação Legal Tapajós............................................................ 68
Figura 20: Titularidade Tapajós .............................................................. 69
Figura 21: Situação Legal Itaituba............................................................ 76
Figura 22: Titularidade Itaituba .............................................................. 76
Figura 23: Situação Legal Placas - Uruará............................................... 78
Figura 24: Titularidade Placas - Uruará .................................................... 78
Figura 25: Situação Legal Três Palmeiras................................................ 82
Figura 26: Titularidade Três Palmeiras .................................................... 82
Figura 27: Situação Legal Trombetas - Juruti........................................... 87

Situação Legal.................................................................................

Geologia
Recursos Minerais

Situação Legal.................................................................................



Figura 28: Titularidade Trombetas - Juruti.................................................  87
Figura 29: Situação Legal Monte Alegre.................................................... 9 2
Figura 30: Titularidade Monte Alegre......................................................... 92
Figura 31: Situação Legal Almeirim - Ipitinga............................................. 98
Figura 32: Titularidade Almerim - Ipitinga................................................... 98
Figura 33: A Cartografia Geológica no Pará...............................................100
Figura 34: Volume e produção beneficiada em 2003 ...............................101
Figura 35: Os indicadores da atividade minerária em 2003 ....................102
Figura 36: Valores de tributos e encargos em 2003 ...............................102
Figura 37: A nova base produtiva do Estado do Pará ...............................103

Relação de Mapas

Mapa 01: Distritos Mineiros do Estado do Pará..........................................05
Mapa 02: Domínios Geológicos do Estado do Pará...................................06
Mapa 03: Distrito Mineiro Nordeste do Pará - Grande Belém.....................09
Mapa 04: Distrito Mineiro Gurupi ............................................................... 18
Mapa 05: Distrito Mineiro Paragominas - Capim........................................ 24
Mapa 06: Distrito Mineiro Araguaia - Tocantins...........................................30
Mapa 07: Distrito Mineiro Carajás...............................................................36
Mapa 08: Distrito Mineiro Rio Maria............................................................46
Mapa 09: Distrito Mineiro Inajá....................................................................51
Mapa 10: Distrito Mineiro São Félix do Xingu ..........................................56
Mapa 11: Distrito Mineiro Iriri - Curuá..........................................................61
Mapa 12: Distrito Mineiro Tapajós............................................................... 65
Mapa 13: Distrito Mineiro Itaituba............................................................... 71
Mapa 14: Distrito Mineiro Placas - Uruará.................................................. 73
Mapa 15: Distrito Mineiro Três Palmeiras................................................... 80
Mapa 16: Distrito Mineiro Trombetas - Juruti.............................................. 85
Mapa 17: Distrito Mineiro Monte Alegre .................................................... 90
Mapa 18: Distrito Mineiro Almeirim - Ipitinga...............................................94



APRESENTAÇÃO

O Departamento Nacional de Produção Mineral entrega à comunidade
minerária brasileira a publicação Distritos Mineiros do Estado do Pará, executado
pelo  5°  Distrito  do  DNPM/Pará, em  parceria  com  a  Superintendência
Regional de Belém da CPRM - Serviço Geológico do Brasil, representando mais
um produto importante do Programa Nacional de Distritos Mineiros da Diretoria
de Desenvolvimento e Economia Mineral - DIDEM.

Foram caracterizados, neste trabalho, dezesseis Distritos Mineiros, cuja
localização está centrada na existência de ambientes geológicos de comprovada
fertilidade metalogenética com produção e/ou potencialidade de bens minerais.A
delimitação dos Distritos Mineiros é fundamentada na concentração de direitos
minerários.

Este trabalho ressalta os Distritos Mineiros com que
respondem pela produção e pelo valor da produção mineral paraense, o que
coloca o Estado do Pará como o 2° maior produtor mineral do País. Igualmente,
mostra uma ênfase sobre os Distritos Mineiros com e
seus respectivos depósitos e perspectivas de explotação.

Ao trabalhar os Distritos Mineiros do Estado do Pará, os autores abordam,
panoramicamente e em perspectiva, aspectos da política e da economia mineral
do Estado. Em extensão, são apresentados a situação legal e os principais
detentores de titularidade de cada Distrito.

O DNPM, em cumprimento à sua missão de incentivar a exploração e o
aproveitamento dos recursos minerais do subsolo brasileiro, orgulha-se do
lançamento de mais um produto, com o qual espera contribuir para o
planejamento e para o desenvolvimento da pesquisa e da mineração.

realidade mineral

potencialidades minerais

Miguel Antônio Cedraz Nery
Diretor - Geral do DNPM
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RESUMO

Com base na produção mineral e na concentração de títulos minerários,
além da metalogenia favorável para conter concentrações de substâncias
minerais de interesse econômico, foram caracterizados dezesseis Distritos
Mineiros (DM) no Estado do Pará. 1) DM Nordeste do Pará - Grande Belém
(água mineral, calcário, fosfato, nefelina, areia, argila, seixo e brita). 2) DM
Gurupi (ouro, calcário, fosfato, argila, sericita e areia). 3) DM Paragominas -
Capim (caulim e bauxita metalúrgica e refratária). 4) DM Araguaia -Tocantins
(quartzo e quartzito para silício metálico, calcário, mármore, gemas, material
de construção, cromo e níquel). 5) DM Carajás (ferro, manganês, cobre, ouro,
níquel, cromo e quartzito). 6) DM Rio Maria (ouro e tungstênio). 7) DM Inajá
(ouro, urânio e dolomito). 8) DM São Félix do Xingu (níquel, estanho, cobre,
ouro e gemas). 9) DM Iriri - Curuá (ouro e fluorita). 10) DM Tapajós (ouro,
estanho e gemas). 11) DM Itaituba (calcário, gipsita, diamante, água mineral e
halita). 12) DM Placas - Uruará (calcário e fosfato). 13) DM Três Palmeiras
(ouro). 14) DM Trombetas - Juruti (bauxita metalúrgica). 15) DM Monte Alegre
(calcário e fosfato) e 16) DM Almeirim - Ipitinga (bauxita, ouro, titânio e cobre).
Este trabalho contempla estudos e diagnósticos sobre cada um dos DMs,
destacando os aspectos da geologia regional e seus recursos minerais, da
situação legal ou do nível de ocupação do subsolo paraense e lista
nominalmente os principais detentores de titularidade agregando-se a
substância requerida, além de uma abordagem panorâmica sobre a economia
do setor mineral paraense. No ano de 2003 o valor da produção mineral do
Pará atingiu cerca de 2,9 bilhões de dólares, resultante da atividade minerária
de apenas sete Distritos Mineiros, posicionando o Estado como o 2° maior
produtor de bens minerais primários e o 7º maior exportador do País. Até há
pouco, a produção mineral paraense esteve centrada na explotação de ferro,
bauxita, manganês e caulim, além do ouro aluvionar. A recém iniciada
produção de cobre, tendo como subprodutos ouro, prata e molibdênio,
apontam para um contínuo crescimento e diversificação dos bens produzidos,
a serem complementados pela produção de níquel. As projeções indicam que
o Pará se tornará o maior estado minerador brasileiro até o ano de 2010.

DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ
C P R M
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ABSTRACT
Based on its mineral production and on mining rights concentration, besides its

specialized metallogeny, predictable to contain mineral deposits of economic interest,
16 Mining Districts (MD) have been defined in Pará State, as follow: 1) MD Nordeste do
Pará - Grande Belém (mineral water, limestone, phosphate, nefeline, sand, clay, gravel
and crushed stone); 2) MD Gurupi (gold, limestone, phosphate, clay, sericite and sand);
3) MD Paragominas - Capim (kaolin and bauxite); 4) MD Araguaia - Tocantins (quartz
and quartzite for metallic silicon production, limestone, marble, gem, building material,
chromium and nickel); 5) MD Carajás (iron ore, manganese, copper, gold, nickel,
chromium, quartzite and crushed stone); 6) MD Rio Maria (gold and tungsten); 7) MD
Inajá (gold, uranium and dolomite); 8) MD São Félix do Xingu (nickel, tin, copper, gold,
and gem); 9) MD Iriri - Curuá (gold and fluorite); 10) MD Tapajós (gold, tin and gem); 11)
MD Itaituba (limestone, gypsum, diamond, mineral water and halite); 12) MD Placas -
Uruará (limestone and phosphate); 13) MD Três Palmeiras (gold and tungsten); 14) MD
Trombetas - Juruti (bauxite); 15) MD Monte Alegre (limestone and phosphate) and 16)
MD Almeirim - Ipitinga (bauxite, gold, titanium and copper). This report involves studies
and diagnosis about each Mining District focusing general aspects of regional geology
and mineral resources, legal situation concerning to mining rights, besides an outlook
about mineral economy of the State. In 2003, the value of mineral production of Par
State was up to US$ 2. 9 billions. Such performance positioned it as the second major
brazilian mineral producer and the seventh major exporter of the country. Traditionally,
the state mineral production is centered in the exploitation of iron ore, bauxite,
manganese and kaolin, besides alluvial gold. The very recent production of copper
concentrate, having gold, silver and molybdenum as by-product point to an effective
growing and diversification of mineral portfolio, to be complemented by the foreseen
nickel production. Projections indicate that Pará will become the main mineral producer
of Brazil about 2010.

á

C P R M
Serviço Geológico do Brasil
Superintendência Regional de Belém
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MAPA 01 - LOCALIZAÇÃO DOS DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ 

1 . Nordeste do Pará - Grande Belém 9 .  Iriri - Curuá
2 . Gurupi 10. Tapajós
3 . Paragominas - Capim 11. Itaituba
4 . Araguaia - Tocantins 12. Placas - Uruará
5 . Carajás 13. Três Palmeiras
6 . Rio Maria 14. Trombetas - Juruti
7 . Inajá 15. Monte Alegre
8 . São Félix do Xingu 16. Almeirim - Ipitinga
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MAPA 02 - NÍVEL DE CONHECIMENTO GEOLÓGICO NO ESTADO DO PARÁ

DOMÍNIOS GEOLÓGICOS
DO ESTADO DO PARÁ
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INTRODUÇÃO

O Estado do Pará mostra um quadro com grandes contrastes de conhecimento geológico
considerando-se a quantidade de trabalhos de geologia e a época em que estes foram realizados, nas
diversas regiões do Estado (mapa 02).

Alguns domínios tectono-geológicos já foram caracterizados em áreas com conhecimento
razoável a satisfatório.

Na região nordeste são conhecidos o Cráton São Luís, o Cinturão Gurupi e as bacias do Parnaíba
(paleozóica), Bragança-Viseu, Grajaú e Marajó (mesozóicas). Na região sudeste, os terrenos Granito-

de Rio Maria e Carajás, e o Cinturão Araguaia. No setor sudoeste, o Orógeno Tapajós e a
Bacia do Alto Tapajós (paleozóica). Na região NNW, o Cinturão Jarí e o Orógeno Carecuru-Paru. E, na
porção central do Estado, a Bacia doAmazonas (paleozóica).

O Arqueano constitui os terrenos Granito- e Carajás, grande parte do Cinturão Jarí e
restos de gnaisses granulíticos no rio Paru.

O terreno Granito- , essencialmente meso-arqueano, contém seqüências tipo
(Babaçu, Lagoa Seca, Gradaús, Sapucaia, Tucumã e Serra do Inajá), complexos

máfico-ultramáficos (Serra Azul e Guarapará), granitóides tipo TTG (Arco Verde, Caracol, Mogno, Rio
Maria, Cumaru, Parazônia e Água Fria) e leucogranitóides (Xinguara, Mata Surrão e Guarantã).

O terreno Carajás, com evolução meso a neo-arqueana, é composto por complexos gnáissico-
migmatíticos (Xingu) e granulíticos (Pium), assembléias metavulcano-sedimentares (Igarapé Salobo,
Igarapé Pojuca, Igarapé Bahia, Grão Pará, Rio Novo, Aquiri, São Félix, Tapirapé e Buritirama),
complexos máfico-ultramáficos (Luanga e Lago Grande), plutônicas intermediárias (Diorito Cristalino),
leucogranitóides (Plaquê e Planalto), granitóides foliados tipo A (Estrela, 'Old Salobo', Itacaiúnas) e
formações sedimentares (Águas Claras, Serra Pelada). Ocorre ainda nesse domínio plutônicas máfico-
ultramáficas acamadadas de idade paleoproterozóica (Suíte Intrusiva Cateté).

O Cinturão Jarí apresenta rochas com idade desde paleo-arqueana (Complexo Guianense) a
paleoproterozóicas (granitóides orogênicos). Contém complexos gnáissico-migmatíticos (Guianense) e
metamórficos de alto grau (Jarí-Guaribas e Baixo Mapari), além de leucogranitóides e charnockitóides
orogênicos.

Com evolução essencialmente paleoproterozóica são reconhecidos os orógenos Carecuru-
Paru, Tapajós e o Cráton São Luís, compostos por conjuntos metavulcano-sedimentares de fácies xisto
verde a anfibolito (Vila Nova, Jacareacanga e Aurizona, respectivamente) e, nos dois primeiros, por
complexos gnáissico-migmatíticos (Paru-Maratiá e Cuiú-Cuiú). Nos domínios do Orógeno Carecuru-
Paru e do Cráton São Luís são caracterizados granitóides tipo TTG (suítes intrusivas Carecuru e Tromaí)
e, nos três domínios, granitóides orogênicos (Parintins, Creporizão, Parauari e Tracuateua), além de
charnockitóides orogênicos, no Orógeno Carecuru-Paru e corpos plutônicos máficos no Orógeno
Tapajós.

O Cinturão Gurupi compreende rochas paleoproterozóicas, com gnaisses de fácies anfibolito
(Complexo Maracaçumé), seqüência dominantemente metassedimentar (Grupo Gurupi), granitóides
orogênicos e leucogranitóides. Sua história tectônica é marcante no Eoproterozóico.

O Cinturão Araguaia, com evolução essencialmetne eoproterozóica, é constituído por
metassedimentos (Supergrupo BaixoAraguaia) e por rochas interpretadas como de complexo ofiolítico.

Em vários desses domínios tectono-geológicos estabeleceram-se coberturas plataformais
sedimentares, vulcano-plutônicas ou somente plutonismos anorogênicos.

As áreas consideradas com pouco conhecimento geológico correspondem àquelas onde foram
realizados trabalhos pioneiros na década de 70. Nelas, foi constatada, predominância de vulcano-
plutonismo, geralmente com sedimentações associadas, com ou sem embasamento metamórfico.

Finalmente, as áreas com muito pouco conhecimento geológico, em geral, tiveram apenas
trabalhos de integração do Projeto RADAM.

Greenstone

Greenstone

Greenstone
greenstone-belt
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

DISTRITO MINEIRO NORDESTE DO PARÁ - GRANDE BELÉM

GEOLOGIA

RECURSOS MINERAIS

Calcário

Neste Distrito Mineiro, as rochas pré-cambrianas ocorrem com janelas de granitóides e de rochas
alcalinas gnaissificadas. Os dados de investigações sugerem, para os domínios tectono-geológicos de
São Luis (cráton) e do Gurupi (cinturão), uma história orogênica paleoproterozóica comum e
neoproterozóica distinta (Klein e Moura, 2003).

O Domínio São Luís está representado pela Suíte Intrusiva Tracuateua, que reúne corpos
(Tracuateua, Mirasselvas e Tauari) de granitóides com duas micas, peraluminosos, tipo S e com idades
em zircão (evaporação de Pb) entre 2.086 e 2.091 Ma (Palheta, 2001).

No domínio Gurupi, os granitóides Ourém (granitos) e Jonasa (monzogranitos e granodioritos),
também com características químicas e mineralógicas semelhantes àqueles acima referidos, mostram
idades variando de 2.061 a 2.084 Ma (Palheta, op. cit.). Porém, somente neste domínio são conhecidas
idades neoproterozóicas.A intrusão alcalina sienítica do Nefelina Sienito-Gnaisse Boca Nova apresenta
idade isocrônica Rb-Sr em rocha total de 723 ± 30 Ma (Villas, 1982), a qual até poderia tratar-se de
rejuvenescimento. Todavia, o Granito Ney Peixoto, provavelmente intrusivo em rochas do Grupo Gurupi,
apresentou idade (Pb-Pb em zircão) em torno de 550 Ma (Palheta, 2001), além de um conjunto de
características que sugerem mistura de fontes sedimentar e ígnea para sua geração e ambiente de
colisão continental para sua colocação (Villas, 2001).

Vastas áreas deste distrito são recobertas por sedimentações fanerozóicas. O Arenito Guamá
(Eopaleozóico), com área cartografada tímida, constitui-se de arenitos puros, maturos e fortemente
litificados, cujos dados gravimétricos sugerem pequena espessura e contato sobre rochas do
“embasamento”. A Formação Itapecuru (Cretáceo Superior), com arenitos grossos a conglomeráticos e
níveis pelíticos, mostra pequena expressão na área objeto.

A Formação Pirabas (Mioceno Inferior) ocorre em vários afloramentos nas cercanias de Capanema
e no litoral, porém, sempre capeada pelo Grupo Barreiras. Nela predominam leitos centimétricos a
métricos de calcários creme-amarelados, fossilíferos, geralmente argilosos, com alternância de
folhelhos esverdeados a negros, indicando origem marinha de águas rasas e quentes, com influência
lagunar intermitente.

O Grupo Barreiras (Plioceno), unidade amplamente dominante em toda a região nordeste do Pará,
exibe variados litofácies envolvendo argilitos, siltitos, arenitos e conglomerados. É seguido pelos
sedimentos Pós-Barreiras (Pleistoceno Inferior), areno-argilosos, com blocos de arenitos ferruginosos,
às vezes grossos a conglomeráticos. São depósitos elúvio-coluvionares, a partir dos sedimentos
Barreiras, com implantação de um paleo-pavimento (linha de pedra), em clima semi-árido. Finalmente,
posicionam-se os sedimentos aluvionares e flúvio-marinhos.

No distrito mineiro enfocado, as substâncias minerais úteis podem ser agrupadas em insumos para
agricultura (calcário e fosfato), minerais e rochas industriais (nefelina, argila e areia especial) e materiais
para construção civil (cascalho, areia e brita).

O calcário tem sido utilizado, há mais de 40 anos, para a fabricação de cimento, através da empresa
CIBRASA, com fábrica em Capanema, a 160 km de Belém, com capacidade para produzir 8 milhões de
sacos de 50kg/ano.

Neste trabalho, considera-se o calcário com potencial para uso na agricultura, em vista da elevada
acidez dos solos da região (prejudicados pelas constantes queimadas) e do elevado custo (cerca de
R$180,00/t) com que chega o pó calcário no nordeste do Pará.

Os calcários Pirabas, além de normalmente argilosos, contêm baixos teores em MgO. Todavia, é
possível ocorrer horizontes que possam atender as especificações, para corretivos de acidez de solos,
contidas na Portaria nº 03, de 13.06.86, da Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária, simplificadas
nas tabelas a seguir, onde são também classificados os calcários agrícolas quanto a concentração de
MgO, em: calcítico (5%), magnesiano (5% a 12%) e dolomítico (12%).
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

Na região, além de algumas minas já desativadas e de uma mina ativa de calcário para cimento,
inúmeras ocorrências concentram-se nas cercanias do município de Capanema (quase sempre
aflorantes em vales) e às proximidades do litoral.

A julgar pelos dados disponíveis e pelas feições de relevo arrasado do Grupo Barreiras, algumas
áreas apresentam potencial para pesquisa, como os arredores de Marapanim (onde ocorre calcário
magnesiano), e de Bonito (Carvalho, apud Costa, 1998), a exemplo da recém pesquisa do depósito de
calcário da vila Nova Canindé, no município de Bragança, com as seguintes características (SEICOM,
2002):

Neste distrito constam apenas as seguintes reservas oficiais de calcário (DNPM, 2001):

Os fosfatos que ocorrem na região NE do Pará (e NW do Maranhão) são aluminosos. Trata-se de um
conjunto de minerais que se concentram no horizonte fosfático-bauxítico de certos perfis lateríticos, com
mais de 7% em peso de P O , constituindo jazimento. Em contrapartida, formaram-se bem menos
hidróxidos de alumínio. Isto ocorre sobre rochas com teores já levemente elevados em fósforo e em
perfis lateríticos maturos (Oliveira e Costa, 1984).

Na área deste distrito, são conhecidos um depósito (Sapucaia, no município de Bonito) e uma
ocorrência (Jandiá) de fosfatos aluminosos, envolvidos por rochas do Grupo Barreiras, tratando-se de
janelas do Grupo Gurupi.

O depósito de Sapucaia foi dimensionado em 1994 (Souza, informação verbal) apenas sobre a área
aflorante de fosfato (cerca de 650 x 350m) até a profundidade de 10,0m (após, aparece o horizonte
caulínico).

A tabela seguinte sintetiza os resultados da pesquisa no depósito de Sapucaia, indicando a reserva
bloqueada e os resultados analíticos dos fosfatos aluminosos, antes e pós-calcinação.

Fosfato

2 5

Peneira (mm) / (mesh)Especificações
Físicas do

Pó Calcário 2/10 0,84/20 0,30/50
CaO+ MgO

(%)

PN
CaCO3

(%)

PRTN
(%)

Passar % 100 70 50

Especificações
Químicas do

Calcário
> 38 > 67 < 45

Reserva (t) Teor Médio (%) Si O2 (%) PRNT Espessura Média (m)
Medida Indicada CaO MgO EcaCO3 até (%) Minério Estéril

9.139 x 103 3.183 x 103 39,7 1,1 210 18,5 73,2 8,6 7,8

Reserva (t)
Município Medida Indicada

Capanema 149.513x103 4.090x103

Peixe-Boi 15.818x103 1.335x103

P2O5 (em peso)Reserva de
Minério (t) “In natura” Calcinado (550ºC)

Variação Variação Solubilidade
Média1.500x103

14-27 26-35 27
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Em recente avaliação, o depósito de Bonito apresentou reserva de 1 x 10 t, com teor médio de 8%
de P O , seguindo-se para testes de enriquecimento do fosfato (Bosco, informação verbal).

Experimentos foram realizados com o fosfato aluminoso calcinado de Sapucaia, em cultivo de
feijão, cujos resultados são mostrados na tabela abaixo (Souza, informação verbal).

Experimentos efetuados, através da EMBRAPA (Souza Cruz 1983, Oliveira e Costa,
1984), em cultivo de milho, sobre latossolo amarelo, usando diferentes dosagens de fosfatos
aluminosos calcinados, da região nordeste do Pará (e NW do Maranhão), comparativamente com
fosfato apatítico deAraxá e com superfosfato triplo, indicaram resultados com rendimentos auspiciosos,
como mostra a tabela abaixo:

Embora os testes tenham se mostrado promissores, ao uso de fosfatos aluminosos calcinados eram
impostas, até há pouco tempo, restrições legais, não sendo permitido o uso da solução citrato de
amônio, ideal para elevar bastante a solubilidade desses fosfatos quando aquecidos entre 500º e
1.000ºC.

O corpo de nefelina sienito-gnaisse, situado no município de Garrafão do Norte, cerca de 200 km de
Belém, é uma mina que teve suas atividades paralisadas em 1990, após sete anos de operação. Nela
foram lavradas cerca de 150 mil toneladas de minério para cerâmica branca, através da empresa INCA.

Este tipo de jazimento apresenta relativa importância, em vista dos produtos cerâmicos, a partir da
nefelina, mostrarem melhor qualidade em relação àqueles produzidos com feldspatos; além do ponto de
fusão da nefelina ser bem inferior ao dos minerais daquele grupo.

As reservas oficiais de minério na referida mina (DNPM, 2001), situam-se em torno de:

6

2 5

et al apud

Rendimento do “Testemunho” (solo sem adubação fosfatada): 1778kg/t
“Trauíra Superior”: sub-horizonte rico em crandalita. “Trauíra Inferior”: sub-horizonte rico em wardita.
nd.: não determinado. * Contido no Distrito Mineiro Gurupi

Nefelina

Rendimento (kg/ha)Dose P2O5

(kg/ha)
200
400
600

1700
3750
5100

NE PARÁ NW MARANHÃO Rendimento (kg/ha)
Rendimento (kg/ha)

Trauíra

Dose
P2O5

(kg/ha) Jandiá Itacupim * Pirocaua
Superior Inferior

Araxá
Super
fosfato
Triplo

200 4.436 3.994 3.996 3.689 4.022 3.745 4.548

400 3.818 4.060 4.163 4.040 3.887 2.850 5.235

600 4.425 nd 4.450 4.482 4.339 nd 4.655

Reserva (t)
Medida Indicada Inferida

13.257x103 14.807x103 42.015x103
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

Argila

Areia Industrial

Seixo eAreia

No âmbito deste distrito, são conhecidas argilas para cerâmica branca, cerâmica vermelha, e para
uso imediato na construção civil.

Para o primeiro produto, o material ocorre em dois contextos geológicos. Um, relacionado à
decomposição de filitos, a exemplo de uma antiga mina da empresa AZPA, próximo a Mirasselvas, onde
foi lavrada argila branca, micácea. Outro, em planícies aluvionares, como nas várzeas do rio Quatipuru e
nos campos naturais de Mirasselvas e Tracuateua. Algumas ocorrências estudadas (Damasceno e
Souza, 1973) apresentaram potencial para produção de refratários e outras para uso como agregados
leves; porém, carecem de experimentos mais específicos (Carvalho, Almeida, 2000).

Para cerâmica vermelha, são utilizadas argilas tanto do Grupo Barreiras, como das planícies de
aluviões, a exemplo dos Pólos Cerâmicos de São Miguel do Guamá e de Inhangapi.

As reservas medidas oficiais de argilas comuns e plásticas, nos municípios que compreendem este
distrito (DNPM, 2001), são:

Areias pertencentes aos sedimentos Pós-Barreiras possuem ótima qualidade para produção de
vários tipos de vidros, com exceção de vidros óticos, por conterem teores elevados em TiO e Fe O ,
conforme ensaios realizados (Damasceno e Souza 1973). Esses depósitos de areia exibem espessura
de 2,0 a 7,0 m e posicionam-se em cotas topograficamente elevadas, encravados no Grupo Barreiras
(Carvalho, Costa, 1998).

As maiores concentrações de seixos ocorrem em relacionados a antigas drenagens,
associadas às bacias dos rios Caeté (alto curso) e Guamá (médio curso). Ocorrem também em planícies
aluvionares desses rios e em afluentes do rio Quatipuru.

Nos rios Caeté e Guamá são freqüentes as cascalheiras sem capeamento, diferente do que ocorre
na bacia do rio Quatipuru, onde o horizonte cascalhífero com espessura em torno de 0,5m, está
geralmente capeado por areia de até 1,0m de espessura.

Nos das cabeceiras do rio Caeté concentram-se o maior número de lavras de seixos e,
os municípios que mais produzem (Ourém, São Miguel do Guamá e Santa Luzia) somam cerca de
16.130m /mês, o que não permite atender a região de Belém, que necessita para suprir sua demanda,
em torno de 27.850m /mês (Carvalho, apudAlmeida, 2000).

As reservas oficiais de seixo (cascalho) juntamente com areia, neste distrito, constam de (DNPM,
2001):

apud

apud

paleoplacers

paleoplacers

2 2 3

3

3

Reserva (t) Reserva (t)
Município Medida Indicada Município Medida Indicada

Ananindeua 2.875x103 1.961x103 Capanema 1.810x103 235x103

Barcarena 23.330x103 24.229x103 Inhangapi 3.291x103 801x103

Benevides 1.333x103 235x103

Município Reserva Medida (m3)

Belém
Marituba

S. Francisco do Pará

400x103

896x103

324x103
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Brita

Água Mineral

SITUAÇÃO LEGAL

As minas de brita, que já mantiveram atividades nesta área, totalizavam cinco pedreiras, sendo três
em rochas da Suíte Intrusiva Tracuateua (granito) e duas nos granitóides Jonasa e Ney Peixoto.Apenas
uma encontra-se em produção (em Tracuateua) com cerca de 3000 m /mês (informação local, 1997).

Quatro empresas operam na região, explorando quatro fontes sendo uma em Ananindeua, uma em
Santa Izabel e duas em Benevides, constando de aqüíferos porosos confinados explotados através de
poços tubulares com profundidades entre 31 e 33 metros.

Esse Distrito é marcado pela predominância do regime de licenciamento para minerais de uso
imediato na construção civil, numa quantificação de 156 títulos, tendo em vista, a grande demanda
manifestada pelo maior centro consumidor que é a Região da Grande Belém. Areia, seixo, argila, saibro
e brita são os principais produtos extraídos e comercializados por mineradores de pequeno e médio
porte. Merece destaque nesse Distrito, o quantitativo de 46 Portarias de Lavra concentradas,
principalmente, no calcário do Grupo João Santos (Cibrasa), seguidas pelas 06 empresas detentoras de
titularidade e/ou produtoras de água mineral, como denominadas na Figura 2.

As autorizações de pesquisa cujos alvarás são outorgados principalmente para a pesquisa de água
mineral, são quantitativamente expressivas. Em adição, esse Distrito contempla um número de 33
requerimentos de pesquisa para substâncias diversas com algum destaque para ouro.

3

Figura 1: Situação Legal - Distrito Mineiro Nordeste do Pará - Grande Belém

Obs: sendo RQPESQ = Requerimento de Pesquisa; AUPESQ =Autorização de Pesquisa;
RQLAVRA= Requerimento de Lavra; CCLAVRA= Concessão de Lavra e
LICENC = Licenciamento.
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

No conjunto dos detentores de titularidade, convém ressaltar a existência de empresas extintas há
vários anos comoAzpa, HiléiaAgroindustrial, Inca e Companhia Equatorial, que, juntas, ainda oneram 07
concessões de lavra e um número significativo de autorizações de pesquisa. Essas áreas permanecem
legalmente válidas, cabendo ao DNPM colocá-las em disponibilidade para pesquisa ou lavra de forma a
tornar possível outros empreendimentos mineiros produtivos. Esse Distrito, pelo seu elevado número de
registros de licenciamento, merece especial atenção dos órgãos reguladores e fiscalizadores, no sentido
de melhor ordenamento técnico e de maior controle ambiental, tendo em vista, a natureza extrativa
rudimentar, predatória e impactante, com um alto passivo ambiental.

Esse Distrito Mineiro representa uma aglutinação geográfica da região nordeste do Pará com a
região da Grande Belém. No contexto geológico regional esse Distrito tem a sua produção mineral
restrita aos domínios geológicos do Cenozóico, com destaque para o calcário do município de
Capanema, na região nordeste do Pará, operado pela CBE do Grupo João Santos, que lavra e
transforma o calcário em cimento Portland, no mesmo município.

QUADRO DE PRODUÇÃO MINERAL, COMERCIALIZAÇÃO, ICMS E CFEMAPURADOS 2003

Aruá: TiTi

Cecrisa: BerílioBerílio

Equatorial: gngn

Indaiá: ÁguaÁgua

Inca: ArgilaArgila

FONTE: DNPM / 2004FONTE: DNPM / 2004

44 autpesquisa 46 cclavra 156 licenciamento

DISTRITO MINEIRO NORDESTE DO
PARÁ – GRANDE BELÉM

DETENTORES DE TITULARIDADE

DIVERSOSDIVERSOS
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Aguanat: águaágua

Águas Cristal: águaágua

Amazônia: águaágua

Belágua: ÁguaÁgua

GEMA: ÁguaÁgua

Iara: ÁguaÁgua

Azpa: ArgArg..caulincaulin..

Cibrasa: CalcárioCalcário

Hiléia: ArgilaArgila

Inca: ArgilaArgila

Equatorial: NefelinaNefelina

BEM MINERAL EMPRESA PRODUÇÃO
BENEFICIADA

(litros)

VALOR
COMERCIALIZADO

R$

ICMS
APURADO

R$

CFEM
APURADA

R$

MUNICÍPIO

ÁGUA MINERAL BELÁGUA 27.588.357 5.601.721,69 721.663,38 NR BENEVIDES

ÁGUA MINERAL INDAIÁ 73.621.348 11.962.886,39 730.165,00 NI BELÉM

ÁGUA MINERAL IARA 6.296.554 286.822,30 100.942,11 3.716,42 BENEVIDES

ÁGUA MINERAL GEMA 11.699.561 614.892,94 54.788,52 9.010,26 ANANINDEUA

CALCÁRIO(1) CBE 485.299 3.833.862,10 651.756,79 63.642,10 CAPANEMA

TOTAL - - 22.300.185,42 2.259.315,80 76.368,78 -

Nota 1: 1. Unidade expressa em tonelada

Figura 2: Principais detentores do Distrito Nordeste do Pará – Grande Belém
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No ano de 2003, a CBE produziu 485.000 toneladas para uso próprio, com um valor de
comercialização correspondente a R$ 3,85 milhões. Por decorrência dessa produção e dessa
comercialização, o Estado apurou um valor de R$ 650.000,00 de ICMS, sendo apurado um valor da
CFEM, na ordem de R$ 63.600,00. Nos domínios geográficos da região Grande Belém, a produção
mineral é representada, em maior volume, pela atividade extrativa e comercial de água mineral,
operada por 04 empresas do ramo, cujas produções, comercializações e recolhimentos estão
constantes e discriminados no quadro anterior.

Nesse Distrito, outras atividades minerárias estão representadas por minerais de uso imediato na
construção civil, que, se bem ordenadas técnica e legalmente, certamente teriam uma evolução
empreendedora de grande significado econômico e social para o Estado.

QUADRO DAS EXPORTAÇÕES PARAENSES 2003

BEM MINERAL EMPRESA
VOLUME COMERCIALIZADO

(litros)
VALOR COMERCIALIZADO

R$
MERCADO
INTERNO

MERCADO
EXTERNO

MERCADO
INTERNO

MERCADO
EXTERNO

ÁGUA MINERAL BELÁGUA 27.128.496 0,00 5.601.721,69 0,00
ÁGUA MINERAL INDAIÁ 67.437.433 0,00 11.962.886,39 0,00
ÁGUA MINERAL IARA 6.296.554 0,00 286.822,30 0,00
ÁGUA MINERAL GEMA 11.699.561 0,00 614.892,94 0,00

CALCÁRIO 1 CBE 485.299 0,00 3.833.862,10 0,00
TOTAL - - 0,00 22.300.185,42 0,00

Fonte: Empresas/EQDA/5ºDS-DNPM/PA
Nota 1: 1. Unidade expressa em tonelada

C P R M
Serviço Geológico do Brasil
Superintendência Regional de Belém



DISTRITO MINEIRO 

GURUPI



DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

MAPA 04 - DISTRITO MINEIRO GURUPI

C P R M
Serviço Geológico do Brasil
Superintendência Regional de Belém



DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

DISTRITO MINEIRO GURUPI

GEOLOGIA

Neste distrito são conhecidos dois domínios tectono-geológicos. O Cráton São Luís e o Cinturão
Gurupi, ambos com história orogênica paleoproterozóica (2,2 - 2,0 Ga). O Domínio São Luís apresenta
características acrescionárias e o Domínio Gurupi assinatura de orógeno colisional, cuja configuração
atual deu-se no Neoproterozóico, através de intensa tectônica direcional, com rara formação de rocha
(Klein e Moura, 2003).

O Domínio São Luís é representado por seqüência metavulcano-sedimentar de fácies xisto verde
(localmente anfibolito) do Grupo Aurizona e por granitóides cálcio-alcalinos, metaluminosos, tipo I, da
Suíte Intrusiva Tromaí.

No Grupo Aurizona predominam xistos, filitos, quartzitos, metapiroclásticas e metachert, com
xistosidade NW-SE e mergulhos fortes para NE. Datações em zircões (evaporação de Pb) de
metapiroclásticas, definiram a idade máxima de 2.240 Ma para essa unidade (Klein e Moura, 2001).

Na Suíte Tromaí dominam tonalitos, trondhjemitos e granodioritos, cujo quimismo sugere
relacionamento com ambiente de arcos vulcânicos e zonas de subducção e os dados geocronológicos
em zircão (Pb-Pb) indicam cristalização entre 2.150 e 2.160 Ma (Klein e Moura, 2001).

No Domínio Gurupi ocorre uma seqüência metavulcano-sedimentar do Grupo Gurupi, gnaisses do
Complexo Maracaçumé e corpos granitóides.

No Grupo Gurupi, foi identificado (Costa ., 1996) um zoneamento sedimentar e metamórfico de
nordeste para sudoeste, com seqüência pelítico-carbonosa-fosforítica de grau metamórfico muito baixo
a anquimetamórfico (Formação Rio Piritoró); seqüência pelítica com metamorfismo até xisto verde alto
(Formação Jaritequara); e xistos gnaissóides feldspáticos em fácies epídoto-anfibolito a anfibolito
(Formação Vila Cristal). Rochas metavulcânicas e tufáceas também ocorrem intercaladas às rochas
metassedimentares, na faixa mais próxima (oriental) do Domínio São Luís. As idades médias
determinadas, em zircão (Pb-Pb), para xistos derivados de vulcânicas félsicas desse grupo foram 2.150
2.160 Ma (Klein e Moura, 2001).

O Complexo Maracaçumé é constituído por ortognaisses tonalíticos, trondhjemíticos e
granodioríticos, além de paragnaisses, com metamorfismo de fácies anfibolito médio a alto. É indicada a
idade de 2.130 Ma, obtida em zircão (Pb-Pb), com idade mínima para cristalização do protólito ígneo
dessas rochas (Klein e Moura, 2003).

Dois grupos de granitóides ocorrem no Domínio Gurupi. Um, representado pelo Granito Cantão,
compreende um biotita-monzogranito, pouco deformado e circunscrito em rochas do Grupo Gurupi, com
idade em zircão de 2.159 13 Ma (Palheta, 2001). O outro grupo, representado pelo Granitóide Japiim,
que consiste de leucosienogranito a granodiorito, de caráter peraluminoso, tipo S, foliado segundo
NNW-SSE e com mergulhos variados para WSW, também em contato com rochas metassedimentares
do Grupo Gurupi. Foram determinadas idades, em zircão, entre 2.061 e 2.084 Ma para esses granitóides
(Palheta, 2001).

Sobre as rochas dos dois domínios tectono-geológicos desenvolveram-se coberturas sedimentares
diversas, algumas interpretadas como bacias molássicas. São as formações Viseu com idade < 2.100
Ma, Igarapé de Areia, com idade < 650 Ma (Pinheiro 2003) e Piriá formadas, por arenitos
arcoseanos, pelitos e conglomerados, de depósitos continentais, de clima semi-árido. Exibem pacotes
dobrados, foliados e, localmente, anquimetamorfizados (Pastana, 1995).

As demais coberturas estão representadas pelos grupos Serra Grande, Itapecuru e Barreiras, além
de sedimentos holocênicos aluvionares e flúvio-marinhos.

O Grupo Serra Grande (Siluro-devoniano), é a extensão basal da Bacia do Parnaíba. Contém
conglomerados, arenitos com estratificação cruzada (acanalada e tabular) e pelitos laminados, de
ambiente fluvial a planície de maré/marinho plataformal. O Grupo Itapecuru (Cretáceo) engloba um
conjunto de arenitos, pelitos e conglomerados, tradicionalmente considerados como de ambientes
continentais. Apenas recentemente essa seqüência foi elevada à categoria de Grupo, ficando
caracterizada uma grande influência marinha nesses depósitos

et al

et al.,

±

(Rossetti, 1997; Lima e Rossetti, 2000).
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O Grupo Barreiras (Plioceno) exibe variados litofácies, envolvendo conglomerados, arenitos com
estratificação (cruzada acanalada e tabular), argilitos maciços e laminados e arenitos argilosos
intercalados. São registros de variados sistemas deposicionais, sob clima quente e úmido, com
predomínio de intemperismo químico.

As mineralizações neste distrito são representadas pelas substâncias, de possível valor econômico:
ouro, calcário e fosfato aluminoso (para agricultura), argila (para agregado leve), sericita (para cerâmica
branca), areia (para construção civil) e ferro.

Os jazimentos de ouro ocorrem em ambos os domínios geológicos. No Domínio Gurupi estão
associados à Formação Rio Piritoró, em zona próxima ao Domínio São Luís. Nesse contexto, no campo
mineralizado de Cachoeira, foram bloqueadas reservas de pequeno porte em quatro depósitos de ouro
primário. Nos depósitos conhecidos como Mina do Recoa e como as “minas” Verde, Cedro e Fofoca, as
rochas encaixantes são sericita xisto, xistos quartzíticos e tufos, estando a maior concentração de ouro
nos veios boudinados. No depósito Área Norte, os veios mineralizados são paralelos às zonas
milonitizadas, sendo descontínuos e lenticularizados na porção norte e, na porção sul do jazimento, são
do tipo , mais contínuos. No depósito Área Sul, a mineralização concentra-se em “pórfiros”,
intrusivos em rochas metabásicas, e em vênulas, nas bordas deste contato.

A tabela seguinte resume os dados dos depósitos auríferos do campo mineralizado de Cachoeira.

As reservas oficiais de minério de ouro neste distrito (DNPM, 2001), constam apenas de:

Ocorrências de rochas carbonáticas da Formação Pirabas (Costa , 1977), localizam-se no
extremo nordeste do estado do Pará, entre os rios Emborai e Gurupi (até Carutapera no Maranhão).
Embora as análises disponíveis não satisfaçam as especificações químicas de calcário agrícola (CaO +
MgO > 38%), nessa área poderão ocorrer horizontes que satisfaçam uma possível blendagem.

A tabela abaixo mostra os resultados analíticos das referidas ocorrências.

RECURSOS MINERAIS

Ouro

Calcário

gash-veins

et al.

: básica; vens: vênulas; qz: quartzo; py: pirita; as: arsenopirita; si: silicificação; cb: carbonatação; su: sulfetação.�

Reserva Au (kg)Nº Depósito Encaixante/
Hospedeira

Morfologia Paragê-
nese

Alteração
Hidroter-

mal

Trend
Minerali-

zado Primário Saprólito

Teor
(g/t)

1 Mina do Recoa
Minas: Verde,
Cedro,Fofoca

xistos, tufos/
vens, veios qz

Filoneana Au, py, as si. su N-S
a

NNE-SSW

4.816 - 1,70

2 Área Norte Milonitos/
veios qz

Filoneana Au, py, as si cb. su � N-S 2.892 - 4,45

3 Área Sul Meta� /pórfiros/
vens-veios qz

Stockwork Au, py, as si cb, su � N-S
a

NNE-SSW

9.400 1.647 2,21

2,66

Município Medida (t) Teor (g/t) Indicada (t) Inferida (t)

Viseu 4.009 x 103 2,19 995 x 103 992 x 103

DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

Nº Local CaO(%) MgO(%) R.I.(%)

1
2

Porto do Campo/rio Peroba
Fernandes Belo/ig. Cachoeira

16,9
19,6

10,5
12,7

43,2
32,5
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Fosfato

Argila

Sericita (filito)

Na extremidade nordeste desse litoral, localiza-se o depósito de fosfato aluminoso de Itacupim,
desenvolvido sobre anfibolito do GrupoAurizona, o qual apresenta teor de P O em torno de 2%.

No contexto do Grupo Gurupi, também existem as ocorrências (de pequeno volume) de Santa Luzia
e Cansa Perna.

Atabela seguinte exibe a reserva e os teores médios do depósito e das ocorrências citadas.

No município de Vizeu consta a única reserva oficial de argila no Pará (DNPM, 2001) com cerca de
363 x 10 t (medida).

Ao longo da rodovia BR-316, entre o rio Pedral e cerca de 3km a sul da vila Inajá, foram
dimensionados três depósitos de um argilito cinza-esverdeado, compacto e duro, pertencente à
Formação Piriá, com propriedades para agregados leves, (Damasceno e Souza, 1973).

Os testes de laboratório indicaram excelente expansão piroplástica sob temperaturas entre 1.100 e
1.360ºC, boa resistência e densidade de 0,6 g/cm . Os resultados das análises químicas mostraram-se
dentro dos requisitos para agregados leves e as análises termodiferenciais detectaram caulinita e
montmorilonita. Trata-se de material, cujas características, como peso específico, inércia química,
resistência ao fogo e isolamento térmico e acústico, sugerem satisfazer propriedades exigidas para
concreto leve.

Atabela abaixo resume dados dos depósitos preliminarmente trabalhados.

Uma mina de sericita, localizada a 215 km de Belém, operada forneceu material
para indústria de cerâmica branca.

Adeterminação desse mineral-minério deu-se por análises difratométricas (Costa ., 1985), após
ser considerado como pirofilita, durante toda a sua produção.

A sericita concentra-se por empilhamento de folhas, formando bandas de 2 a 8 mm de espessura,
intercaladas com quartzo fino. Encaixa-se em filitos da Formação Rio Piritoró, no qual participa com 22 a
34% de sua composição mineralógica.

As reservas oficiais de filito nessa mina (DNPM, 2001), constam de:

2 5

3

3

pela empresa INCA,

et al

DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

Nº Local Reserva
(t)

P2O5

(% em peso)

01
02
03

Itacupim
Santa Luzia
Cansa Perna

5,1 x 106

-

-

8-20
16
25

Espessura Média (m)

Nº Local Capeamento “Minério”
Reserva

(m3)

Expansão
Piroplástica

(ºC)
1
2
3

Rio Pedral para SE
Rio Piriá – ig. Macacos
Vilas Olho D’água-Inajá

1,3

1,7

� 1,3

� 3,1

10,2x106

4,7x106

15x106

1.100 e 1.360

1.100

Município
Reserva (t)

Medida Indicada Inferida

Santa Luzia 178 x 103 406 x 103 124 x 103
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Areia

Ferro (Laterito)

Diversas concentrações de areia, sem especificação quanto à possibilidade de uso industrial,
foram cadastradas (Costa, 2000), na área do distrito em questão.

Segundo dados oficiais (DNPM, 2001), consta no município de Viseu, uma reserva medida de ferro
em torno de 1.797 x 10 , com teor médio de 57,12%, da empresa CBE, até há pouco tempo na
composição de cimento.

3 usado

Figura 3 : Situação legal do Distrito Mineiro Gurupi.

DISTRITO MINEIRO GURUPI

SITUAÇÃO LEGAL

FONTE: DNPM / 2004
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

SITUAÇÃO LEGAL

O Dis t r i t o M ine i ro Gurup i
representa uma região histórica e
tradicionalmente garimpeira, notadamente
pela sua vocação aurífera, com uma
produção secular envolvendo uma
significativa mão-de-obra residente. Pela
s u a i m p o r t â n c i a g e o l ó g i c a e
metalogenética, esse Distrito convive
operacionalmente com a atividade
garimpeira e minerária de caráter
exploratório, decorrendo, desse fato, um
cenário de legalização minerária com
cerca de 40 requerimentos de permissão
de lavra garimpeira sem, no entanto,
qualquer evolução para título minerário de
PLG.

Por representar um contexto geológico
favorável à mineralização aurífera, esse
Distrito contempla um número de cerca de
26 autorizações de pesquisa e 05
c o n c e s s õ e s d e l a v r a v i s a n d o
principalmente, a descoberta, o bloqueio e
o aproveitamento de depósitos minerais
auríferos, tendo em vista, o perfil
operacional das titulares.

A s e m p r e s a s d e t e n t o r a s d e
titularidade de portaria de lavra, tais como,
a Inca já extinta - a CCO e a CNM não vêm
i m p l e m e n t a n d o a t i v i d a d e s d e
desenvolvimento de mina, embora esses
títulos tenham sido emitidos há mais de
uma década. Das 05 concessões de lavra,
apenas a CBE mantém uma mínima
produção de óxido de ferro, para
composição na fabricação de cimento
Portland.

DISTRITO MINEIRO GURUPI

DETENTORES DE TITULARIDADE

26 autpesquisa 5 cclavra

FONTE: DNPM / 2004
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Goldfields: Au

Cecrisa: Be

Paraminérios: Ti

Gurupi: V, Au

Alvorecer: Pd

Chega Tudo: Au

Del Rey: Ti

Nova Gurupi: Ti

Odebrecht: Au

Phelps Dodge: Au

CCO: Au

CBE: Fe

Cia Nac Min: Au

Inca: filito

Figura 4: Detentores de titularidade no Distrito Gurupi.

Durante décadas a atividade extrativa nesse Distrito vem ocorrendo em ambiente primário
filoneano sob a forma de garimpagem, embora a legislação contemple a atividade garimpeira de ouro
apenas em ambiente secundário.
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

DISTRITO MINEIRO PARAGOMINAS - CAPIM

GEOLOGIA

RECURSOS MINERAIS

Caulim

A área deste distrito ocupa partes das bacias sedimentares mesozóicas do Grajaú e do Marajó,
limitadas entre si pelos arcos de Gurupá (Galvão, 1991) e do Capim (Rossetti , 2001; Santos Jr.,
2002). Conforme cartografia disponível, na primeira está representado o Grupo Itapecuru e, em ambas,
ocorrem a Formação Ipixuna (estas duas unidades do Cretáceo Superior), coberturas englobadas como
detrítica-lateríticas e o Grupo Barreiras (Plioceno).

O Grupo Itapecuru contém principalmente arenitos arcoseanos, grossos a conglomeráticos, com
estratificação cruzada, e níveis de pelitos. A Formação Ipixuna consiste de arenitos caulinizados, com
estratificação (cruzada e plano-paralela) e argilitos caulínicos intercalados, intensamente
desferrificados.

Segundo alguns pesquisadores ( Kotschoubey , 1996), no Paleógeno Inferior teria
ocorrido a formação das bauxitas e de lateritas ferruginosas, bem como iniciado o processo de
caulinização, sobretudo a partir dos sedimentos Ipixuna. Sobre essa crosta bauxitífera degradada,
desenvolveu-se um solo argiloso, amarelo, conhecido porArgila de Belterra.

No Mioceno Inferior, sedimentos areno-argilosos com lentes de argila semi- e materiais
siliciclásticos com lentes de caulim litificado (aqui reunidos como cobertura detrítica-laterítica),
depositaram-se em ambiente costeiro sobre a Formação Ipixuna ou sobre a crosta aluminosa
(Kotschoubey , 1996). Nesse período, depositou-se também a Formação Pirabas, cujo registro
mais meridional foi em Mãe do Rio, recobrindo a Formação Ipixuna (Ferreira ., 1984;
Kotschoubey, op. cit.).

A norte da área enfocada domina o Grupo Barreiras, que exibe os maiores efeitos de uma segunda
laterização, de provável idade pleistocênica (Costa, 1991), predominantemente ferruginosa, a qual
contribuiu para a formação de “linhas de pedra”, indicativas de transição de um clima úmido para semi-
árido. Sobre esse paleopavimento, ocorrem, localmente, sedimentos elúvio-coluvionares, argilo-
arenosos, designados de Pós-Barreiras (aqui não cartografados).

Os domínios das unidades Itapecuru e Ipixuna, devido a seus produtos da primeira laterização,
caracterizam-se por extensos platôs dissecados. Daí, uma das dificuldades em separá-las, sobretudo
nas áreas ainda sem controle de campo, como nas porções sul e oeste do distrito mineiro.

A cartografia aqui utilizada incluiu a crosta laterítica bauxitífera, a argila caulínica, o arenito-argiloso
e a crosta laterítica ferruginosa, indistintamente, como Cobertura Detrítica-Laterítica.

Neste distrito concentram-se essencialmente jazimentos de caulim e grandes depósitos de bauxita.

Os maiores depósitos conhecidos de caulim situam-se à altura do médio curso do Rio Capim,
associados à Formação Ipixuna. Desenvolveram-se a partir de argilitos que foram caulinizados sob
processo de intenso intemperismo químico profundo, condicionado pelo lento rebaixamento do nível
freático, em ambiente tectônico bastante estável (Kotschoubey ., 1996).

Nesse contexto, encontram-se as minas da Imerys Rio Capim Caulim - IRCC, da Pará Pigmentos -
PPSA e da Cia. Brasileira de Equipamentos - CBE, além de depósitos da CPRM (com minério de alvura
78% e relação de mineração de 1,57m /t), da CVRD e de outras empresas.

Trabalhos de prospecção da CVRD possibilitaram a descoberta de oito alvos situados nos arredores
da mina da PPSA, com potencial estimado em 300 x 10 t de caulim do tipo (Cordeiro, 1999).

Conforme dados de relatórios de pesquisa do DNPM, as reservas de caulim conhecidas são:

et al.

apud et al.

flint

et al.
et al apud

et al

coating
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Bauxita

Os jazimentos relacionam-se à crosta laterítica bauxitífera, derivada de sedimentos aluminosos da
Formação Ipixuna e, possivelmente também, do Grupo Itapecuru. Situam-se sob extensos platôs,
dissecados no Plio-pleistoceno, geralmente superpostos por um pacote de argila caulínica com
fragmentos gibbsíticos e ferruginosos, constituintes da denominada Argila de Belterra.

Neste distrito foram cadastrados uma mina inativa de bauxita refratária da empresa CBB - Cia
Brasileira de Bauxita S.A. (já extinta) e vários depósitos de bauxita, sendo que, grande parte destes
comporta reservas de médio a grande porte ( 11 x 10 t deAl 0 ), dos quais vários, contêm teores médios
próximos de 50% deAl 0 e mostram-se claramente associados à Formação Ipixuna.

Segundo informações da CVRD, os principais depósitos dessa empresa são:

Os quadros seguintes mostram reservas de bauxita por município (DNPM, 2001) e reservas por tipo
de minério (dados do DNPM):

6

2 3

2 3

Reservas de Bauxita por município

Reservas por Tipo de Bauxita

Reserva (t)

Nº Empresa Município Medida Teor Indicada Inferida

1

2
3
4
5
5

Inca S.A.

CVRD (Capim VI)
IRCC (mina)

CPRM
PPSA (mina)

CRVD (Capim I)
CBE (mina) *

Min. Geral do Nordeste

Min. Jundu Ltda **

Aurora do Pará

Ipixuna do Pará
Ipixuna do Pará
Ipixuna do Pará
Ipixuna do Pará
Ipixuna do Pará
Aurora do Pará

Irituia

Ipixuna do Pará

205 x 103

14.356 x 103

20.069 x 103

126.136 x 103

2.854 x 103

10.852 x103

197 x 103

1.634 x103

12.505 x103

Si02:50%
Fe203 :3,0%

-
83% GE

-
85,3% ISO

-
-

S:02:40-72%
Fe203:1,2-2,0%

-

197 x 103

12.591 x 103

30.796 x 103

144.135 x 103

8.842 x 103

5.112 x103

133 x 103

272 x 103

5.948 x103

-

47.959 x 103

75.547 x 103

181.800 x 103

24.892 x 103

17.692 x103

-
422 x 103

29.061 x103

* Para cimento ** Para fibrocimento

Nº Município Platô Bauxitífero Reserva
Total (t)

Nº Município Platô
Bauxitíferto

Reserva
Total (t)

1
2
-
-
-
3

N. Esperança do Piriá
N. Esperança do Piriá

Paragominas
“

Jaboti
Futuro

Gurupi Norte
Gurupi Sul

Gurupi Mirim
Miltônia 3 *

80 x 106

110 x 106

240 x 106

90 x 106

100 x 106

130 x 106

4
5
6
7
8

Paragominas
“
“
“

Paragominas

Miltônia 4
Miltônia 5
Galeza 2
Galeza 3
Galeza 4

-
-
-
-
-

* Entrará em lavra brevemente

Município Reserva (t)

Medida % Al2O3 Indicada Inferida

Paragominas
S. Domingos do Capim

Irituia

232.571 x 103

134.024 x 103

57.387 x 103

49.1
56.0
46.8

294.639 x 103

61.358 x 103

61.603 x 103

460.921 x 103

116.854 x 103

-

Tipo de Reserva (t)

Bauxita
Município

Medida % Al2O3 Indicada Inferida

Metalúrgica
Metalúrgica
Metalúrgica
Refratária
Refratária

Paragominas
S. Domingos do Capim

Irituia
Ulianópolis

Ourém

232.571 x 103

134.024 x 103

57.387 x 103

11.846 x 103

2.362 x 103

49,1
56,0
46,8
58,0
49,0

293.639 x 103

61.358 x 103

61.603 x 103

-
9.093 x 103

460.921 x 103

116.854 x 103

-
-
-
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SITUAÇÃO LEGAL

O D i s t r i t o M i n e i r o
Paragominas-Capim, pelo seu
contexto geológico, hospeda
d e p ó s i t o s m i n e r a i s
s e d i m e n t o g ê n i c o s , c o m
predominânc ia de bauxi ta
(minério de alumínio) e caulim,
que se reflete nas titularidades
observadas na Figura 05. Tendo
em vista, a grande importância e a
cotação desses bens minerais no
mercado interno e externo, é que
se constata um expressivo
quantitativo de autorizações de
pesquisa (140), de requerimento
de lavra (24), e 46 portarias de
lavra. Neste Distrito Mineiro, estão
implantadas e em operação 03
minas de caulim (PPSA, IRCC e
CBE), além de 01 depósito de
bauxita em desenvolvimento de
mina (CVRD) e 01 depósito de
caulim da Mineração Jundu
(Grupo Brasilit) com relatório de
pesquisa aprovado pelo DNPM, o
qual tem previsão de entrada em
operação em 2005.

Neste Dist r i to Minei ro,
durante a década passada, esteve
em operação a mina de bauxita
refratária da CBA, atualmente
p a r a l i s a d a p o r q u e s t õ e s
mercadológicas. Vale ressaltar
q u e a C P R M d e t é m 1 0
autorizações de pesquisa (05 para
caulim e 05 para argila refratária)
com relatórios de pesquisa
aprovados pelo DNPM. Essas
áreas devem ser alvos de futuras
licitações públicas.

Figura 05: Situação Legal - Distrito Paragominas - Capim

DISTRITO MINEIRO PARAGOMINAS - CAPIM
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Figura 06: Detentores de titularidade - Distrito
Paragominas - Capim

AAZPA é detentora de 03 portarias de lavra para argila caulínica, contudo, esses títulos não devem
materializar uma operação mineira pela titular, tendo em vista, a extinção dessa empresa.

O depósito de bauxita da CVRD / Mineração Vera Cruz deverá evoluir para uma nova mina em 2005,
com capacidade para produzir 4,5 milhões de ton/ano. Essa previsão está fortemente dependente das
licenças ambientais. A produção prevista deverá ser destinada à Alunorte e transportada através de
mineroduto, para a produção e exportação de alumina. Isso demandará a expansão do parque industrial
daAlunorte.
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QUADRO DE PRODUÇÃO MINERAL, COMERCIALIZAÇÃO, ICMS E CFEM APURADOS - 2003

A mais significativa produção mineral nos domínios deste Distrito Mineiro, é representada pelas
atividades minerárias das empresas PPSA e Imerys/RCC, e subordinadamente pela CBE (Grupo João
Santos), todas com atividade extrativa para minerais caulínicos. A PPSA e a IRCC têm suas produções
destinadas dominantemente às exportações, dirigidas à indústria de papel e a CBE destina sua
produção (argila caulínica) para a indústria cimenteira. Esta produção caulínica do Distrito Mineiro
Paragominas-Capim, provoca uma comercialização valorizada na ordem de R$460 milhões, gerando
um ICMS e uma CFEM apurados de cerca de R$ 1 milhão e R$ 9 milhões, respectivamente. Como se
observa, os valores gerados de ICMS e CFEM, mostram discrepâncias nos seus quantitativos em virtude
da desoneração do ICMS, para exportação, por força da lei Kandir.

O quadro de exportações mostra que a comercialização caulínica é fortemente destinada ao
mercado externo, atingindo um percentual expressivo de 93%, do total comercializado. Os principais
países consumidores da produção oriunda da Imerys Rio Capim Caulim, são os Estados Unidos,
Canadá, Países Baixos, Itália e Finlândia e os países consumidores da produção gerada pela PPSA são
aAlemanha, Bélgica, China, Espanha, Finlândia, França, Japão e Suécia.

QUADRO DAS EXPORTAÇÕES PARAENSES - 2003

BEM
MINERAL EMPRESA

PRODUÇÃO
BENEFICIADA

(t)

VALOR
COMERCIALIZADO

R$

ICMS
APURADO

R$

CFEM
APURADA

R$
MUNICÍPIO

CAULIM PPSA 417.015 160.962.655,62 436.333,11 3.119.628,16 IPIXUNA DO
PARÁ

CAULIM IMERYS
RCC

766.031 298.406.042,55 594.870,44 5.951.614,45 IPIXUNA DO
PARÁ

ARGILA CBE 67.765 1.338.886,63 54.150,45 5.567,99 AURORA DO
PARÁ

TOTAL - - 460.707.584,80 1.085.354,00 9.076.810,60 -

Fonte: Empresas/EQDA/5ºDS-DNPM/PA
Nota: Os valores de ICMS e CFEM apurados, são os devidos pelas empresas, e não necessariamente recolhidos.

BEM
MINERAL EMPRESA

VOLUME COMERCIALIZADO
(t)

VALOR COMERCIALIZADO
R$

MERCADO
INTERNO

MERCADO
EXTERNO

MERCADO
INTERNO

MERCADO
EXTERNO

CAULIM PPSA 56.295 369.769 24.967.102,36 135.995.553,26

CAULIM IMERYS RCC 11.081 745.366 4.969.913,57 293.436.128,98

ARGILA CBE 67.765 0,00 1.338.886,63 0,00

TOTAL - - - 31.275.902,56 429.431.682,24

Fonte: Empresas/EQDA/5ºDS-DNPM/PA
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

DISTRITO MINEIRO ARAGUAIA - TOCANTINS

GEOLOGIA

RECURSOS MINERAIS

Cromo, Níquel e Amianto

Este distrito compreende parte do CinturãoAraguaia e porção oeste da Bacia do Parnaíba.
O Cinturão Araguaia é composto por metassedimentos psamíticos e pelíticos, com algumas

contribuições carbonáticas, os quais constituem as unidades do Supergrupo Baixo Araguaia. Rochas
máficas e ultramáficas (tipo Serra do Tapa e Quatipuru) também integram essa entidade, cuja evolução
relaciona-se a eventos termo-tectônicos do Brasiliano.

O Supergrupo Baixo Araguaia é dividido nos grupos Estrondo e Tocantins. Na área em questão, o
primeiro é subdividido em Formação Morro do Campo, constituída de metaconglomerados, quartzitos e
micaxistos (fora da área objeto, contém xistos com estaurolita e cianita); e Formação Xambioá, onde
predominam micaxistos, grafita xisto, metarenitos e lentes de anfibolito. O Grupo Tocantins inclui as
formações Pequizeiro, com clorita-muscovita-quartzo xisto, e Couto Magalhães, dominada por filitos e
subordinados quartzitos e metarcósios (Hasui , 1984).

Os corpos máficos e ultramáficos são compostos de basaltos (com pillow), peridotitos
serpentinizados e dunitos, com seus produtos metamórficos; ocorrendo também chert e jaspelito. Essa
associação foi interpretada como representante de complexo ofiolítico (Kotschoubey ,1996)

ABacia do Parnaíba apresenta três sítios deposicionais, separados por duas discordâncias erosivas,
correlacionadas ao início do Carbonífero e ao final do Jurássico. O primeiro ciclo, em clima temperado e
úmido, representaria a Formação Pimenteiras; o segundo, sob clima semi-árido a quente, envolveria ( na
área em foco) as formações Poti, Piauí e Pedra de Fogo; e o terceiro representado pelas formações Codó
e Itapecuru (Mesner e Wooldridge, 1964, In Souza e Moreton, 1995).

Sobre o Cinturão Araguaia, uma estrutura tipo foi preenchida pela Formação Rio das
Barreiras, que apresenta semelhanças litológica, deposicional e estratigráfica com a “Formação”
Itapecuru (Souza e Moreton, 1995).

As diversas substâncias minerais, de potencial ou de real utilidade, cadastradas neste distrito, são
agrupadas e descritas a seguir:

AUltramáfica Quatipuru (cerca de 90% peridotito e 10% dunito) abriga depósitos de cromita, depósito
de níquel e ocorrência de amianto ( crisolito), pesquisados pela DOCEGEO.

A cromita, com textura disseminada e nodular, é do tipo refratária e encontra-se em pequenos
depósitos lenticulares, cujas reservas possuem as características mostradas no quadro abaixo.

O minério de níquel é do tipo laterítico (garnierítico) e sua reserva (medida + indicada) e teor também
constam no quadro seguinte.

O amianto associa-se a peridotitos serpentinizados, em veios do tipo com a espessura das
vênulas 2 mm.

et al.

et al.

graben

cross,

Substância Reservas (t)
de Minério

Teor Médio
(%)

% Fe Cr/Fe

Cromo 2 x 103 21,52 Cr 10,62 2,02

Níquel 12,8 x 106 1,32 Ni -- --

C P R M
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Calcário e Mármore

Cristal de Rocha

Diamante, Ametista, Citrino e Opala

No município de Palestina do Pará, foi recentemente instalada uma mina de calcário para corretivo
de solos, com capacidade moageira de 60 x 10 t/ano (diurno), a preço de R$30,00/t, no local. O calcário é
da Formação Pedra de Fogo e as reservas cubadas mostraram as seguintes características (SEICOM,
1996):

Existem várias outras ocorrências de calcário, principalmente na Formação Pedra de Fogo. Porém,
com possível aplicação agrícola, destacam-se as ocorrências abaixo, conforme dados disponíveis
(CPRM, 1995 e 1999).

O mármore ocorre na Formação Xambioá, 8 Km a norte de S. Geraldo do Araguaia e, no rio
Gameleira. Algumas características dessas ocorrências podem ser avaliadas, a partir dos dados obtidos
pela DOCEGEO, na região de Chapada (Xambioá/TO), na pesquisa de 15 corpos lenticulares que variam
de poucas centenas de metros a decamétricos, onde foram cubadas reservas de 45,7 x 10 t de “calcário”
calcítico e 9,7 x 10 t de “calcário” dolomítico (Souza e Moreton, 1995) .

Os garimpos de cristal de rocha situam-se em domínios das formações Xambioá, Pequizeiro e Couto
Magalhães. Os cristais são centimétricos a decimétricos e associam-se em drusas que preenchem
bolsões, os quais seguem orientação filoneana. Tais veios, com espessuras centimétricas a métricas,
condicionam-se em fraturas NE-SW, transversais às estruturas transcorrentes NW-SE (Carvalho, apud
Almeida , 1995).

O diamante há muitos anos é garimpado nos aluviões do Araguaia e Tocantins, cuja região integra a
Província Diamantífera do Oeste da Bacia do Parnaíba, onde, pela sua produção histórica, sugere um
elevado potencial em fontes primárias a serem descobertas.

Ao longo de faixa aluvionar do rio Tocantins (entre Marabá e Itupiranga) foi intensa a atividade
garimpeira (Alves de Souza, in Barbosa, 1991). No período de 1941 a 44, a produção estimada foi de
68.000 ct, sendo 55% de pedras lapidáveis e 5% industriais. As estatísticas oficiais de 1950 a 51 e de
1956 a 57, indicam produções de 12.000 a 13.000 ct e de 6 a 3.000 ct, respectivamente (Barbosa, op cit).

Destaca-se o garimpo de Vila Itamirim (cerca de 9 Km ao norte de Palestina do Pará) por situar-se
entre morros da Formação Pedra de Fogo e por conter de “conglomerado” silicificado, ainda
sem definição genética e estratigráfica.

3

6

6

et al.

boulders

A ametista foi garimpada (pelo menos até meados de 90) no rio Pau D’Arco, onde produzia a melhor
do Brasil, associada aos terraços aluviais pleistocênicos e aos aluviões dos leitos desse rio e doAraguaia
(Araújo et Olivatti, 1994). Outros dois garimpos de ametista situavam-se próximo à Palestina do Pará e
entre os rios Sororó e Sororozinho, ambos filoneanos. Da mesma forma, um garimpo de citrino, às
proximidades da vilaApinagé, são indicados neste distrito (Collyer , 1991)

Finalmente, uma cata abandonada, em S. Geraldo do Araguaia, contém opala, cuja intensidade de
fraturas prejudica seu uso.

et al.

Reservas (t) % CaO % MgO %CaO + MgO % E Ca CO3

58 x 106 44,4 7,9 52 99

Local Unidade % CaO % MgO Profundidade

Ig. do Lago Vermelho F. Pedra de Fogo 47,5 1,3 5.9 – 8.3

R. Sororó 48,2 1,2 9.7 – 11.8

25,1 14,0 13.7 – 14.7

Ig. Talhada/R. Araguaia F. Pastos Bons 27,8 17,1 aflorante

Serra Quatipuru U. Quatipuru 49,1 3,0 aflorante
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Fosfato

Xenotímio

Quartzito, Quartzo / Silício Metálico

Próximo à Xambioá/TO, na região da divisa com o Pará, a DOCEGEO descobriu ocorrência de
fosfato em rochas proterozóicas (Costa,1996. In Rezende, 2001), assim como é referida concentração
de até 18,7% de P O na Formação Xambioá (Silva, 2001; in Rezende, op. cit.)

Duas ocorrências de fosfato de ítrio, associadas a pegmatitos, são mencionadas (Silva , 1974).
Uma na borda sudoeste da serra dos Martírios e outra pela margem direita do alto curso do rio Sororó.

2 5, .

et al.

Uma mina de quartzito e outra de seixo de quartzo, nos municípios de Novo Repartimento e de Breu
Branco (fora da área do mapa coordenadas: 04º09'06”S/49º44'35”W e 03º43'27”S/49º30'34”W,
respectivamente), fornecem minério de silício para a empresa Camargo Corrêa Metais - CCM.

A usina está situada em Breu Branco e, no processo metalúrgico, o carvão é usado como agente
redutor, onde o carbono, ao reduzir a sílica, produz silício, segundo a reação: Si0 + 2C = Si + 2CO.

Diversas classes de silício são comercializadas, como:
- uso metalúrgico: para ligas de silício/alumínio
- uso químico: para silanos e silicones
- uso eletrônico: para indústria eletrônica (chips, etc.)

Ainda neste distrito, dois outros depósitos de minério de silício (quartzo), no município de São
Geraldo do Araguaia, pertencem à CCM.

As reservas dimensionadas nas minas e depósitos da CCM, são as seguintes:

2

Aprodução mineral dessa empresa corresponde aos seguintes valores em 2003:

Areia/Cascalho e Brita

As reservas oficialmente conhecidas, nessa região, são apenas as seguintes (DNPM, 2001):

DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

Reservas (t)
Município Local Substância

Medida Teor
(%SiO2)

Indicada Teor
(%SiO2)

Breu Branco Região de Tucuruí Quartzo 24.181x103 97 7.543x103 -

Novo Repartimento Região de Tucuruí Quartzito 22.370x103 97 9.720x103 -

S.Geraldo do Araguaia Sororozinho Quartzo 390 X 10³ 99.87 109 X 10³ -

S.Geraldo do Araguaia Pedra Branca Quartzo 204 X 10³ 99.91 58 X 10³ -

Produção Venda Valor da Venda Impostos (R$) CFEM
Beneficiada (t) (t) (R$) ICMS IOF (R$)

Município

86.752 86.752 5.900.143,59 0,00 - 88.708,49 Breu Branco
Novo Repartimento

Reserva (m3)
Substância Município Medida Inferida

Brita Marabá 35.016 x 103 -

Areia/Cascalho Tucuruí 1.560 x 103 -

Areia/Cascalho Tucuruí - 1.772 x 103
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SITUAÇÃO LEGAL

O Distrito Mineiro Araguaia-Tocantins
tem um substrato geológico que por sua
diversidade litológica e arcabouço
estrutural, exibe uma potencialidade
metalogenética, que tem mostrado uma
expressiva atratividade para exploração
mineral, como se depreende do quadro
de situação legal e de detentores de
t i tu lar idade. Dessa forma são
identificados os depósitos de cromo,
níquel, gemas, ouro, mármore, xenotímio
e calcário, porém, esse Distrito Mineiro
apresenta uma prospect iv idade
geológica indicativa de mineralizações de
cobre, manganês, tantalita e quartzo.

Um número de 13 Requerimentos de
Permissão de Lavra Garimpeira tramitam
no DNPM, com uma dominância para
minerais garimpáveis de quartzo, sem no
entanto, qualquer evolução para
titularidade. Merece destaque, a
manifestação empresarial por atividades
exploratórias, tendo em vista, a grande
procura por direitos minerários junto ao
DNPM, com 69 requerimentos de
pesquisa e, ainda, 37 autorizações de
pesquisa e um número expressivo de 27
registros de licenciamento para areia,
argila e seixo.

O requerimento de lavra para ouro
apresentado pela CVRD, é indicativo da
existência de um depósito de ouro
bloqueado cujo Plano de Aproveitamento
Econômico está em fase de análise no
DNPM. A importância desse Distrito
Mineiro é demonstrada pela presença de
empresas de mineração de médio a
grande porte detentoras de alvará de
pesquisa.

DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

Figura 07: Situação Legal - Distrito Araguaia - Tocantins

Figura 08: Detentores de titularidade - Distrito
Araguaia - Tocantins

DISTRITO MINEIRO ARAGUAIA -TOCANTINS
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

DISTRITO MINEIRO CARAJÁS

GEOLOGIA

Está situado dominantemente no contexto do Bloco Carajás, cujo limite norte com o Terreno Bacajá
ainda não foi definido. Tal limite é sugerido em torno do Lineamento Cinzento, a julgar por contrastes nos
produtos dos sensores remotos, pela elevação do grau metamórfico nas supracrustais e pelo
decréscimo nas idades dos granitóides arqueanos (Ricci , 2003). O seu limite sul ocorre à altura do

Sapucaia, o qual considera-se pertencente ao Terreno Rio Maria, por suas estruturas
em e seus aspectos metalogenéticos. O setor oriental é cavalgado pelo Cinturão Araguaia e o
ocidental é encoberto pelo vulcanismo paleoproterozóico na região do Xingu.

O embasamento da porção meridional do Terreno Carajás, a partir da Serra Sul, compreende
granulitos básicos, gnaisses enderbíticos a charnockíticos do Complexo Pium (3002 ± 14 Ma SHRIMP;
Pidgeon , 2000) e gnaisses tonalíticos e granodioríticos do Complexo Xingu (2974 ± 15 Ma; Avelar

, 1999). Estes, com idade de migmatização em torno de 2859 ± 2 Ma (Machado , 1991). Essas
massas rochosas foram submetidas a um regime tectônico dominantemente compressivo, com
indicação do transporte de SW para NE (Araújo , 1988).Aessa tectônica associam-se leucogranitos
potássicos com duas micas do Granito Plaquê (2736 ± 24 Ma;Avelar , ).

A norte do Lineamento Cinzento, os registros estruturais no embasamento sugerem movimentos
rochosos de NE para SW (Oliveira , 1994).

No âmbito das seqüências metavulcano-sedimentares, representadas pelos grupos Igarapé Bahia,
Rio Novo, Igarapé Salobo, Grão Pará, Igarapé Pojuca, Tapirapé e Buritirama, a tectônica dominante foi
direcional sinistral.

O Grupo Igarapé Bahia (2776 ± 12 Ma, Pb-Pb em rocha total - metavulcânicas máficas - Galarza
, 2003) é constituído por metavulcânicas, metavulcanoclásticas, , metapelitos e metarenitos.

O Grupo Rio Novo é composto por xistos máfico-ultramáficos, , metapelitos e metaquartzitos;
além de peridotitos, dunitos e gabros anortosíticos, metamorfisados nas fácies xisto verde e anfibolito,
pertencentes ao Complexo Luanga (2763 ± 6 Ma, U-Pb em zircão, Machado , ). Corpos de
cromitito ocorrem na sua parte basal.

O Grupo Igarapé Salobo (2761 ± 3 Ma, U-Pb em zircão; Machado , ) contém xistos e
anfibolitos ortoderivados, quartzitos e , com metamorfismo de xisto verde alto a granulito.

O Grupo Grão Pará é integrado pelas formações Parauapebas (2757 ± 2 Ma, U-Pb em zircão,
Machado , ) e Carajás. A primeira contém metabasaltos (dominantes) e metadacitos; e a
segunda, formações ferríferas bandadas, jaspelitos e corpos de hematita.

O Grupo Igarapé Pojuca (2732 ± 2 Ma; U-Pb em zircão; Machado , 1991) abrange rochas
metavulcano-sedimentares ocorrentes na seção inferior da Serra Norte, metamorfisadas na fácies xisto
verde a anfibolito.

O Grupo Tapirapé constitui-se de anfibolitos e xistos, actinolíticos (dominantes), a clorita e a talco,
com retrometamorfismo de fácies anfibolito a xisto verde alto.

O Grupo Buritirama envolve quartzitos e xistos, com subordinadas rochas carbonáticas,
calcissilicáticas e corpos de manganês, metamorfisado em fácies xisto verde.

Sobrejacente aos grupos Grão-Pará e Igarapé Pojuca ocorre a Formação Águas Claras, constituída
por pelitos, siltitos e arenitos. A idade mínima desta formação é maior que 2645 ± 12 Ma (Dias ,
1996), obtida em diques e máficos que a intrudem. Rochas intrusivas máficas, do depósito de
Igarapé Bahia, que forneceram idade de 2765 ± 36 Ma (Pb-Pb em rocha total; Galarza ),
cortam também os sedimentos da Formação Águas Claras.

et al.
greenstone belt

pillow

et al.
et al. et al.

et al.
et al. op.cit.

et al.
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Intrusivos nas seqüências metavulcano-sedimentares ocorrem corpos graníticos de caráter
sintectônico como o Complexo Granítico Estrela (2763 ± 7 Ma; Barros , 2001), os granitos Planalto
(2747 ± 2 Ma; Pb-Pb zircão; Huhn , 1999) e Serra do Rabo (2743 ± 1,6 Ma; Sardinha, 2002), ambos
de afinidade alcalina. Ocorrem ainda o Diorito Cristalino, apresentando idade de 2738 ± 6 Ma (Huhn

) e o Granítico Geladinho (logo a sudoeste do Granito Cigano), de composição
essencialmente monzogranítica e caráter cálcio-alcalino, com idade 2688 ± 11 Ma (Pb-Pb em zircão;
Barbosa, 2001).

Existem ainda corpos graníticos tardi-arqueanos como o Granito Deformado Itacaiúnas (2560 ± 37
Ma; Pb-Pb em zircão; Souza , 1996) e o Granito Old Salobo (2573 ± 2 Ma; Lindenmayer ,
1994).

Um marcante regime distensivo, com eixo extensional NE/SW, responsável por expressivos
falhamentos normais, com orientação geral NW-SE, e transcorrências transferentes segundo NE/SW,
tem como produtos granitos anorogênicos representados por inúmeros corpos com denominações
locais: Central, Cigano, Rio Branco e Borrachudo, com idades em torno de 1880 Ma (Machado
1988).

O Complexo Máfico-Ultramáfico do Vermelho contém, do centro para a borda, serpentinitos
formados por alteração de dunitos e peridotitos, seguidos por piroxenitos e gabros (Silva, 1996).

Corpos básicos, sob a forma de dique, foram considerados como Gabro Santa Inês (Meireles ,
1984). Posteriormente, foram admitidos como de natureza metamórfica com deformação heterogênea,
com a denominação Máficas Tipo Santa Inês (Araújo e Maia, 1991).

Foi relatada a existência de um pacote de arenitos e conglomerados líticos e feldspáticos,
subhorizontal e sem indícios de deformação tectônica, sobrejacente à Formação Águas Claras
(Nogueira , 1995). Da mesma forma, foi descrita uma seqüência de rochas arenosas imaturas e
conglomerados polimíticos, aflorantes ao longo da Serra do Rabo, que teria sido depositado em
assimétrico relacionado à história cinemática da Falha Carajás (Lima e Pinheiro, 2001). Tais unidades
(não representadas no mapa) foram correlacionadas à Formação Gorotire.

O Grupo Paredão, com arenitos ortoquartzíticos e subordinadamente arenitos arcoseanos e
conglomeráticos, conglomerados e grauvacas, ainda não tem posicionamento definido.

Faz parte, ainda, do quadro geológico o Diabásio Cururu, representado por olivina basaltos e uralita
diabásios, com idades em torno de 175 Ma, por Rb-Sr (Basei, 1973).

A evolução geológico-metalogenética do distrito mineiro Carajás resultou na concentração de
diversas substâncias metálicas, em vários jazimentos, muitos dos quais de grande porte.

Além das minas de Fe, Mn, Au e Cu-Au, e dos depósitos dessas substâncias e, ainda mais de Cu,
Cu-Au-Ag, Cu-Zn-Au e Ni (já conhecidos), outros alvos ou prospectos, principalmente para Cu e Au, se
encontram em estudo ou em fase final de avaliação, como os casos de Cururu, Breves, Encantado e
PauloAfonso.

As mineralizações situam-se preferencialmente no contexto das seqüências meta-
vulcanossedimentares arqueanas, em porções brechadas/hidrotermalizadas, como nos jazimentos de
cobre, ouro e associados do Igarapé Bahia e Alemão, o ouro no Grupo Rio Novo, como também o ferro
das formações ferríferas bandadas das serras Norte, Sul e Leste.

Na porção sul de Carajás, as mineralizações ocorrem mais em contexto de brechas contendo
fragmentos de rochas graníticas, como em Sossego e km 118, e em que cortam dioritos,
como no caso de Cristalino (Martini, 2001).

Porém, as mineralizações também alcançam destaque em seqüências sedimentares arenosas a
pelíticas, como nos depósitos de Serra Pelada e Águas Claras.

Considerando o quadro metalogenético dessa região, é relatada (Lindenmayer , 2002) a
existência de dois importantes sistemas hidrotermais em Carajás, desenvolvidos em épocas distintas.
O primeiro seria responsável pela deposição das formações ferríferas da Formação Carajás
(Lindenmayer , 2001a) de idade 2740 ± 8 Ma (Trendall , 1998) e pelo depósito de Cu-Au do
Igarapé Bahia (2772 ± 46 Ma; Galarza , 2001); o segundo seria o formador da mineralização de Cu-
Au de Gameleira há 1837 ± 30 Ma (Lindenmayer , 2001b) e do jazimento polimetálico do Breves.

et al.
et al.

et
al., op. cit. Stock

et al. et al.
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Ouro

Cobre-Ouro

Ferro

O depósito de Serra Pelada/Serra Leste desenvolveu-se nos domínios da Formação Águas Claras,
onde o ouro associa-se com paládio e alguma platina. A mineralização pode ser considerada como
hidrotermal e supergênica. Alguns autores relacionam-na à intrusões dioríticas localizadas, enquanto
outro a tem como relacionada à zonas de cisalhamento regionais.

O depósito de Águas Claras ocorre principalmente na forma filoneana, associado a quartzo, e
também em zonas de contato de rochas sedimentares com e diques de composição básica.

Exemplos de formação de depósitos com o desenvolvimento de crosta laterítica são constantes,
como no Igarapé Bahia, onde a concentração de ouro atingiu altos teores na zona de oxidação do
minério, assim como em Águas Claras.

O depósito de Cu-Au de Salobo apresenta mineralização constituída essencialmente por bornita e
calcocita, disseminadas ou maciças, sempre associadas a lentes de magnetita. Os modelos genéticos
mais recentes propostos para a mineralização, relacionam-no a depósitos do tipo Fe-Cu-Au-U-ETR,
com a mineralização referente aos granitos anorogênicos de cerca de 1,88 Ga (Hitzman , 1992).
Porém, datações realizadas nos eventos deformacionais aí atuantes, que afetam a mineralização (em
torno de 2,7 e 2,5 Ga), assim como do metamorfismo que afetou o minério (entre 2,6 e 2,5 Ga),
direcionam a interpretação de um modelo similar ao citado anteriormente, porém com a mineralização
relacionada à colocação de granitos arqueanos (Pinheiro e Holdsworth, 1997; Machado , 1991;
Mellito e Tassinari 1998; Dardenne e Schobbenhaus ).

O depósito de Igarapé Bahia, considerado também do tipo Fe-Cu-Au-U-ETR, ainda em seqüências
metavulcanossedimentares, apresenta minério hipógeno com reservas da ordem de 219 Mt, com teores
de 0,86 g/t Au e 1,4% Cu; minério supergênico na zona oxidada com reserva em torno de 18,5 Mt, com
teor de 1,97 g/t Au, e na zona de cimentação uma reserva em torno de 9,5 Mt, com teores de 3,83% e
2,45 g/t Au (Dardenne e Schobbenhaus, 2001). O depósito do corpo Alemão ocorre neste mesmo
contexto, com reservas da ordem de 170 Mt a 1,5 % Cu e 0,82 g/tAu.

Com relação aos depósitos de Sossego e km 118, as rochas encaixantes da mineralização são
vulcânicas máficas, em contato com rochas graníticas. As reservas situam-se em torno de 355 Mt, com
teores por volta de 1,1 % Cu e 0,28 g/t Au (Martini, 2001). No caso do depósito de Cristalino, a
mineralização se desenvolve na forma de que cortam rochas dioríticas, com reservas
calculadas em cerca de 500 a 800 Mt (Haynes, 2000; Martini ), com teores de 1,32 % Cu e 0,3 g/t
Au.

Os depósitos desenvolveram-se na Formação Carajás, ao longo dos segmentos das serras Norte,
Sul e Leste. Os corpos N4 e N8 apresentam maior interesse, em virtude da concentração do
metamorfismo somente nas zonas de cisalhamento locais, diferentemente da Serra Sul, onde a
recristalização dos jaspilitos deu origem a verdadeiros itabiritos.

As formações ferríferas de Carajás foram originadas em plataformas marginais de águas rasas,
onde o ferro e a sílica foram precipitados a partir de fluidos hidrotermais gerados próximos a zonas de
cadeias meso-oceânicas (Lindenmayer , 2001a). Também é atribuída uma diminuição na
contribuição das fontes hidrotermais, à medida que houve a deposição das bifs, havendo um aumento
dos teores de sílica (Macambira e Schrank, 2002). O minério foi enriquecido a partir da alteração
laterítica provocando a dessilicificação dos jaspilitos e concentração residual de hematita (Dardenne e
Schobbenhaus, 2001).

sills

et al.
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Manganês

A mineralização de manganês do Azul desenvolveu-se nas rochas pelíticas da Formação Azul do
Grupo Águas Claras (Dardenne e Schobbenhaus, 2001). O protominério é composto essencialmente por
rodocrosita (30-50%), quartzo (15-30%), filossilicatos (15-25%), feldspato (0-10%) e matéria orgânica. O
minério (de concentração laterítica) ocorre principalmente na forma de nsutita e criptomelana. Tal
jazimento é classificado como marinho singenético na margem de bacias anóxicas (Force e Cannon,
1986; Force e Maynard, 1991; Dardenne e Schobbenhaus ).

A mineralização de Buritirama associa-se a metassedimentos do Grupo Buritirama, nos quais os
protominérios foram classificados como mármores manganesíferos, e o intemperismo laterítico
transformou-os em minério constituído essencialmente por criptomelana, nsutita e litiofiorita. O depósito
da Serra do Sereno está associado principalmente a quartzitos e siltitos.

op. cit.

Níquel

Cromo-EGP

Quartzito/Silício Metálico

A jazida do Vermelho derivou de rochas ricas em olivinas e ortopiroxênios níquelíferos, submetidos a
uma fase tectono-metamórfica, cuja atuação de fluidos permitiu a liberação de Ni (assim como de Co e
Cu) das fases minerais. O processo de laterização/lixiviação favoreceu o aprisionamento do Ni (e Cu)
principalmente em serpentinas (na parte mais basal) e em esmectitas (imediatamente acima), que
constituem o horizonte pálido do perfil laterítico. O minério é dos tipos garnierítico, que atinge a média de
1,8% de Ni, e goethítico (situado nas porções superiores do perfil laterítico), com teor médio de 1,2 % de
Ni (Bernardelli eAlves, 1988).

No alvo cromitífero de Luanga, o minério hospeda-se na porção basal de ortopiroxenitos e peridotitos
e na porção superior de noritos, na forma maciça e disseminada, caracterizado como cromita alto Fe. É
um depósito de caráter ortomagmático estratiforme, no qual cromititos formam camadas onduladas, com
espessura entre 1,10 e 1,20m, orientação N30-50E e dimensões em torno de 1300m x 240m.

Os cromititos maciços menos alterados são enriquecidos em EGP, com teores na ordem de 3,23 g/t
de EGP+Au e 3,0 g/t de Pt+Pd (Suita, 1996). Os minerais mais ocorrentes são arsenietos (PtAs e PtAs ),
ligas metálicas (Pt-Pd, Pt-Rh e Pt-Cu) e metais nativos (Pt e Pd) com sulfetos raros (Dardenne e
Schobbenhaus, 2001).

Uma mina, denominada Vaqueiro, lavrada pela empresa CCM (com título da CVRD) explota quartzito
para obtenção de silício metálico.

O quadro seguinte mostra as reservas das diversas substâncias, com respectivos teores, dos
jazimentos conhecidos neste distrito mineiro.
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

SITUAÇÃO LEGAL

Dentre os 16 Distritos Mineiros do estado do Pará merece destaque o Distrito Mineiro
polimetálico de Carajás, o qual se caracteriza por um elevado índice de titularidade e
regularidade. O que se constata é que das autorizações de pesquisa, dos requerimentos e de
portarias de lavra, é uma larga predominância ou concentração desses títulos pela CVRD, que
também é a grande produtora e exportadora de bens minerais nos domínios deste Distrito.
Embora o quantitativo de titularidade por autorização de pesquisa seja possessão da CVRD,
existem várias outras mineradoras com destaque para Anglo American, Barrick, BHP,
Noranda, Phelps Dodge e Teck Cominco.

Por outro lado, o quantitativo de portaria de lavra, onde várias são agregadas em
grupamentos mineiros, representam possessões do grupo CVRD, com exceção da Mineração
Buritirama, produtora de manganês no município de Marabá.

O baixo índice de irregularidade nos domínios deste Distrito é representado pela atividade
garimpeira dirigida à extração de gemas, principalmente ametista na localidade deAlto Bonito-
Marabá, e também pela pequena extração de bens minerais de uso na construção civil, e
ainda, pela indefinida situação de Serra Pelada, que se encontra em estudos pelo Governo
Federal, nos aspectos técnicos, econômicos e sociais.

DISTRITO MINEIRO CARAJÁS
SITUAÇÃO LEGAL
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

BEM
MINERAL

EMPRESA PRODUÇÃO
BENEFICIADA (t)

VALOR
COMERCIALIZADO

R$

ICMS APURADO
R$

CFEM APURADA
R$

MUNICÍPIO

FERRO CVRD 55.894.000 2.411.249.000,00 30.740.000,00 40.743.000,00 PARAUAPEBAS

MANGANÊS RIO DOCE
MANGANÊS

1.765.000 166.854.120,00 1.725.410,00 4.253.430,00 PARAUAPEBAS

MANGANÊS MINERAÇÃO
BURITIRAMA

5.980 4.266.799,00 447.685,00 88.092,00 MARABÁ

ÁGUA
MINERAL

KARAJÁ NI NI NI NI MARABÁ

TOTAL - - 2.582.369.919,00 32.913.095,00 45.084.522,00 -

Fonte: Empresas/EQDA/5ºDS-DNPM/PA

Nota: Os valores de ICMS e CFEM apurados, são os devidos pelas empresas, e não necessariamente recolhidos.

NI = Não informado

Ressalte-se que o Distrito Mineiro Carajás pelo seu contexto geológico, pela sua fertilidade mineral,
pelas minas existentes, e pela continuada e intensiva atividade exploratória, representa, no estado do
Pará, o Distrito Mineiro mais bem estudado, conhecido e concorrido, para efeito de busca de títulos
minerários, além de ser o mais produtivo.

DISTRITO MINEIRO CARAJÁS

Figura 10: Detentores de titularidade - Distrito Carajás

QUADRO DE PRODUÇÃO MINERAL, COMERCIALIZAÇÃO, ICMS E CFEM APURADOS - 2003
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

O Distrito Mineiro Carajás, através de suas minas de ferro e manganês, contribui de forma
extremamente significativa para a produção mineral e comercialização da produção global do estado do
Pará, atingindo em 2003, um valor de produção mineral da ordem de R$ 2,5 bilhões. Sobre essa
produção e comercialização há uma incidência de tributos e encargos com apuração de ICMS e de
CFEM, de aproximadamente de R$ 33 milhões e R$45 milhões, respectivamente, como mostrado no
quadro acima. O valor irrisório do ICMS apurado é resultante, apenas, da comercialização dos bens
minerais no mercado interno, tendo em vista, que o volume exportado, o qual corresponde a 92%, é
desonerado do pagamento do ICMS, por força da lei Kandir.

Este Distrito Mineiro terá sua importância mineral redobrada, no curto e médio prazo, pela
perspectiva de operacionalização dos 05 depósitos de cobre da CVRD (Sossego, Salobo, Corpo
Alemão, Cristalino e 118) e 02 de níquel (Vermelho-CVRD e Onça/Puma-Canico). Até o ano de 2002,
este Distrito tinha sua produção diversificada e enriquecida, pela mina de ouro do Igarapé Bahia, única
mina de ouro empresarial que existia no estado do Pará, fechada por exaustão mineral. Acrescente-se
que o depósito de Cu-Au de Corpo Alemão, representa uma extensão mineral local, da exaurida jazida
de ouro do Igarapé Bahia, cuja operacionalização futura resultará em uma nova produção aurífera, como
subproduto do cobre.

QUADRO DAS EXPORTAÇÕES PARAENSE - 2003

VOLUME
COMERCIALIZADO (t)

VALOR COMERCIALIZADO (R$)
BEM

MINERAL EMPRESA MERCADO
INTERNO

MERCADO
EXTERNO

MERCADO
INTERNO

MERCADO
EXTERNO

FERRO CVRD 3.949.000 49.442.000 133.964.000,00 2.277.285.000,00

MANGANÊS RIO DOCE MANGANÊS 420.340 1.007.750 57.655.740,00 136.029.140,00

MANGANÊS MIN. BURITIRAMA 31.609 5.144 3.669611,99 597.187,01

TOTAL - - - 195.289.351,99 2.413.911.327,01

Fonte: Empresas/EQDA/5ºDS-DNPM/PA
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DISTRITO MINEIRO RIO MARIA

GEOLOGIA

A área deste distrito é caracterizada por um segmento crustal antigo e preservado de intenso
retrabalhamento tectônico, típico de Terreno Granitóide- , cujos dados geocronológicos
mostram dois períodos de formação de crosta, separados por cerca de 100 Ma. Esse terreno se estende
desde o Sapucaia (a norte),com limite sul ainda indefinido.

Esse domínio tectono-geológico exibe estruturação em mosáico losangular, envolvendo
sistemas transcorrentes segundo NW-SE, NE-SW e E-W, os quais controlam seqüências de baixo grau
metamórfico dos grupos Andorinhas, Gradaús, Tucumã e Sapucaia; onde, dependendo do grupo e da
posição estratigráfica, podem predominar komatiítos, basaltos, vulcânicas félsicas cálcio-alcalinas,
metassedimentos químicos, grauvacas ou filitos.

As idades de formação desses marcam, para a seqüência superior (Lagoa Seca) do
Grupo Andorinhas, 2979 ± 5 Ma (U-Pb em zircão; Pimentel e Machado, 1994) e, para o Grupo Tucumã,
2868 ± 8 Ma (Pb-Pb em zircão evaporação; Avelar , 1999). No contexto do Grupo Gradaús, ocorre
plutonismo máfico-ultramáfico representado pelos corpos SerraAzul (2970 ± 7 Ma; Pimentel e Machado

) e Guarapará.
Essas sequências associam-se a suítes granitóides que podem ser agrupadas (Dall'Agnol ,

2002) em: 1 - tonalítica-trondhjemíticas antigas, representados por Arco Verde (2957 +25/-21 Ma; U-Pb
em zircão; Macambira e Lancelot , 1996) e Caracol (2948 ± 5 Ma, Pb-Pb em zircão; Leite, 2001); 2 -
tonalítica-trondhjemíticas jovens, correspondentes a Mógno (2871 Ma; Pb-Pb em titanita; Pimentel e
Machado, 1994) e Água Fria (2864 ± 21 Ma; Pb-Pb em zircão; Leite, ); 3 - granodioríticas ricas em
Mg, representadas por Rio Maria (2874 + 9/-10 Ma; U-Pb em zircão; Macambira e Lancelot, 1991, 1996)
e Cumaru (2817 ± 4 Ma; Pb-Pb em zircão; Lafon e Scheller, 1994); 4 - leucogranitóides potássicas, que
correspondem a Xinguara (2865 ± 1 Ma; Pb-Pb em zircão; Leite, ), Mata Surrão (2872 ± 10 Ma; Pb-
Pb em rocha total; Lafon , 1994) e Guarantã (2.93 Ga; U-Pb em zircão; Macambira com. pessoal;
Althoff , 2000).

A partir de tais dados, a evolução das rochas deste distrito parece obedecer a dois estágios: 1-
representado pelo Grupo Lagoa Seca, corpos máfico-ultramáficos da Serra Azul, pelos tonalitos Arco
Verde e Caracol e pelo leucogranitóide potássico Guarantã; 2 - composto pelo Grupo Tucumã,
trondhjemitos Mógno e Água Fria, granodioritos Rio Maria e Cumaru e pelos leucogranitóides Xinguara
e Mata Surrão.

As deformações exibidas pelos granitóides são interpretadas (Althoff, 1996) como magmáticas,
a partir de dados estruturais e das assembléias mineralógicas. Tais deformações, ortognaissificações e
metamorfismo de baixo grau dos cinturões de rochas verdes, teriam ocorrido em uma evolução
sincrônica à colocação dos granitóides e ao curso do resfriamento dos mesmos.

Seqüências sedimentares, que preenchem os sinclinórios de Andorinhas e Gradaús, estão
representadas pelos grupos Gemaque e Rio Fresco (Santos e Pena Filho, 2000), atribuídos ao
Paleoproterozóico (?). Estes são integrados pelas formações São Roque e Tocandeira (na base) e
Cachoeirinha e Rio Naja (no topo), respectivamente. As unidades basais são constituídas de psamitos e
psefitos, com subordinados pelitos e as unidades superiores contêm preferencialmente pelitos
(carbonosos na Rio Naja) e arenitos subordinados.

Finalmente, os granitos tipo “A” que recebem denominações em diversos maciços, como:
Seringa (1.89 Ga), Manda Saia, São João, Gradaús, Bannach, Musa (1.88 Ga), Jamon (1.88 Ga),
Marajoara (1.72 Ga) e Redenção (1.87 Ga).
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RECURSOS MINERAIS

Ouro

As mineralizações auríferas deste distrito foram caracterizadas nas tipologias: tipo
arqueano e tipo arqueano-porfirítico (Santos, 1995).
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lode
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Os jazimentos tipo arqueano ocorrem em veios de quartzo, associados a intenso
hidrotermalismo, ao longo de zonas de cisalhamento dúcteis-rúpteis, subsidiárias de discretos
lineamentos regionais. Essas mineralizações estão sob dois subcontroles tectônicos, que
correspondem a sítios transtensionais gerados em domínios transcorrentes e em intersecção de zonas
de cisalhamento que compõem o arranjo conjugado. Os corpos de minério exibem o eixo de
alongamento paralelo à lineação de estiramento, dominantemente para N10ºE/25º, (Hühn, 1992).

O depósito de Lagoa Seca, em zona de cisalhamento com extensão de 8 km, contem de 10-20%
de sulfetos (principalmente pirita) e o ouro ocorre na pirita e nas encaixantes. No depósito de Mamão, a
empresa Golden Star, associada à CVRD, efetuou sondagem (13.290m) e recalculou a reserva de
minério em torno de 506.540t , para limite de corte de 4,0g/t.

Os dados dos jazimentos, referentes a essa tipologia, estão resumidos no quadro abaixo:

Na tipologia mista tipo arqueano-porfirítico enquadra-se a mina de ouro Cumaru,
hospedada na cúpula do Granodiorito Cumaru, que corta seqüência vulcano-sedimentar milonítica do
Grupo Gradaús.

O Granodiorito Cumaru mostra características cálcio alcalina do tipo I, relacionado a arcos
vulcânicos, com fonte mantélica, curta residência crustal e colocação tarditectônica, em sítios
transtensionais de zona de cisalhamento dextral (Santos,1995).

As características geológicas, estruturais, geoquímicas e isotópicas, bem como o sistema de
fluídos, são compatíveis tanto com jazimentos tipo arqueano, como com jazimentos porfiríticos.
Assim, o ouro mesotermal de Cumaru estaria relacionado tanto ao cisalhamento como ao magmatismo
(Santos, ).

As mineralizações situam-se na borda do corpo granodiorítico, em sistema de filões, aos quais
associam-se o padrão e mineralização disseminada, em zona de intensa alteração
hidrotermal, do tipo filítica (dominante), propilítica e potássica (localizada). O ouro acompanha pirita,
calcopirita, bismutinita e molibdenita (rara).

lode

lode

lode

op cit

stockwork

Wolfrâmio

Chumbo-Zinco

A wolframita, da localidade Pedra Preta, hospeda-se em veios de quartzo que cortam, em
profundidade, a cúpula da intrusão granítica do maciço Musa, encaixado em metabasaltos e metarenitos
da seqüência superior do GrupoAndorinhas (Cordeiro et al., 1988).

O sistema filoneano é composto por conjuntos paralelos de veios e a wolframita, acompanhada
de sulfetos, turmalina, muscovita, topázio e fluorita, contem baixa relação Mn/Fe. A reserva total de
minério bloqueada pela DOCEGEO foi de 508.300 t com teor médio de 1,01% WO (Cordeiro, .).

Uma ocorrência com sulfetos de chumbo e de zinco, na localidade Gemaque, no sinclinal das
Andorinhas, foi pesquisada há vários anos pela DOCEGEO, sem ter sido dimensionado depósito
econômico (Santos, 1981).

A mineralização, associada a grauvacas da Formação Cachoeirinha, exibe alteração exógena
do tipo “chapéu-de-ferro”, à qual relacionam-se anomalias de Cu,Ag e Co.

3 op cit
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Local / Controle Tectônico
Nº Domínio Transcor.

Sítios Transtension.
Intersecção

de Z.C.
Rochas Encaixantes Espessura

Mineralizada (m)
Reserva
(Kg Au)

Teor
(g/t)

1
1
2
3

4
5
5

Serrinha
Tatu-Frango
Peladinha

Lagoa Seca
(2 corpos)

Babaçu
Mamão (5 corpos)

Mamão

Malvinas
Sequeiro

metabasalto
metabasalto/trondhjemito

metabasalto
metabasalto/dacito pórfiro (dique)

conglomerado/granodiorito
metassiltito/metagrauvaca

metachert/clorita xisto (intercalado)
metachert/clorita xisto (intercalado) 3,60*

1,50**

4.650*

855*
7.050*

6.737**

7,38*

9,00*
10,00*
13,3**

Fontes: Hühn, 1992 *DOCEGEO, 1981 – Relatório de Pesquisa do DNPM ** Golden Star, 1997
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

Carvão

Ocorrências de material carbonoso foram cadastradas (Marinho et al., 1977) na bacia do Rio
Fresco, no flanco norte do sinclinório dos Gradaús, associadas à porção inferior da Formação Rio Naja.

Os teores de carbono fixo, que variam de 30-40% (e os de cinza de 50-65%) aumentam nos níveis
mais basais da unidade carbonosa. A avaliação dos estudos petrográficos sugeriu deposição sob baixo
grau de subsidência para esse material, o qual deveria ser classificado como de baixa volatilidade a
semi-antracítico. Seu elevado grau diagenético e proximidade de rochas magmáticas contemporâneas
teriam reduzido suas porcentagens de voláteis. Desta forma, para o centro da bacia do rio Fresco, com
maior grau de subsidência e possível aumento composicional em vitrinita, as condições seriam mais
favoráveis para material de melhor qualidade.

Situação Legal

Esse Distrito Mineiro tem sua
delimitação geográfica assentada em um
fundo geológico dominantemente
vulcano-sedimentar como supracrustais
de alta prospectividade geológica e
fertilidade mineral, hospedando reservas
minerais de ouro e wolfrâmio, e
ocorrências de chumbo-zinco.

Por decorrência de sua variabilidade
metalogenética, a região envolvida por
esse Distrito tem sido alvo de buscas por
depósitos minerais, como se depreende
da alta procura pela titularidade do
subsolo. Como se observa da
panorâmica da situação legal, convivem
a t i v i d a d e s d e g a r i m p a g e m e
empresarial, com outorga de 09
Permissões de Lavra Garimpeira para
ouro e 01 Concessão de Lavra para
granito como rocha ornamental. Em
tramitação no DNPM, 02 requerimentos
de Portaria de Lavra para ouro, pela
CVRD, desde 1997, cujos processos
minerários foram constituídos em 1978.

A potencialidade mineral desse
Distrito Mineiro é refletida pelos
quantitativos de direitos com um número
de 25 Requerimentos de Permissão de
Lavra Garimpeira, 96 Requerimentos de
Pesquisa e 65 Autorizações de
Pesquisa. Os principais detentores de
titularidades representam empresas com
capacitação técnica e financeira para
bloquear reservas minerais com
perspectivas de operação mineira. A
atividade de lavra da Brilasa para granito
como rocha ornamental, segundo
informações, encontra-se desativada,
sem previsão de uma retomada
operacional.

DISTRITO MINEIRO RIO MARIA

SITUAÇÃO LEGAL
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Barrick: Au
Canyon: Au
CVRD: Au
Curuá: Fe
Greiphil: Au
Geral do Brasil: P
Gradaús: P
Itapi: W
Jaraucu: Ag
Paragominas: W
Tucuruí: W
Vale dos Reis: Au
Zaspir: Au
Morro Níquel: Ni, Au
Noranda: Au
Docegeo: Ta, Au
Teck Com: Au,Cu
Vale-Usiminas: Ag
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Figura 11: Situação Legal - Distrito Rio Maria

Figura 12: Detentores de titularidade - Distrito Rio Maria
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

DISTRITO MINEIRO INAJÁ

Geologia

Recursos Minerais

Ouro

A porção centro-norte da área considerada é atribuída ao domínio Granitóide- , com
base em trabalhos realizados imediatamente ao norte deste distrito (Althoff, 1996; Althoff 2000). A
referida porção é constituída pelo Inajá e por granitóides com idades de 2,96 a 2,87 Ga.
O Grupo Serra do Inajá compreende as formações Quixadá (metabasaltos e xistos ultramáficos) e
Morada da Prata (metassedimentos com abundantes); e, os granitóides estão representados
principalmente pelo TonalitoArco Verde e Granito Xinguara (Neves e Vale, 1995).

É provável que esse mesmo contexto ocupe a porção sul da área em questão. Porém, pela
ausência de dados consistentes, denomina-se esta porção basal de “Embasamento Indiscriminado”.
Sobre este, assentam-se duas seqüências metassedimentares que encaixam o Sienito Rio Cristalino. A
seqüência inferior contém principalmente quartzitos feldspáticos e metarcóseos; e, a superior,
metarenitos e metarcóseos mal selecionados, sendo a base conglomerática e com elevada proporção
de fragmentos de rochas metassedimentares (Andrade 1986; Raposo e Matos,1994). Esta última
seqüência foi correlacionada à Formação Gorotire, por aqueles autores. Porém, como esta formação é
desprovida de metamorfismo, considera-se tais unidades, como seqüências metassedimentares.

Ainda nessa porção sul, foram cartografados corpos plutônicos máfico-ultramáficos (Cunha
, 1981; Damasceno , 1996); e, às proximidades desses corpos, ocorrem metassedimentos

clásticos, bifs e dolomitos (Faria , 2000), não cartografados.

Considera-se como cobertura sedimentar proterozóica, uma ampla faixa que recobre, por
tectônica, a terminação ocidental do Inajá.

Granitos anorogênicos em maciços tipo Redenção (PonteAlta, Tarumã), com idade de 1.892 89
Ma, por Pb-Pb em zircão (Barbosa 1995) e Rio Dourado (Cunha op. cit.) completam as
unidades estratigráficas cartografadas.

Nas unidades arqueanas dominantes, o estrutural principal é E-W. No domínio da unidade
Arco Verde foi observado (Neves e Vale. op. cit.) rara deformação milonítica, alternância de porções
preservadas com outras fortemente deformadas, coexistência de foliação subvertical com foliação de
baixo ângulo e indicadores cinemáticos dominantemente sinistrais.

Vários garimpos em mineralizações primárias foram cadastrados (Neves e Vale, 1995), quase
todos filoneanos e em veios de quartzo, encaixados em litótipos do Inajá. A maior
concentração ocorre na porção sedimentar ( ), havendo também filões encaixados em xistos máficos;
porém, sempre controlados por zonas de cisalhamento dúcteis (E-W e NW-SE) e rúpteis (NNW-SSE e
NE-SW).

Alguns alvos da seqüência Inajá foram pesquisados por empresas, aparentemente sem
sucesso.

No extremo sudoeste do distrito é citado (Damasceno , 1996) um garimpo (Mandii), bastante
produtivo no início da atividade; todavia, não é comentado o condicionamento da mineralização.

Greenstone
et al.

greenstone belt

bifs
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

Urânio

Dolomito

As mineralizações de urânio, constatadas por prospecção, foram classificadas (Andrade ,
1986) como primárias, as quais estão controladas principalmente pela foliação cataclástica de
metarcóseos; e, secundárias, preenchendo fraturas nestas mesmas rochas, da unidade inferior da
seqüência metassedimentar.

Ocorre na parte sudeste do distrito (Fazenda Santa Fé), em uma colina com cerca de 600 m x 200
m, entre metassiltitos e quartzitos, com intercalações de clorita xistos e . Aí, sob uma carapaça
ferruginosa de 2,0 - 3,0 m de espessura, foi estimada uma reserva de 400 x 10 t de “calcário dolomítico”,
apenas acima da superfície do terreno que envolve a colina (Faria et al., 2000).

et al.

bifs
3

A composição mineralógica indica cerca de 95% de carbonatos (Ca e Mg) e os seguintes teores
médios :

Esse jazimento entrou recentemente em lavra após ser pesquisado pelo próprio grupo
proprietário do solo, com capacidade produtiva de 40 x 10 t/ano.

Ocorrências dessas substâncias associam-se à porção ocidental da Serra do Inajá (Cunha et al.,
1981).

O níquel e o amianto relacionam-se a serpentinitos, nas bordas de uma estrutura circular com 2,5
km de diâmetro. O Ni apresentou 4000 ppm em rocha e o amianto ocorre em veios de crisotila, contendo
fibras com espessura de 1 a 4mm.

As concentrações de ferro, nas formações ferríferas bandadas, estão por cerca de 70 km de
comprimento por até 600m de espessura estimada, em níveis ricos de magnetita que se alternam com
níveis quartzosos. E o manganês ocorre em blocos próximos à zona de contato da cobertura sedimentar
proterozóica com metassedimentos.

Há referências de ocorrências de esmeralda a cerca de 8 km à leste da vila Mandii e de ametista a
10km para oeste desse marco (Damasceno ., 1996).

Os filões garimpados, que conteriam esmeralda, encaixam-se em zona de contato
hidrotermalizada e decomposta entre rocha ultrabásica e granitóides. O veio com ametista, também
decomposto, mostra largura de 0,5m e orientação N60ºE.

3

Níquel,Amianto, Ferro e Manganês

Gemas

et al

CaO% MgO% SiO% Al2O3% Fe2O3%
P.N. %

(titulado c/Na OH)

30 18 6 18 1 90
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Nesse Distrito Mineiro, segundo
a consulta ao DNPM, no ano de
2003, constam naquele orgão, 49
requerimentos de pesquisa, 27
requerimentos de Permissão de
Lavra Garimpeira, já existindo 22
títulos de autorização de pesquisa e
02 registros de licenciamento.
Segundo informações da SEICOM-
P a , u m d o s r e g i s t r o s d e
licenciamento já se encontra em
fase de operação mineira com
extração de calcário para corretivo
de solos, para atender a demanda
das propriedades do titular daquela
região.

As autorizações de pesquisa
visam, principalmente, minerais de
cromo, pelas empresas Tapajós,
Guanhães e Olímpia e para minério
de ouro, pelas empresas Acapu,
Embraco e Santa Elina, esta última,
em parceria com a Codelco, que
visa, também, estanho e berilo.

DISTRITO MINEIRO INAJÁ
DETENTORES DE TITULARIDADE

22 autpesquisa 2 licenciamento

FONTE: DNPM / 2004
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Situação Legal

O Distrito Mineiro Inajá se
caracteriza por apresentar um
subs t ra to geo lóg ico cu jos
componentes litológicos, evolução
estrutural, grau metamórfico e
gitologia qualitativa e estudos
geológicos prévios, denunciam
uma região de alta prospectividade
geológica. Desse fato, decorre
uma intensa busca pela garantia
dos direitos minerários, como se
demonstra da situação legal
existente, em que a procura de
bens minerais é exercitada através
de garimpagem, de pesquisa
mineral e pela extração de
minerais de uso imediato na
construção civil ou calcário para
corretivo de solo.
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Figura 13: Situação Legal - Distrito Inajá

Figura 14: Detentores de titularidade - Distrito Inajá

C P R M
Serviço Geológico do Brasil
Superintendência Regional de Belém



DISTRITO MINEIRO 

SÃO FÉLIX DO XINGÚ



MAPA 10 - DISTRITO MINEIRO SÃO FÉLIX DO XINGU

DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ
C P R M

Serviço Geológico do Brasil
Superintendência Regional de Belém



DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

DISTRITO MINEIRO SÃO FÉLIX DO XINGU

Geologia

Recursos Minerais

O Distrito Mineiro São Félix do Xingu é constituído por fração do Terreno Granito- de
Rio Maria (a sudeste), por ampla porção ocidental do Terreno Carajás (regime
compressivo/transpressivo) e por parte de extenso magmatismo pós-orogênico a anorogênico com
sedimentação associada (regime distensivo).

O Terreno Granito- está representado pelo Grupo Tucumã (2,86 a 2,85 Ga), formado
de xistos ortoderivados, xistos à micas e à cordierita, filitos, metarenitos e metarcóseos; envolvido pelo
Granodiorito Rio Maria (2872 ± 5 Ma, Pimentel e Machado, 1994).

No Terreno Carajás, foram cartografadas (Macambira e Vale, 1997) rochas granulíticas do
Complexo Pium (3002 ± 14 Ma SHRIMP, Pidgeon ., 2000); gnaisses e migmatitos do Complexo
Xingu (2974 ± 15 Ma,Avelar , 1999) e leucogranitóides do Granito Plaquê (2729 ± 29,Avelar, 1996),
além de seqüências metavulcanossedimentares, desde anquimetamórficas à fácies xisto verde.

Essas seqüências foram reunidas nos gruposAquiri (a nordeste), São Félix (no centro-sul) e São
Sebastião (a noroeste). Os litotipos comuns a esses grupos são formações ferríferas bandadas e
metassedimentos clásticos. Porém, foram descritos, ainda, xistos ortoderivados e metavulcânicas
ácidas, no Grupo Aquiri, metamáficas e metavulcânicas ácidas, no Grupo São Felix, e rochas
metamáficas, no Grupo São Sebastião.

O estrutural regional situa-se em torno de E-W e as medidas estruturais, no Complexo
Xingu e nas seqüências supracrustais, indicam foliações miloníticas com mergulhos para norte e o
transporte das massas rochosas de NE para SW (Macambira e Vale, ). Nas porções centro-norte
e centro-sul da área, a estruturação passa a NE-SW e chega atingir N-S.

Relacionados ao Terreno Carajás e concordantes com a estruturação deste, há corpos intrusivos
(Puma, Onça, Jacaré, Jacarezinho, Carapanã, etc.), diferenciados, acamadados e não metamorfizados,
que integram a Suíte Intrusiva Cateté, datada em 2,37 Ga por Sm-Nd (Macambira e Tassinari, 1998).
São constituídos por serpentinitos, peridotitos, piroxenitos, gabros e noritos.

No contexto do vulcano-plutonismo com sedimentação associada, foram individualizadas
(Macambira e Vale, 1997) as unidades Granito Parauari, Grupo Uatumã (formações Sobreiro e Iriri),
Formação Triunfo e Suíte Intrusiva Velho Guilherme. A propósito, neste trabalho inserem-se algumas
adaptações.

Para a primeira unidade, formada de monzogranitos (sienogranitos e granodioritos
subordinados), usa-se o termo Granitóide tipo Parauari, uma vez que sua correlação, com a Suíte
Intrusiva Parauari, da região do Tapajós, foi baseada apenas em critérios petrográficos.

Referente ao magmatismo anorogênico, engloba-se no Grupo Iriri os derrames ácidos
(Formação Salustiano, da região do Tapajós) e vulcânicas intermediárias (Formação Sobreiro). Na Suíte
Intrusiva Velho Guilherme são considerados vários maciços (Velho Guilherme, Antonio Vicente, Bom
Jardim, Mocambo, etc.), nos quais predominam alcali-feldspato granitos tipo A, com características
rapakivíticas e, localmente, evoluídos a .

Para a seqüência denominada Formação Triunfo (Silva , 1974), formada por quartzo-
arenitos e arenitos arcoseanos, com estratificações plano-paralela e cruzadas, e contendo níveis de
siltitos e de conglomerados polimíticos, usa-se o termo Cobertura Sedimentar não-diferenciada. Esses
autores asseguram que sua continuidade física, em relação à Formação Riozinho do Anfrísio, é
incontestável e, adicionalmente, constata-se sua semelhança fotogeológica com segmentos atribuídos
à Formação Gorotire.

Níquel, estanho, ouro, cobre e ferro constituem os principais jazimentos identificados neste
distrito, cujos dados econômicos disponíveis estão exibidos no final deste tema.

Greenstone

Greenstone

et al
et al.

trend

op. cit.

,
greisens

et al.
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Níquel

Estanho e Wolfrâmio

Ouro

Cobre e Ouro

Os corpos máfico-ultramáficos da Suíte Intrusiva Cateté apresentam significativos depósitos de
níquel laterítico, havendo favorabilidade também para concentrações magmáticas de cromita e sulfetos
de Ni-Cu, com EGP associados.

No conjunto de corpos Puma-Onça, as pesquisas, efetuadas na década de 70 pela Mineração
Serra do Sul Ltda (subsidiária da INCO), revelaram um “world class nickel deposit”, sendo o teor de Ni,
no minério, o segundo mais elevado em termos mundiais.

Recentemente a empresa Canico associou-se à INCO, para ampliar a pesquisa e lavrar a jazida
de níquel. O projeto foi iniciado em 2002, estando previsto o início da lavra para 2006. Está planejada a
implantação de uma metalurgia, com produção anual estimada em torno de 22,6 mil toneladas do metal.

O quadro comparativo seguinte mostra a importância desse empreendimento:

Outros depósitos de níquel laterítico conhecidos nessa região são o de Jacaré-Jacarezinho e o
denominado Mundial da CVRD.

Os jazimentos destas substâncias associam-se aos granitos anorogênicos da Suíte Intrusiva
Velho Guilherme, onde os diferenciados mais evoluídos e hospedeiros das mineralizações mostram um
extremo grau de diferenciação (SiO >75%). Representam produto de fracionamento magmático e da
interação com fluídos aquosos tardi a pós-magmáticos, ricos em voláteis (F, Cl), responsáveis pela
extração do Sn das fases minerais primárias, oxidação para Sn e precipitação como Sn O (Teixeira,
2002).

Os corpos de granitos mineralizados produziram concentrações de cassiterita em aluviões que
foram intensamente garimpados e/ou lavrados. Vários desses corpos estaníferos situam-se a oeste da
área deste distrito, como os de Serra da Lua, S. Pedro do Iriri, Bom Destino, Triunfo eAnana.

Neste distrito, a garimpagem de ouro, em várias frentes aluvionares, concentra-se nas regiões
de Liberdade (a norte) e de Tucumã (a sudeste). No âmbito do Grupo Tucumã foram realizadas
prospecções e pesquisas sem resultados conhecidos.

Além do depósito Liberdade, pesquisado pela Phelps Dodge, a CVRD descobriu os
alvos/depósitos denominados 55 e 46, que se encontram em fase de avaliação por essa empresa. Tais
mineralizações estão associadas a rochas intensamente hidrotermalizadas, podendo significar
depósitos de tipologia semelhante (e, portanto de grande porte) a outros pesquisados pela CVRD e mais
conhecidos, na Província Cupro-aurífera de Carajás. O alvo 46 situa-se a nordeste da área delimitada
para este distrito, com as coordenadas 05 43'13”S/50 54'40”W.

2

2

+2 +4

o o

Gemas

Garimpos de ametista e ocorrências de topázio, quartzo citrino e cristal de rocha constam neste
distrito.

Reservas de Minério Produção Anual

UF Medida (t) Teor (% Ni) Destinada ao
Mercado (t)

Valor (R$)

GO 226.128.910 1,46 24.556 238.503.803

MG 7.165.700 1,59 20.344 113.618.030

PI 20.007.510 1,57 - -

PA Outros
PA Puma-Onça

43.560.000
8.540.000

1,83
2,39

-
22.600*

-
192.409.168*

Fonte: DNPM – Anuário Mineral Brasileiro, 2001. Modificada *Estimada
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O quadro abaixo mostra as reservas de minério, com os respectivos teores, para as diversas
substâncias deste distrito:

RESERVAS
Nº Local Substância

Medida Teor Indicada Teor Total Teor

EMPRESA

1
2
3
4
5
6
7
8

7/8
9
10
11
-
-
-

12

Liberdade
Alvo 55

Jacaré – Jacarezinho
S F 1
S F 2
S F 3
Puma
Onça

Puma/Onça
Mundial

Mocambo
Bom Jardim

Serra da Lua
S. Pedrão do Iriri

Ig. do Cuca

Cu-Au
Cu-Au

Ni
Fe
Fe
Fe
Ni
Ni
Ni
Ni
Sn
Sn
W
Sn
Sn
Sn

19.100x 103

21.600x 103

2.838x 103

1.203x 103

804x 103

1.245x 103

837x 103

683x103

2,14% Ni
2,17% Ni

368 – 849
942

910 – 1.170
281 - 437
610 – 1.033

400

6.800 x 103

2.003 x 103

17,6 x 103

130,3 x 103

2.000 x 103

611,5 x 103

2,17% Ni

464–1.895

-
-

780
300

77,3x106

369 x106

24,8x106

43,9x106

441,5x103

1,34% Ni
63,4% Fe

2,20% Ni

2,18% Ni

300

CVRD
CVRD
CVRD
CVRD
CVRD
CVRD

INCO/Canico
INCO /Canico

CVRD
Min. S. Fco. Assis

Min. Canopus

Min. P. Amazônica
Min. Canopus

Brasilca

Fonte: DNPM. Reservas de: Ni e Fe em t; Sn, W e Au em m3. Teores de: Sn em g Sn/m3; W em g WO3/ m³

Situação Legal

O Distrito Mineiro São Félix do Xingu tem seus
limites assentados num contexto geológico em que
estão presentes metalotetos litológicos e estruturais
que emprestam à região uma característica de alta
prospectividade geológica com possibilidades de
grande fertilidade mineral. Isto se reflete pela
grande procura por t í tu los minerár ios ,
principalmente, para pesquisa mineral, cujo foco
principal é o minério de estanho, seguido do ouro,
prata, tantalita, cobre, tungstênio e chumbo.

Nesse Distrito Mineiro, segundo consulta ao
DNPM, em 2003, havia 261 requerimentos de
pesquisa e 06 requerimentos de portaria lavra, já
existindo um número de 130 autorizações de
pesquisa, 12 portarias de lavra e 02 registros de
licenciamento. As portarias de lavra foram
outorgadas à Brasilca, Planície Amazônica e São
Francisco de Assis para estanho, Canopus para
tungstênio e CVRD para ferro e estanho.

Operações de lavra para cassiterita já existiram
no passado, contudo, a baixa do preço do estanho
no mercado provocou uma retração e conseqüente
paralisação das atividades de lavra, na região.

As empresas titulares dos direitos minerários na
região, são de um modo geral, conhecidas e de
capacitação suficiente para investimentos em
pesquisa mineral, tais como, a CVRD, a Anglo
American, a Noranda, a Teck Cominco, entre outras,
o que permite vislumbrar um futuro promissor para a
atividade minerária nesse Distrito Mineiro.

SITUAÇÃO LEGAL
FONTE: DNPM / 2004

DISTRITO MINEIRO SÃO FÉLIX DO XINGU
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Anglo Amer: Au

Brasilca: Sn, Au, Ag

Canoas: Sn

CVRD: Au, Sn Ta, Cu

Curuá: Ta, Au

Samaúma: Au, Sn W

Mamoré: Sn

Aguapeí: Au

Andirá: Ta

Guariba: Be

Itamaracá: Cu

Tarauacá: Au, Mg

Zaspir: Au

Noransa: Au, Cu, Ni

Docegeo:Pb,Ag,Au,Cu,Sn

Teck Cominco: Au

Brasilca: Sn

CVRD: Fe, Sn

Canopus: W

Planície Amaz: Sn

S. F. Assis: Sn
diversos

Figura 15: Situação Legal - Distrito
São Félix do Xingu

Figura 16: Detentores de titularidade
- Distrito São Félix do Xingu
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DISTRITO MINEIRO IRIRI - CURUÁ

Geologia

Recursos Minerais

Ouro

Fluorita

No Distrito Mineiro Iriri-Curuá não é conhecido embasamento metamórfico. No levantamento
pioneiro (SUDAM/Geomineração, 1972), localmente foi descrito segmento de seqüência supracrustal
(Morro Grande) composta por quartzitos (sillimanita, muscovita), prováveis rochas metavulcânicas
(hornblenda, biotita, plagioclásio, microclínio quartzito/xisto) e diques de metabásicas.

Projetos em áreas vizinhas (Jorge João .,1987 e Santos .,1988) descrevem gnaisses
peraluminosos (granada, cordierita, sillimanita), granulitos (charnockitos e enderbitos), anfibolitos,
ortognaisses e granitóides foliados (tonalitos e granodioritos), com diferente grau de migmatização.

O Paleoproterozóico (2,0 Ga) está representado pelos granitóides das suítes intrusivas
Creporizão, Parauari e Maloquinha, vulcanismo félsico/intermediário (Iriri e Vila Riozinho), coberturas
sedimentares plataformais (Castelo dos Sonhos, Riozinho do Anfrísio e Formação Buiuçu) e plutonismo
máfico. Algumas destas unidades representam continuação física do Distrito Mineiro Tapajós, onde
foram estudadas (Almeida ., 2001; Lamarão . 2002, Santos ., 2001; Vasquez ., 2002;
Klein ., no prelo).

O magmatismo calcio-alcalino pós-colisional (1997-1957 Ma), relacionado à orogênese
paleoproterozóica (2033-1957 Ma) que ocorreu na Província Tapajós, é marcado pelos granitóides da
Suíte Creporizão (Vasquez .,2002). A cobertura plataformal Castelo dos Sonhos, composta por
metarenitos quartzosos e sericíticos/muscovíticos, metaconglomerados oligomíticos e metarcóseos
silicificados, pode ser o registro de sedimentação mais antiga. O estágio extensional pós-orogênico a
anorogênico (1893-1870 Ma) é representado pelos plútons granitóides cálcio-alcalinos de alto K da Suíte
Parauari e pelos granitos alcalinos da Suíte Maloquinha (Vasquez ., 2002). As rochas vulcânicas,
vulcanoclásticas (dominantemente félsicas) e epiclásticas, genericamente consideradas Grupo Iriri,
apresentam expressiva extensão no distrito, pelo menos até às cabeceiras dos rios Iriri e Curuá
(SUDAM/ Geomineração, 1972). Os conglomerados polimíticos, arenitos líticos e siltitos no Riozinho do
Anfrísio marcam uma sedimentação detrítica continental.

Vários garimpos de ouro em ambiente de concentração secundária são trabalhados neste
distrito, porém com localização duvidosa.

Os jazimentos primários conhecidos são os garimpos de Castelo dos Sonhos e a mina inativa
Madalena.

Em Castelo dos Sonhos, a mineralização hospeda-se em rochas metassedimentares
(EMGEOS, 1999). Os litótipos são quartzitos finos a grossos, com sericita, quartzo, magnetita, hematita
e pirita, localmente associados a metaconglomerados. Os quartzitos apresentam alteração hidrotermal.
Análises químicas mostraram teores de ouro variáveis entre 10 e 1130 ppb, sendo o ouro de granulação
fina e de distribuição uniforme (EMGEOS, op. cit.). Corpos de granitóides e diques félsicos e máficos
cortam a seqüência metassedimentar.

Em Madalena, o minério associa-se a veios de quartzo cisalhados, hospedados em quartzo-
monzonitos que fazem parte de um plúton zonado, contendo desde sienogranitos até quartzo-
monzonitos (BRASINOR, 1985).Aí, foram cubadas as seguintes reservas de minério:

Três ocorrências de fluorita são citadas (Collyer ,1994) no rio Iriri, nas localidades (de norte para
sul) entre Jatobá e Paga Conta, próximo à Nova Olinda e em Cachoeirinha.

et al et al

et al et al et al et al
et al

et al

et al

et al.

Reservas (t)Município
Medida Teor (g/t) Indicada Teor (g/t) Inferida Teot(g/t)

Altamira 244,7 x 103 6,68 245,8 x 103 - 135,8 x 103 -
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Situação Legal

O contexo geológico no qual se insere
esse Distrito Mineiro é marcado por uma
intensiva e extensiva manifestação
magmática de natureza plutono-vulcânica,
que reflete um ambiente metalogenético de
alta favorabil idade para elementos
granitófilos de estágio pneumatolítico e
hidrotermal.

Decorre desse fato, a grande pressão
sobre o subsolo, na tentativa de descobertas
de depósitos econômicos de tungstênio,
tântalo e nióbio, como se observa das cerca
de 179 autorizações de pesquisa e os 186
requerimentos de pesquisa que podem
evoluir para titulação. Nesse Distrito, há
outorga de uma portaria de lavra para ouro
ainda não transformada em mina. Em
paralelo, destaca-se um número expressivo
de 365 requerimentos de permissão de lavra
garimpeira para ouro não evoluídos, até o
momento, para PLG. A atividade garimpeira
nesse Distrito Mineiro é pouco expressiva e a
atividade empresarial mineral é quase nula,
tendo em vista, as dificuldades de acesso e
logística, bem como, o pouco conhecimento
geológico e os problemas que envolvem as
áreas indígenas.

Esse é um Distrito Mineiro que merece
uma atenção especial das áreas de
Governo, em qualquer Plano Consistente de
Desenvolvimento, por suas peculiaridades
naturais. Isto se justifica por tratar-se de uma
área potencial em recursos naturais e,
por tan to , suscept íve l à pressões
econômicas e ambientais.

DISTRITO MINEIRO IRIRI - CURUÁ

SITUAÇÃO LEGAL

FONTE: DNPM / 2004
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Figura 17: Situação Legal - Distrito Iriri-Curuá

Figura 18: Detentores de titularidade - Distrito Iriri-Curuá
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DISTRITO MINEIRO TAPAJÓS

Geologia

As rochas mais antigas do Distrito Mineiro Tapajós são gnaisses tonalíticos e granodioríticos do
Complexo Cuiú-Cuiú, de fácies anfibolito, formados entre 2033 Ma e 2005 Ma (Santos ., 2000,
2001). Os litotipos menos evoluídos apresentam afinidade química calcio-alcalina, típica de ambientes
de arco magmático (Vasquez ., 2002). Associada a esses segmentos ocorre a seqüência
metavulcano-sedimentar do Grupo Jacareacanga, metamorfisada em fácies xisto verde e localmente
anfibolito, representante de uma sedimentação de bacia (Santos ., 2000).

Esses conjuntos metamórficos foram intrudidos por suítes de granitóides e de rochas máficas de
idades, assinaturas geoquímicas e ambiências distintas, com ou sem componentes extrusivos
associados. As unidades de granitóides mais expressivas, que ocorrem como batólitos, estão
agrupadas nas suítes intrusivas Creporizão, Parauari e Maloquinha.

A Suíte Creporizão é composta dominantemente por monzogranitos, sienogranitos e
granodioritos, mais ou menos deformados e posicionados em condições transcorrentes (Ricci .,
1999), com idades entre 1997 e 1957 Ma (Santos ., 2000, 2001; Vasquez ., 2000). Esses
granitóides possuem assinatura calcio-alcalina de alto K (Vasquez ., 2002) e a eles associam-se
possivelmente o Granitóide São Jorge Antigo e as rochas vulcânicas félsicas e intermediárias da
Formação Vila Riozinho (Lamarão ., 2001). A Suíte Parauari é dominada por monzogranitos e
granodioritos praticamente desprovidos de deformação dúctil. São granitóides calcio-alcalinos de alto K
(Vasquez ., 2002) com idades entre 1880 Ma e 1893 Ma (Vasquez ., 1999; Santos ., 2000;
Lamarão et al., 2001). A Suíte Maloquinha é composta por granitóides bastante evoluídos, em geral
sienogranitos e feldspato alcalino granitos com afinidade química alcalina peraluminosa (Vasquez et al.,
2002) e idades de cristalização entre 1870 Ma e 1882 Ma (Vasquez ., 1999; Santos ., 2000;
Lamarão ., 2001).

O plutonismo básico paleoproterozóico ocorre como e diques que recebem
denominações locais, tais como os corpos gabróicos Ingarana, Jutaí, Igarapé Pinto, Tocantins, Bom
Jardim, Teodorico, Rio Novo, Serra Comprida e Igarapé Jenipapo. Alguns destes possuem idades de
cristalização entre 1893 Ma e 1878 Ma (Santos ., 2002) e a afinidade química ainda não foi bem
definida.

Extensas áreas são cobertas por rochas vulcânicas, vulcanoclásticas e epiclásticas,
dominantemente félsicas, aqui sob a denominação geral de coberturas vulcânicas félsicas e
intermediárias, com idades entre 1877 Ma e 1890 Ma (Vasquez ., 1999; Lamarão ., 2001), as
quais têm sido agrupadas indistintamente no Grupo Iriri. Entretanto, estudos recentes vêm
demonstrando a impropriedade dessa designação e a necessidade de sua revisão, visto que rochas
mais antigas ( 2,0 Ga) e assinaturas químicas distintas estão sendo identificadas (Lamarão .,
2002).

A evolução desse domínio orogênico paleoproterozóico tem sido atribuída a ambientes de
subducção e arcos magmáticos. É sugerida a acresção seqüencial de vários arcos (Santos ., 2001).
Por outro lado, é advogada (Vasquez ., 2002) uma origem contínua desde magmatismo pré-
colisional (Cuiú-Cuiú) ao pós-colisional (Creporizão) e passando para o pós-orogênico/anorogênico
(Parauari, Maloquinha e vulcanismo félsico). Esta hipótese alia-se à sugestão de uma evolução
estrutural progressiva, partindo de uma fase compressiva, em que teriam sido geradas as estruturas
presentes nas rochas mais antigas (Cuiú-Cuiú e Jacareacanga), passando para uma fase transcorrente
associada ao magmatismo pós-colisional e encerrando com extensão no período pós-orogênico (Klein

., 2002).
Posteriormente, estabeleceram-se as coberturas sedimentares plataformais proterozóicas,

como nas bacias Alto Tapajós e Crepori, agrupadas na Formação Buiuçu. Algumas dessas foram
acompanhadas de soleiras e diques máficos (Diabásio Crepori) e plútons de granito tipo A (Granito
Porquinho), ambos com cerca de 1780 Ma (Santos ., 2001 e 2002). O magmatismo máfico
mesoproterozóico ( 1100 Ma), marcado pelo Troctolito Cachoeira Seca, foi menos expressivo.

No Fanerozóico ocorreram pelo menos duas gerações de diques máficos (500 e 180 Ma - Santos
., 2002), alguns relacionados à Bacia do Amazonas. Finalmente, as coberturas e aluvionares

encerram o quadro evolutivo neste distrito.

et al

et al

back arc et al

et al
et al et al

et al

et al

et al et al et al

et al et al
et al

stocks

et al

et al et al

ca et al

et al
et al

et al

et al
ca

et al

C P R M
Serviço Geológico do Brasil
Superintendência Regional de Belém



DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

Recursos Minerais

Ouro
Os depósitos auríferos aluvionares da Província Tapajós, garimpados desde o final dos anos 50,

encontram-se praticamente exauridos; e, as concentrações de ouro nos horizontes lateríticos são
localizadas e pouco expressivas.

Os jazimentos primários desse distrito vêm sendo lavrados desde o início da década de 90. No
levantamento mais recente foram cadastrados 125 garimpos em mineralizações primárias (Klein .,
2000), hospedadas em todos os tipos litológicos originados durante o período orogênico da província
(2,03-1,87 Ga) e em certas unidades anorogênicas. Mineralizações filoneanas (veios de quartzo)
constituem a principal tipologia. Os veios de quartzo apresentam dimensões variadas e halos
hidrotermais modestos e posicionam-se geralmente em falhas subverticais de orientações variadas,
sobretudo NE-SW, provavelmente associadas aos grandes lineamentos NNW-SSE. Essa tipologia
possui associação espacial principalmente com os granitóides do Complexo Cuiú-Cuiú e Suíte
Creporizão. Ocorrem também veios com evidências de colocação em regime rúptil-dúctil a dúctil e
disseminações em zonas hidrotermalizadas, sempre associados aos litótipos do domínio orogênico da
Província (Klein ., 2000 e 2002). Veios sem evidência de deformação plástica e , além de
brechas hidrotermais ocorrem preferencialmente associados aos litótipos da fase pós-orogênica.

Dois modelos metalogenéticos regionais foram propostos. Um classifica os depósitos em
orogênicos, com características mesozonais a epizonais (Coutinho ., 2000). Outro, propõe duas
classes de depósitos: orogênicos e relacionados a intrusões (Santos ., 2001). Os depósitos
orogênicos, com características mesozonais, foram subdivididos em: associados a turbiditos (Grupo
Jacareacanga) e a arcos magmáticos (Complexo Cuiú-Cuiú) e granitóides (Suíte Tropas, não
individualizada em mapa). Os depósitos relacionados a intrusões foram subdivididos em veios
epizonais, posicionados em estruturas rúpteis que cortam as suítes Creporizão, Parauari e Maloquinha,
e em disseminações epizonais e hospedados em rochas máficas e sedimentares, com
características similares às dos depósitos tipo pórfiro. Modelo epitermal tem sido proposto para uma
série de ocorrências hospedadas especialmente em rochas vulcânicas félsicas, além de outras
hospedeiras (Dreher ., 1998; Corrêa-Silva ., 2001; Nunes ., 2001).

Do levantamento em 58 sítios garimpados (Klein et al., 2000), obtêm-se os seguintes resultados
para as quatro tipologias das mineralizações reconhecidas no Tapajós:

Da mesma forma, aquele levantamento permite conhecer a distribuição das mineralizações nas
unidades estratigráficas desta Província:

Na segunda metade dos anos 90, houve uma intensa corrida de empresas de mineração em
torno dos jazimentos de ouro na região do Tapajós, em geral visando depósitos de médio a grande porte,
porém, os resultados, além de insatisfatórios, não foram fornecidos ao DNPM.

et al

et al stockworks

et al
et al

stockworks,

et al et al et al

As reservas de minério (medida, indicada e inferida em t), conhecidas no município de Itaituba,
constam apenas de: 6.628 x 10 , com teor de 3,06 g/t, 3.568 x 10 e 20.602 x 10 , respectivamente
(DNPM, 2001).

Um depósito de cassiterita aluvionar, proveniente de rochas graníticas de afinidade alcalina
(Granito Porquinho), foi dimensionado às proximidades do rio Aruri. A reserva de cassiterita oficial, no
município de Itaituba, é de 24 x 10 m , com teor de 679 g Sn/m

3 3 3

3 3 3

Estanho

Percentual Veios Simples Veios
conjugados

Veios
Deformados

Stockwork Zona
Hidrotermal

% 51.2 17.6 12.8 12.8 4

Unidades Estratigráficas Mineralizadas

Percentual CCC GJ SIC SIP GI SII SIM

% 24 3.2 21.6 33.6 6.4 4.0 8.8

CCC: Complexo Cuiu-Cuiú, GJ: Grupo Jacareacanga; SIC: Suíte Intrusiva Creporizão; SIP: Suíte Intrusiva

Parauari; GI: Grupo Iriri; SII: Suíte Intrusiva Ingarana e SIM: Suíte Intrusiva Maloquinha.
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Gemas

Relatórios diversos (Collyer ., 1994) , mencionam aet al lgumas ocorrências de diamante (rios
Jamanxim/Tocantins, próximo à rodovia do Ouro e local Cabruá), assim como várias de turmalina.

Situação Legal

Localizado na porção sudoeste do Estado, o
Distrito Mineiro Tapajós, o qual engloba uma
reserva garimpeira com uma área de 28.752km²,
representa uma grande área tradicionalmente
produtora de ouro, através da atividade de
garimpagem desde 1958. É por essa vocação
aurífera e tradição de grande produtora de ouro
aluvionar, que se justifica o grande quantitativo
de mais de 22.000 requerimentos de permissão
de lavra garimpeira e de um expressivo número
de mais de 650 permissões de lavra garimpeira.
Convém ressaltar que, no caso da atividade
garimpeira, a obtenção da permissão de lavra
requer como condição inarredável, a licença
ambiental, do que resulta a discrepância entre os
números de requerimentos e de permissões.

SITUAÇÃO LEGAL

FONTE: DNPM / 2004

DISTRITO MINEIRO TAPAJÓS
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Figura 19: Situação Legal - Distrito Tapajós

O que se observa, contudo, é que a inexistência dos diplomas legais não vem impedindo o exercício
da atividade garimpeira, atualmente com um contingente de aproximadamente 30.000 garimpeiros,
espalhados numa área de cerca de 90.000km².

Nº do
Mapa

Nome do Garimpo Nº do
Mapa

Nome do Garimpo Nº do
Mapa

Nome do Garimpo

1 Jutaí 21 Carneirinho 41 Mineração Crepori / União/Mestre Antonio
Tirirical/ Km 174 e170 / Elmar/JL/ Goiano

2 Arroz Branco / Tracajá 22 Cuiú-Cuiú 42 Creporizinho

3 Cara Preta / CVA / Papagaio 23 Palmares / Cantagalo 43 Jorge / Piçarreira

4 Chico Torres 24 Ocorrência de Turmalina 44 Santa Isabel

5 Nova Chico Torres / São Bento I /
Manoel Branco

25 Novo Porto 45 Goiano

6 Mariana / Zé Pindaré 26 Tocantins 46 Tauari / Bacabal

7 Teodorico / Novo Horizonte 27 São José / Ouro Roxo/ Porto Rico 47 Patrocínio / Chicão / Valderi

8 Maranhense 28 Troca-Troca / Mamoal 48 Ouro Mil

9 São Félix 29 Palito 49 Pau D’Arco / Castanheirinho / Patinhas

10 Seta de Ouro 30 Buiçu 50 Comandante Renan I / Comandante
Renan II

11 Seta de Ouro 31 Rio tapajós 51 Roque Santeiro I / Roque Santeiro II

12 12 de Outubro 3 / 21 de Julho /
Modelo / Coatá

32 Centrinho 52 Tabocal

13 Batalha / Penedo 33 Crente 53 Vietnam / Novo Vietnam

14 Cruz de Ouro 34 Água Branca 54 Independência / São Raimundo / Z. Franca

15 Santa Felicidade 35 São Domingos 55 Bom Jesus

16 Davi / Federal / Pedral / Paulo 36 São Chico 56 Boa Vista

17 Eliana/Carivaldo/Sta Comunidade 37 São Jorge 57 Boa Vista / Planalto

18 Tarnarana 38 Asa Branca 58 Babilônia / São José do Rio Novo

19 Ratinho 39 Serra Verde

20 Conceição 40 Conceição

RELAÇÃO DOS GARIMPOS VISITADOS / LEVANTADOS
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QUADRO DE PRODUÇÃO MINERAL, COMERCIALIZAÇÃO E IOF - 2003

QUADRO DAS EXPORTAÇÕES PARAENSE - 2003

O Distrito Mineiro Tapajós é reconhecido como o Distrito tradicionalmente produtor de ouro,
contribuindo sistematicamente para a produção brasileira, desde 1958, abrangendo uma área
aproximada de 100.000km2, e com uma população garimpeira que tem oscilado, ao longo de sua história
produtiva, de 30.000 a 90.000 homens. Este Distrito se caracteriza pela existência legal de uma Reserva
Garimpeira de 28.750km2, onde se concentra a grande maioria das frentes garimpeiras. Não obstante
essa grande concentração de empreendimentos garimpeiros, a única referência de comercialização e
arrecadação oriunda da extração aurífera são as Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários - DTVMs
e a Receita Federal de Itaituba. Por essa via, foi registrada uma produção beneficiada oficial de ouro, no
ano de 2003, de 4t, equivalente a um valor comercializado de R$ 113 milhões e com uma correspondente
arrecadação de IOF no valor de R$ 1,13 milhão, o qual, foi distribuído entre os municípios de Itaituba (R$
494.474,00) e Santarém (R$ 297.511,00).

A parcela do IOF recolhida pelo município de Santarém traduz, tão somente, o local de
comercialização do ouro produzido nos municípios de Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso. Com
relação aos encargos incidentes sobre a produção de ouro de origem garimpeira, merece destaque a
ausência de recolhimento no Distrito Mineiro Tapajós, da Compensação Financeira sobre a Exploração
Mineral-CFEM, tendo em vista, interpretações dúbias sobre a legislação pertinente.

A produção aurífera do Distrito Mineiro Tapajós é comercializada, oficialmente, no mercado
interno, via DTVMs, na forma de ativo financeiro ou de instrumento cambial.

DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

BEM
MINERAL

EMPRESA
PRODUÇÃO

BENEFICIADA

(kg)

VALOR
COMERCIALIZADO

R$

IOF RECOLHIDO
R$

CFEM
APURADA

R$
MUNICÍPIO

OURO DTVM`s 4.084 113.000.000,00 1.130.000,00 0,00 ITAITUBA/
SANTARÉM

TOTAL - - 113.000.000,00 1.130.000,00 0,00 -

Fonte: SRF/STM/EQDA/5ºDS-DNPM/PA - Obs. DTVM`s – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

BEM MINERAL EMPRESA

VOLUME COMERCIALIZADO
(kg)

VALOR COMERCIALIZADO
R$

MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO

OURO DTVM`s 4.084 0,00 113.000.000,00 0,00

TOTAL - - 0,00 113.000.000,00 0,00

Fonte: SRF/STM/EQDA/5ºDS-DNPM/PA

DISTRITO MINEIRO TAPAJÓS

DETENTORES DE TITULARIDADE
FONTE: DNPM / 2004
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Figura 20: Detentores de titularidade - Distrito Tapajós

Após quase 05 décadas de extração
aluvionar, materializa-se a exaustão dos
depósi tos de “baixões” conhecidos,
transferindo-se, por decorrência, a procura e a
extração para o ambiente primário, do tipo
filoneano, um ambiente para minerais auríferos
não garimpáveis compatível com a atividade
empresarial inclusive, legalmente permissível
dentro da Reserva Garimpeira.

Esta nova condição reflete uma busca
crescente das empresas por direitos minerários
como se depreende do expressivo quantitativo
de cerca de 450 requerimentos de pesquisa e
cerca de 79 autorizações de pesquisa. Apesar
da história, da tradição, da metalogenia e dos
estudos geológicos anteriores, esse Distrito
Mineiro, jamais foi contemplado com portaria
de lavra ou operacionalização de mina.
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MAPA 13 - DISTRITO MINEIRO ITAITUBA
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MAPA 14 - DISTRITO MINEIRO PLACAS - URUARÁ
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

DISTRITOS MINEIROS ITAITUBA E PLACAS - URUARÁ

Geologia

Recursos Minerais

Calcário

A geologia destes dois distritos é representada principalmente por seqüências sedimentares
fanerozóicas da Bacia do Amazonas, além do embasamento ígneo/metamórfico pré-cambriano
(vulcânicas, granitos, gnaisses e migmatitos).

O regime tectônico distensivo instalado no Proterozóico propiciou o desenvolvimento de
extenso vulcano-plutonismo e a implantação de preenchidos pelos clásticos da Formação
Prosperança (ambiente aluvial/fluvial). Essa fase evoluiu para a sinéclise do Amazonas, situada entre
os arcos estruturais de Purus e Gurupá, que comporta diversos ciclos deposicionais (Cunha

,1994). Nas áreas dos distritos Itaituba e Placas-Uruará, o primeiro ciclo está representado pela
Formação Pitinga, do Grupo Trombetas, glácio-marinha, siluriana, com folhelhos cinza e diamictitos. O
segundo ciclo, instalado sobre a discordância erosiva eodevoniana, comporta os grupos Urupadi e
Curuá. O primeiro, engloba os arenitos fluviais do Membro Lontra, da Formação Maecuru e as
intercalações de arenitos e folhelhos, deltáicos a neríticos, da Formação Ererê. No Grupo Curuá,
destacam-se: os folhelhos pretos, piritosos, da Formação Barreirinha, diagnósticos de ambiente redutor
e do máximo da transgressão devoniana, e os depósitos glácio-marinhos da Formação Curiri. O terceiro
ciclo sedimentar, desenvolvido do final do Mississipiano ao final do Pensilvaniano, após a orogenia Eo-
herciniana, está representado pelo Grupo Tapajós, compreendendo os sistemas flúvio-eólico e nerítico
da Formação Monte Alegre e a plataforma carbonático-evaporítica das formações Itaituba (nerítico) e
Nova Olinda (mar restrito / lacustre hipersalino).

No Mesozóico, a bacia foi afetada por um magmatismo, associado à quebra do continente
Gondwana e abertura do Oceano Atlântico, representado por soleiras e diques do Diabásio
Penatecaua.

Os registros mais superiores do pacote sedimentar compreendem os sistemas fluviais e flúvio-
lacustres da FormaçãoAlter do Chão, depositados a partir do final do Cretáceo até o Terciário, além dos
aluviões e coluviões recentes.

Os jazimentos de substâncias úteis, nos distritos Itaituba e Placas - Uruará, estão associados,
principalmente, à seqüências paleozóicas.

Os calcários ocorrem na base da Formação Itaituba e variam de calcários calcíticos a
dolomíticos. Os calcíticos são esbranquiçados, compactos, granulação muito fina, predominantemente
lutítica e bastante fossilíferos. Os dolomíticos são cinza claros a esverdeados, com granulação muito
fina a média.

Além das várias ocorrências de calcário conhecidas em ambos os distritos, no Distrito Itaituba
foram avaliadas (pela CPRM na década de 70) reservas nos depósitos identificados pelos igarapés
Jibóia, Capitoã (que se tornou mina da empresa CAIMA), Arixi e Laranjo, cujos dados são mostrados
nas tabelas abaixo:

rifts

et
al.

Reserva (t)Depósito de JIBÓIA

Especificação
do Calcário Medida Indicada Inferida

Teor (%) MgO Limite
CaO+MgO

Relação de
Mineração

(m3/t)*

Para Cimento 173.249x103 43.680x103 978.832x103 � 4,5 - 0,20

Excelente Para Corretivo de Solo 26.400x103 15.720x103 360.757x103 � 10 � 40 -

Total Para Corretivo de Solo 200.584x103 59.400x103 1.339.589x103 � 19,3 - 0,42

* Refere-se à reserva medida
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As reservas oficiais no Distrito Mineiro Itaituba constam de (DNPM,2001):

No Distrito Mineiro Placas-Uruará são informadas as seguintes reservas de calcário

(Riker,1998):

Constituem produtos de precipitação química, na Formação Nova Olinda, sob condições de bacias
restritas, com elevadas taxas de evaporação, em clima árido.

A seqüência evaporítica da Bacia do Amazonas deu-se com alternância cíclica entre períodos de
conexão com o mar aberto e períodos de restrição acentuada (PETROMISA, 1988. In Rezende, 2001).
Tal seqüência é composta por um ciclo sedimentar principal, envolvendo as formações Itaituba e Nova
Olinda, sub-dividido em onze ciclos secundários

Foram cubadas reservas de gipsita no baixo curso do rio Cupari e estimada reserva no igarapé
Pagão (ambos pela CPRM). No depósito do rio Cupari a gipsita, de coloração cinza, apresenta-se
compacta (dominante e com alto grau de pureza) e fraturada (preenchida por argila-calcífera), chegando
a 42 m de espessura. Os resultados analíticos podem ser resumidos da seguinte forma: 70% dos
horizontes analisados contêm 32% de CaO, 80% dos mesmos apresentam 42% de SO e 74% destes
mostram teores de 20% de H O a 230 °C.

Atabela abaixo resume os dados das reservas em questão.

Um depósito de halita foi pesquisado na década de 70 (empresa CAMITÁ), a partir de indicação de
dados da PETROBRÁS. A camada apresenta espessura regular, em média 22 m, entre seqüências
arenosas (inferior) e clástico-química (superior), estando sua base entre 439 e 358 metros.

A reserva medida atinge 3,3 x 10 t e a inferida, 90 x 10 t, com cerca de 98% em volume de halita.

Gipsita e Halita

3

2

6 6

Teor Médio (%)

Nº Local Reserva (t)
Estimada CaO MgO SO2

Relação de
Mineração

(m3/t)

2
3
4

Capitoã
Arixi

Laranjo

369 x 106

332 x 106

55 x 106

41.6
40.4
45.4

5.8
4.6
1.0

11.6
10.9
9.5

0.75
0.92
0.18

Reserva (t)Município
Medida Indicada Inferida

Aveiro
Itaituba

148.537x103

244.864x103
48.685x103

235.681x103
206.431x103

-

Teor (%)
Nº Local

Reserva (t)
Total

CaO MgO

1 Medicilândia 256 x 106 52 0,4

2 Uruará 1.478 x 106 49.5 – 50.7 2.1 – 2.8

Reserva (t)

Nº Local
Medida Indicada Inferida Estimada

Relação de
Mineração

(m3/t)*

1 Rio Cupari 189.619 x 103 195.303 x 103 246.243 x 103 - 0,17

2 Ig. Pagão 2 x 106

DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ
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Fosfato

Ametista

Além de diversos teores elevados (até 19%) de P O foram cadastradas duas ocorrências de fosfato
relacionadas aos folhelhos pretos da Formação Barreirinha (Macambira ., 1977). São “pelets” de
fosfato com 0,3 mm de diâmetro em filmes de 0,5 cm, ocupando 10% do volume de níveis de arenito fino
contidos nos folhelhos.

Os folhelhos pretos dessa unidade resultariam de lama rica em matéria orgânica, depositada na
base da zona de O mínimo, durante o máximo da transgressão marinha devoniana, conforme modelo
de anoxia sem vinculação a ambiente confinado (Caputo, 2000. In Resende, 2001).

Sobre esse metalotecto é sugerida prospecção de zonas com enriquecimento supergênico (perfís
lateríticos maturos), teste de eficiência agronômica e processos de beneficiamento como termofosfatos
ou matéria- prima para indústria de fertilizante (Rezende, op. cit.).

Um garimpo de diamante (iniciado em 1995) foi reportado por Souza (1998) como contendo
dominantemente formas octaédricas, onde 75% têm qualidade de gema, dos quais 10% são maiores
que um quilate. Tais diamantes poderiam provir dos conglomerados da Formação MonteAlegre.

É citada uma ocorrência (Collyer , 1994) em Medicilândia, a 13 km para sul da BR-230, entre as
glebas 19 e 21, onde as drusas de ametista estão em regolito do embasamento cristalino.

2 5,

2

et al

et al.

Diamante

Situação Legal - Itaituba

A porção sudoeste do estado do
Pará está contemplada com 02 Distritos
M i n e i r o s , c o m i m p o r t â n c i a s
diferenciadas devido a seus diferentes
substratos geológicos. .

Assim, o Distrito Mineiro Itaituba,
merece destaque pela sua localização
dominantemente em terreno Sedimentar
da Bacia Amazônica, hospedando nos
seus limites depósitos de calcário,
gipsita, água mineral, diamante e
materiais de uso imediato na construção
civil.

P o r c o n s e q ü ê n c i a d e s u a
potencialidade mineral, esse Distrito
contempla 09 concessões de lavra para
calcário e água mineral. O calcário
ocorrente é o grande alvo pela sua
importância regional tanto para a
indústria cimenteira como para insumo
agrícola, ambas em operacionalização
pela Caima (Grupo João Santos), que,
no momento, tem sua produção
destinada para a sua fábrica em Manaus-
AM, enquanto conclui sua fábrica de
cimento em Itaituba.

DISTRITO MINEIRO ITAITUBA

SITUAÇÃO LEGAL

FONTE: DNPM / 2004
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DISTRITO MINEIRO ITAITUBA

DETENTORES DE TITULARIDADE

FONTE: DNPM / 2004
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Figuras 21 e 22: Situação Legal e titularidade no
Distrito de Itaituba
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

Os RPLG são dominantemente dirigidos para a garimpagem de ametista, sem evolução para
titularidade. O grande número de requerimentos de pesquisa para ouro não se reflete nas autorizações
de pesquisa outorgadas, estas , na sua totalidade, concedidas aos não-metálicos.

Dos títulos outorgados, nos domínios do Distrito Mineiro de Itaituba, destaca-se o número de 21
registros de licenciamento, dirigidos predominantemente para calcário agrícola e minerais de uso
imediato na construção civil. O forte apelo mineral carbonático decorre do substrato geológico
sedimentar de idade carbonífera.

QUADRO DE PRODUÇÃO MINERAL, COMERCIALIZAÇÃO, ICMS E CFEM APURADOS – 2003

BEM MINERAL EMPRESA
PRODUÇÃO

BENEFICIADA
(t)

VALOR
COMERCIALIZADO

R$

ICMS
APURADO

R$

CFEM
APURADA

R$
MUNICÍPIO

CALCÁRIO CBE/CAIMA 262.299 2.872.826,69 0,00 46.841,35 ITAITUBA

TOTAL - - 2.872.826,69 0,00 46.841,35 -

Fonte: Empresas/EQDA/5ºDS-DNPM/PA

Nota: Os valores de ICMS e CFEM apurados, são os devidos pelas empresas, e não necessariamente recolhidos.

Fonte: Empresas/EQDA/5ºDS-DNPM/PA

O Distrito Mineiro de Itaituba, pelo seu contexto geológico dominantemente sedimentar hospeda
jazidas de calcário em lavra pela CBE/CAIMA, do Grupo João Santos. Desde a década de 90, o calcário
produzido na mina da Caima é destinado à unidade industrial do Grupo João Santos, em Manaus, sendo
este produto utilizado em composição com o calcário produzido na mina de Jatapu-AM, para fins da
indústria cimenteira. Está projetado num cenário de curto-médio prazo, o início de funcionamento da
fábrica instalada em Itaituba, para produção de cimento, o que provocará um incremento de produção
para atendimento da demanda dessa unidade industrial.

No ano de 2003, o Distrito Mineiro Itaituba teve uma produção beneficiada de calcário de 262.299 t,
com um valor de comercialização correspondente de R$ 2.872.826,69 . Sobre essa produção e
comercialização, houve uma CFEM apurada de R$ 46.841,35.

Quando se analisa historicamente a produção de calcário neste Distrito, a partir de 1991, observa-se
um volume anual extremamente errático, mostrando uma tendência de crescimento algo sistemático a
partir do ano de 2000, o que reflete a flutuável demanda da unidade amazonense. Por extensão, a
arrecadação histórica da CFEM, desde 1991, segue a mesma tendência comportamental, resultando
num total acumulado de R$ 216.872,00, que foi remetido aos cofres do município de Itaituba, um
montante de R$ 139.000,00, ao longo dos últimos 13 anos (1991 2003).

A produção de calcário oriunda deste Distrito Mineiro é totalmente destinada ao mercado interno,
merecendo destacar que o produtor e o consumidor são integrantes do mesmo grupo empresarial.

QUADRO DAS EXPORTAÇÕES PARAENSE – 2003

BEM MINERAL EMPRESA
VOLUME COMERCIALIZADO (t) VALOR COMERCIALIZADO

R$

MERCADO
INTERNO

MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO

CALCÁRIO CBE/CAIMA 262.299 0,00 2.872.826,69 0,00

TOTAL - - - 2.872.826,69 0,00
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Situação Legal Placas - Uruará

Esse Distrito Mineiro tem sua
delimitação e localização essencialmente
confinada aos domínios sedimentares da
Bacia Amazônica, contendo, nos seus
limites depósitos conhecidos de fosfato e
calcário.

A análise da situação legal demonstra
um predomínio de 26 requerimentos de
pesquisa para cobre pela Empresa de
Mineração Galesa, pertencente ao Grupo
RTDM, detentora, inclusive, de 01
autorização de pesquisa para o mesmo
bem mineral. Em adição, esse Distrito
mineiro, contempla um inexpressivo
número de 02 licenciamentos para argila, e
igualmente, de forma insignificante, um
número de 02 requerimentos de pesquisa
para calcário e a Mineração Canopus
possuindo 01 requerimento de pesquisa
para wolfrâmio. Nesse Distrito Mineiro,
segundo consulta ao DNPM, em 2003,
apenas uma portaria de lavra foi outorgada
para calcário, tendo como detentor do
direito minerário, a Companhia Brasileira
de Equipamento - CBE, integrante do
Grupo João Santos. Esse direito cujo
requerimento de pesquisa remonta a 1974,
não evoluiu para operação de mina,
provavelmente pela priorização dada às
jazidas do município de Itaituba, cuja
fábrica de cimento está sendo implantada,
com uma produção futura em volume
suficiente para atender a demanda
regional, por um longo período.
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DISTRITO MINEIRO TRÊS PALMEIRAS

Geologia

Recursos Minerais
Ouro

Este segmento crustal apresenta associações litológicas bastante distintas dos distritos mineiros
vizinhos. Com relação ao Carajás, se diferencia por apresentar um embasamento formado
essencialmente por massas granitóides supostamente migmáticas (diatexitos tonalíticos, quartzo-
dioríticos, trondhjemíticos e granodioríticos) e apenas corpos reliquiares de ortognaisses e metatexitos
(Jorge João ., 1987). No presente trabalho, não é adotada a denominação Complexo Xingu, por
esta ser mais usada na literatura para a região de Carajás, a despeito da ausência do rio Xingu naquela
região. Em comparação aos distritos Iriri-Curuá e Tapajós, distingue-se pela presença de corpos de
catametamorfitos (granoblastitos) enderbíticos e charnockíticos (Suíte metamórfica Bacajaí; Jorge
João ., .). Recentemente foi mapeada uma faixa de charnockitóides na região deste distrito
(CPRM/GIS BRASIL, no prelo). Distingue-se, ainda, dos segmentos crustais daqueles distritos, pela
ausência de expressivas coberturas vulcano-plutono-sedimentares, anorogênicas,
paleoproterozóicas.

As demais unidades cartografadas são a Seqüência Três Palmeiras (Unidade Inferior:
metavulcânicas máficas; e Unidade Superior: metavulcânicas félsicas, quartzitos, filitos e ), intrudida
por corpos ovalados, isotrópicos, do chamado Granodiorito Oca. E, intrusivos no embasamento,
registram-se diversos plútons alongados, segundo E-W, de leucogranitos isotrópicos do denominado
Granito João Jorge. Estas unidades dos referidos granitóides foram recentemente redefinidas
(CPRM/GIS BRASIL, .).

Completando o cenário de unidades estratigráficas mapeadas, registra-se um único representante
do suposto magmatismo anorogênico (plúton granítico) e diversas coberturas paleozóicas e
mesozóicas da Bacia doAmazonas, na porção noroeste do distrito.

Embora geocronologicamente ainda muito pouco conhecido, os dados atuais permitem admitir o
embasamento gnáissico como de idade arqueana, retrabalhado no Paleoproterozóico. Imediatamente
a oeste deste distrito (Brasil Novo, na Transamazônica), xenólitos de gnaisses em hospedeiras
granitóides, foram datados (evaporação de Pb em monocristais de zircão), cujas idades médias
oscilaram entre 2,30-2,44 Ga, sendo interpretadas como idades rejuvenescidas (Vasquez ., 2003).
A 15 km à oeste de Altamira, na Transamazônica, foi datado um gnaisse granítico com idade de 2.472 ±
7 Ma (U-Pb SHIRIMP; Santos ., 2001). Além disso, próximo à foz do rio Iriri, em torno de 120 km à
oeste deste distrito mineiro, a datação de um ortognaisse tonalítico apontou idade de 2.581 ± 6 Ma (U-
Pb SHRIMP; Santos ., .)

Quanto aos granitóides, vários deles, que foram datados pelo método Pb-Pb em monozircão, ao
longo da Rodovia Transamazônica, desde Novo Repartimento, Altamira e Brasil Novo, sempre
forneceram idades médias paleoproterozóicas, com valores de 2.076 ± 6 Ma (Macambira ., 2001),
2.104 ± 5 Ma e 2.215 ± Ma (Vasquez ., 2003).

É o recurso mineral conhecido neste distrito e está relacionado especialmente à Seqüência Três
Palmeiras, sobre a qual, além de uma mina inativa e de alguns depósitos cubados, inúmeros garimpos
se estabeleceram, há mais de duas décadas.

As pesquisas efetuadas mostraram mineralizações em diversos trechos da seqüência
metavulcano-sedimentar. No setor noroeste, vários aluviões somaram reserva de 24.100 kg de ouro,
com teor médio de 0,43 g/m , e depósitos de ouro primário totalizaram 8.800 kg, com teor de 8,77 g/t
(Oca Mineração - 1984). O enriquecimento residual mostrou teores médios de 10 g/t, porém com
reservas insignificantes ( 500 kgAu). Já na porção sudeste daquele segmento, foi avaliada uma reserva
de 6.080 kg de ouro, a 8,59 g/tAu e com chances de ser ampliada (Essex, 1988).

As mineralizações auríferas são do tipo filoneana, em zonas de cisalhamento, com veios de
quartzo (no setor noroeste). Os principais litotipos encaixantes são quartzitos, xistos, metadacitos,
anfibolitos e quartzo-dioritos e, secundariamente, formações ferríferas, calcossilicáticas e metacherts.
A alteração hidrotermal é do tipo silicificação e sulfetação (no noroeste) e albitização (no sudeste). A
textura/estrutura é disseminada e venular.

et al
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Também foi avaliado jazimento de ouro associado ao Granodiorito Oca, ao longo de zonas
cisalhadas com silicificação, epidotização e cloritização, hospedado em veios e filonetes de quartzo.

A empresa Verena Mineral Corporation, através de um projeto denominado Volta Grande, reuniu os
jazimentos de ouro associados à Seqüência Três Palmeiras (em blocos norte e sul) trabalhados por
empresas anteriores, incluindo TVX Gold Incorporation e a Battle Mountain Exploration Company. Esse
levantamento foi complementado pela TVX, em 1998, e está representado no quadro abaixo:

Bloco Categoria da Reserva Reserva (t) Teor (g/t) Au contido (t) Observação

Norte

Comprovada/Indicada

Comprovada/Indicada

Geológica

984,2 x 103

5.908 x 103

3.011,5 x 103

1,77

1,75

1,75

1,59

9,62

4,8

Saprólito

Primário

Primário

Sul
Geológica (Estimada)

Geológica (Estimada)

6.175 x 103

972 x 103

1,75

12,0

12,72

10,63

Céu Aberto

Subterrânea

Situação Legal

O Distrito Mineiro Três Palmeiras
apresenta um contexto geológico marcado
fundamentalmente, por uma associação
bimodal, materializada por um terreno
granito- , em que a Formação
Três Palmeiras é a componente
supracrus ta l hospede i ra de uma
metalogenia aurífera primária e secundária.
Por decorrência, tem uma tradição histórica
de extração manual a semi-mecanizada
para ouro, através de inúmeros garimpos
operando por desmonte hidráulico e pela
utilização de balsas ao longo do rio Xingu.
Isso demonstra ser o Distrito Mineiro Três
Palmeiras uma entidade marcada por
irregularidades, ou seja, por extrações
minerais sem títulos de autorização, como
se observa, no gráfico acima, da existência
apenas, de requerimentos de permissão de
lavra garimpeira, de requerimentos de
pesquisa e autorizações de pesquisa, os
quais não autorizam a extração de bens
minerais. Neste Distrito, somente os
minerais de uso imediato na construção
civil, no limite dos 10 registros de
licenciamento expedidos pelo DNPM,
podem ser extraídos legalmente,
observada a vigência da licença ambiental
de operação.

N e s t e D i s t r i t o M i n e i r o , o s
empreend imen tos mine ra i s ma is
expressivos, estão representados pela
OCA Mineração, Mineração Verena, RTZ-
Brasil (Minerações Galesa, Naque e
Santarém) e Mineração Velho Guilherme.

greenstone

Figura 26: Detentores de titularidade
- Distrito Três Palmeiras

Figura 25: Situação Legal - Distrito Três Palmeiras
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BEM
MINERAL

EMPRESA PRODUÇÃO
BENEFICIADA (kg)

VALOR
COMERCIALIZADO

R$

IOF RECOLHIDO
R$

CFEM
APURADA

R$
MUNICÍPIO

OURO DTVM`s 480 13.584.790,00 135.847,90 0,00 ALTAMIRA

TOTAL - - 13.584.790,00 135.847,90 0,00 -

QUADRO DE PRODUÇÃO MINERAL, COMERCIALIZAÇÃO E IOF – 2003

Fonte: SRF/STM/EQDA/5ºDS-DNPM/PA

Obs. DTVM`s Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.

O Distrito Mineiro Três Palmeiras, é marcado por uma produção aurífera essencialmente
garimpeira, cujos registros de produção, comercialização e arrecadação, são controlados pela Receita
Federal de Santarém, a qual se constitui como a única fonte de referência dessas informações. Convém
destacar que a produção e a circulação do ouro obedece a uma sistemática, que geralmente envolve a
Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários - DTVM como a primeira adquirente oficial e credenciada,
e responsável pelo recolhimento do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, resultante da
comercialização do ouro produzido como ativo financeiro.

Ressalte-se que parte do ouro produzido neste Distrito, pela atividade garimpeira, pode ter destinos
variados, escapando dessa sistemática de comercialização via DTVM sediada no município produtor,
sendo, por decorrência, sua produção creditada para um município não-produtor ou desembocando na
informalidade.

Com relação aos encargos incidentes sobre a produção de ouro de origem garimpeira, merece
destaque a ausência de recolhimento da Compensação Financeira sobre a Exploração Mineral - CFEM,
em virtude da fragilidade da legislação pertinente.

No ano de 2003, segundo a Secretaria da Receita Federal e DNPM, este Distrito Mineiro Três
Palmeiras teve um volume comercializado no mercado interno de 480kg de ouro, junto à DTVM do
município de Altamira, traduzido num valor de comercialização de R$ 13.584.790,00 e um recolhimento
de IOF no valor de R$ 135.847,90, valor distribuído na proporção de 70% para o município onde ocorreu
a declaração e 30% para o Estado.

QUADRO DAS EXPORTAÇÕES PARAENSE – 2003

BEM MINERAL EMPRESA
VOLUME COMERCIALIZADO (kg) VALOR COMERCIALIZADO

R$

MERCADO INTERNO MERCADO
EXTERNO

MERCADO INTERNO MERCADO
EXTERNO

OURO DTVM`s 480 0,00 13.584.790,00 0,00

TOTAL - - 0,00 13.584.790,00 0,00

Fonte: SRF/STM/EQDA/5ºDS-DNPM/PA
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DISTRITO MINEIRO TROMBETAS - JURUTI

Geologia

Recursos Minerais

Bauxita

Areia Industrial eArgila

Ocupam este Distrito Mineiro seqüências fanerozóicas da Bacia do Amazonas, destacando-se a
FormaçãoAlter do Chão, depositada a partir do final do Cretáceo até o Terciário, em ambientes fluviais a
flúvio-lacustres. Completam as unidades estratigráficas, coberturas detrítico-lateríticas cartografadas
sobre aquela formação, e os aluviões quaternários.

Trata-se de um distrito mineiro essencialmente bauxitífero; embora outras substâncias de valor
econômico ocorram na região, como gemas e minerais industriais.

Os platôs de bauxita, que comportam significativos depósitos, desenvolveram-se sobre a Formação
Alter do Chão e exibem a seguinte seção típica, com espessuras em metros: solo (0,5), argila amarela
(10), bauxita modular (2,5), bauxita ferruginosa (1), bauxita maciça (4) e material argiloso. Informações
da Mineração Rio do Norte (2002), mostram as reservas de bauxita dessa empresa:

Conforme a empresa ALCOA (2004), platôs bauxitíferos foram pesquisados na região de Juruti e
Faro (Mauari, Capiranga e Guaraná nº 22; Juruti Sul nº 23 e 24; e Faro/Nhamundá - nº25), porém, não
são informados dados econômicos. O depósito Juruti Sul encontra-se em processo de reavaliação de
reserva, com previsão de lavra para breve.

As reservas que constam oficialmente (DNPM, 2001) para todo este distrito são:

No município de Oriximiná existem reservas medidas desses materiais, em torno de 627 x 10 te 9 x
10 t, respectivamente (DNPM, 2001).

3

3

Nº Município Platô Bauxitífero Reserva (t)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Oriximiná
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Oriximiná
Faro

“
Faro

Terra Santa
“
“
“
“

Terra Santa

Cruz Alta Oeste
Cruz Alta

Cruz Alta Leste
Peixinho

Monte Branco
Papagaio Oeste (mina)

Periquito
Saracá (mina)

Cipó
Aviso

Almeida
Bacaba
Morcego
Avertano
Jamari

Rebolado
Baroni
Teófilo

Bela Cruz
Greig
Aramã

26.400 x 103

100.800 x 103

12.400 x 103

5.200 x 103

35.600 x 103

3.500 x 103

6.700 x 103

66.700 x 103

11.600 x 103

81.900 x 103

40.100 x 103

8.700 x 103

34.900 x 103

31.900 x 103

124.200 x 103

66.600 x 103

4.000 x 103

38.500 x 103

76.900 x 103

4.200 x 103

12.400 x 103

Reserva (t)Município
Medida % Al2O3 Indicada Inferida

Oriximiná
Faro

1.229.214 x 103

28.519 x 103
50,3
48,0

-
-

-
-
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Gemas

A norte do limite deste distrito, em terreno dominado por vulcânicas e granitóides proterozóicos, são
referidas ocorrências de diamante, ametista (Collyer ., 1994) e amazonita (SUDAM/IDESP, 1977),
conforme o quadro abaixo:

et al

Gema Município Latitude Longitude (W Gr)

diamante
ametista

amazonita

Oriximiná
Óbidos

Oriximiná

00o 01’30” N
00o 07’10” S
01o 02’30” N

57o 14’50”
56o 01’00”
56o 30’56”

Situação Legal

O Distrito Mineiro Trombetas é
m a r c a d o p o r u m a f e r t i l i d a d e
monominerálica tendo como atividade
mineral a lavra e a comercialização de
bauxita (minério de alumínio), cuja
possessão mineral é dominada pela MRN,
que tem a CVRD como acionista
majoritária. É um Distrito de alto índice de
regularidade, onde se destacam 44
portarias de lavra, 16 autorizações de
pesquisa e 11 licenciamentos para minerais
de uso imediato na construção civil.

Convém ressaltar as exaustivas
pesquisas minerais para bauxita realizadas
pela MRN, e também pela Alcoa Mineração
(Mineração São Jorge e Matapu) no
município de Juruti, o que conduz a um
elevado conhecimento dos platôs
bauxitíferos deste Distrito Mineiro, que
possuem a mina de Trombetas em
Oriximiná, da MRN e uma promissora
perspectiva de mina daAlcoa em Juruti. Em
adição, vale ressaltar o quantitativo de 10
requerimentos de lavra da CVRD, que
certamente evoluirão para o título de
portaria de lavra, o que poderá resultar em
uma mais intensiva atividade minerária,
aumentando, por conseqüência, a vida útil
das reservas bauxitíferas. Os registros de
licenciamento representam possessões
para a extração de bens minerais para uso
na construção civil e, tem como principais
detentores, a Martop Construtora e
Terraplenagem, a Marcel Cerâmica e a
Mineração Rio do Norte. Os principais bens
extraídos são granito/brita, argila, arenito,
saibro e areia.

DISTRITO MINEIRO TROMBETAS-JURUTI
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Figura 27: Situação Legal - Distrito Trombetas-Juruti

Figura 28: Detentores de titularidade
- Distrito Trombetas-Juruti
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QUADRO DE PRODUÇÃO MINERAL, COMERCIALIZAÇÃO, ICMS E CFEM APURADOS – 2003

BEM MINERAL EMPRESA PRODUÇÃO
BENEFICIADA (t)

VALOR
COMERCIALIZADO

R$

ICMS APURADO
R$

CFEM APURADA
R$

MUNICÍPIO

BAUXITA
METALÚRGICA MRN 14.705.108 825.370.132,33 24.809.270,00 21.920.529,15 ORIXIMINÁ

TOTAL - - 825.370.132,33 24.809.270,00 21.920.529,15 -

Fonte: Empresas/EQDA/5ºDS-DNPM/PA

Nota: Os valores de ICMS e CFEM apurados, são os devidos pelas empresas, e não necessariamente recolhidos.

O Distrito Mineiro Trombetas, com uma produção beneficiada em 2003 de 14,7 milhões de
toneladas de bauxita metalúrgica, caracteriza-se como um Distrito Mineiro essencialmente bauxitífero
cuja mina da MRN apresenta uma capacidade recém-instalada de 16,3 milhões de ton/ano. No ano de
2003, sobre o valor comercializado de R$ 825 milhões, o estado do Pará apurou R$24,8 milhões de
ICMS e sobre esse valor comercializado foram apurados R$21,9 milhões relativos à CFEM. Do volume
comercializado 9,7 milhões de toneladas foram destinados ao mercado interno com valor
comercializado correspondente a R$ 558,3 milhões, e destinados à exportação um volume de 4,3
milhões de toneladas correspondendo a um valor comercializado de R$ 267 milhões.

Da produção total de bauxita pela mineração Rio do Norte, 66% são destinados ao mercado interno,
principalmente para atender a produção de alumina para as principais indústrias de transformação,
Alunorte em Barcarena-PA e Alumar em São Luís-MA. Os 34% destinados ao mercado externo têm
como principais países consumidores os Estados Unidos, a Irlanda, a Ucrânia e o Canadá.

A considerar a ampla campanha de exploração mineral empreendida pela Alcoa, em Juruti-PA
abrem-se perspectivas de ampliação das reservas de bauxita metalúrgica e incremento da produção
desse bem mineral, nesta década.

QUADRO DAS EXPORTAÇÕES PARAENSE – 2003

BEM MINERAL EMPRESA

VOLUME COMERCIALIZADO
(t)

VALOR COMERCIALIZADO
R$

MERCADO
INTERNO

MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO

BAUXITA
METALÚRGICA

MRN 9.780.017 4.340.404 558.342.523,43 267.027.608,90

TOTAL - - - 558.342.523,43 267.027.608,90

Fonte: Empresas/EQDA/5ºDS-DNPM/PA
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MAPA 17 - DISTRITO MINEIRO MONTE ALEGRE
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DISTRITO MINEIRO MONTE ALEGRE

Geologia

Recursos Minerais

Calcário

Fosfato e Titânio

Estanho

Gemas

As unidades pré-cambrianas, ainda pouco estudadas, estão representadas por um “embasamento
ígneo-metamórfico”, por vulcânicas félsicas consideradas do Grupo Iricoumé, por granitos
anorogênicos englobados na Suíte Intrusiva Mapuera e pelo complexo ultramáfico alcalino
carbonatítico Maicuru.

A Bacia do Amazonas é representada na região pelos grupos Trombetas, Urupadi, Curuá e Tapajós
do Paleozóico. Ocorrem ainda a FormaçãoAlter do Chão e o Diabásio Penatecaua, do Mesozóico, além
de coberturas aluvionares.

Além de uma mina inativa, várias ocorrências de calcário existem neste distrito, todas no contexto
da Formação Itaituba, do Grupo Tapajós.

Os quadros abaixo mostram reservas dessa substância, por empresa detentora (levantamento do
DNPM) e, por município (DNPM, 2001).

O perfil de alteração supergênica da estrutura de Maicuru (9 km de diâmetro) é composto por
espessa crosta ferruginosa, derivada de rochas alcalinas, ultramáficas e carbonáticas. Na porção
central da estrutura ocorrem apatititos, em veios com dezenas de metros de espessura, encaixados em
carbonatitos e piroxenitos.

Pesquisa da CVRD obteve reservas em torno de 200 x 10 t a 15% de P O e, para titânio (anatásio)
cerca de 5 x 10 t com teor de 20% TiO . Nesse contexto há perspectivas para Nb, ETR e Cu (Castro

, 1991).

A SUDAM/IDESP (1977) refere-se a um garimpo rudimentar de cassiterita aluvionar sobre extenso
batólito granítico, além de alguns registros detectados em concentrados de batéia.

Dois garimpos abandonados de ametista (Goiabinha e Frieiras) foram cadastrados
(SUDAM/IDESP, op. cit.) e vários outros constam na região deste distrito (Collyer , 1994). Destes,
um de ametista e um de turmalina situam-se imediatamente além do limite do distrito, com as
respectivas coordenadas 00 28' 30”S/55 11' 00” W (rio Curuá) e 00 18' 30” S/54 34' 00” W (rio
Maicuru).

6

9

o o o o

2 5

2 et

al.

et al.

Reserva (t)Empresa Município Local
Medida % CaO Indicada %CaO

CBE
Min. Guanambi

Alto Garças Min. Ltda

Monte Alegre
Monte Alegre
Monte Alegre

-
Serra da Mulata
Serra da Mulata

800 x 103

10.700 x 103

9.000 x 103

48,5
-
-

730 x 103

-
798.000 x 103

48,5
-
-

Município Medida Indicada Inferida
Monte Alegre

Prainha
20.808 x 103

8.454 x103
1.266 x103

17.760 x 103
513 x 103

-

C P R M
Serviço Geológico do Brasil
Superintendência Regional de Belém



DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

Situação Legal

Localizado geograficamente nos
domínios geológicos da Bacia Amazônica,
esse Distrito Mineiro apresenta um grande
potencial para depósi tos minerais
sed imentogênicos, pr inc ipa lmente,
carbonatos. Mostra, no ano de 2003, a
existência de 03 concessões de lavra para
calcário para 03 diferentes detentores, não
havendo, contudo, atividade minerária
produt iva . Ex is tem evidênc ias de
implantação de projetos de lavra de calcário
para fins agrícolas, com utilização para
corretivo de solos. Há indícios de
implantação de uma moageira para
produção de pó calcário, para atender a
crescente demanda agrícola sojeira da
região. Para esse Distrito, o DNPM outorgou
27 autorizações de pesquisa, com destaque
para cobre, estanho, diamante, tântalo e
molibdênio, observando-se, contudo, a
inexistência de atividades exploratórias que
possam evoluir para requerimento de lavra.

Um fato chamativo diz respeito ao
número significativo de requerimentos de
permissão de lavra garimpeira, superior a
600 requerimentos, com destaque para
quartzo, ouro, ametista e diamante, sem
nenhum título outorgado pelo DNPM, até o
ano de 2003. Por decorrência da grande
vocação gemológica desse Distrito, torna-se
a região um pólo gemológico de reconhecida
importância pelo Governo do Estado do
Pará. Por essa condição, essa região tem
tradicionalmente, porém, de forma
episódica, uma produção informal, não
significativa nem controlada de minerais
gemológicos.
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DISTRITO MINEIRO DE MONTE ALEGRE

DETENTORES DE TITULARIDADE

Figura 29: Situação Legal - Distrito Monte Alegre

Figura 30: Detentores de titularidade
- Distrito Monte Alegre

Chumbo, Zinco, Urânio - Molibdênio - Terras Raras

Ocorrências minerais desses elementos vinculam-se a soleiras e diques de diabásio, que
funcionaram como agente reconcentrador de metais sobre as encaixantes de calcários e folhelhos.

As mineralizações de Pb, Zn e Ba ocorrem no contato do diabásio com carbonatos e as de U, Mo e
ETR em brechas de falhas de folhelhos negros. Os corpos mineralizados são pequenos e descontínuos
(Rezende & Macambira, 2002).
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

DISTRITO MINEIRO ALMEIRIM - IPITINGA

Geologia

Este distrito situa-se no extremo NNW do Estado, próximo `à divisa com o Estado do Amapá,
sendo o

Globalmente, a geologia deste distrito é definida por conjuntos rochosos pré-cambrianos,
integrantes da porção sudeste do Escudo das Guianas, caracterizada pela ocorrência expressiva de
crosta arqueana retrabalhada no Paleoproterozóico, durante a Orogenia Transamazônica. No entanto,
a porção sudeste do distrito é constituída por rochas sedimentares fanerozóicas, da Bacia do
Amazonas.

Ricci . 2001 individualizaram dois domínios tectônicos na área pré-cambriana,
representados pelo Cinturão Jari (a nordeste), e pelo Orógeno Carecuru-Paru (a sudeste), os quais
apresentam embasamentos constituídos por rochas arqueanas e paleoproterozóicas,
respectivamente. Estes domínios são articulados pelo Lineamento Ipitinga, de direção NW-SE,
concordante com a direção predominante dos principais traços estruturais da região.

No Cinturão Jari, as rochas do embasamento são definidas como ortognaisses granulíticos do
Complexo Jari-Guaribas, ortognaisses graníticos da transição anfibolito-granulito pertencentes ao
Complexo Baixo-Mapari, além de ortognaisses TTG do Complexo Guianense. Idades arqueanas foram
obtidas por Rosa Costa . (2001), em gnaisse enderbítico do Complexo Jari-Guaribas (2,79 Ga) e
em gnaisse tonalítico do Complexo Guianense (3,3 a 2,65 Ga). Adicionalmente, são individualizados
plútons charnockíticos a charnoenderbíticos de idade arqueana (2,60 Ga - Ricci 2002), intrusivos
nas rochas de alto grau metamórfico.

No Orógeno Carecuru-Paru o embasamento é definido essencialmente por ortognaisses TTG
do Complexo Paru-Maratiá, de idade paleoproterozóica ( Ga - Rosa Costa ., op. cit.). Neste
domínio individualiza-se ainda um núcleo granulítico arqueano, denominado Núcleo Paru, constituído
por gnaisses granulíticos do ComplexoAnanaí, de 2,58 Ga (Rosa Costa ., op. cit.).

Seqüências metavulcano-sedimentares estão representadas pelo Grupo Ipitinga, que é
controlado pelo Lineamento Ipitinga e posicionado no limite entre os dois domínios tectônicos pré-
crambrianos. Este grupo é definido por rochas metamáficas da Formação Igarapé do Inferno, por
formações ferríferas bandadas da Formação Igarapé dos Patos e rochas metassedimentares de
origem pelítica e psamítica da Formação Igarapé Fé-em-Deus, metamorfizadas na transição xisto
verde-anfibolito. Idades modelo Sm-Nd entre 2,19 e 2,26 Ga (Faraco, 1997) apontam uma evolução
paleoproterozóica para este grupo.

São individualizadas também unidades metavulcano-sedimentares no domínio Orógeno
Carecuru-Paru, representadas pelas seqüências Fazendinha, Treze de Maio e Cuiapocu, nas quais
dominam amplamente rochas metavulcânicas sobre os demais litotipos.

Um extensivo magmatismo orogênico estabelecido entre 2,14 e 2,15 Ga (Rosa Costa
) é representado por charnockitos e feldspato alcalino charnockito da Suíte Intrusiva Igarapé Urucu

(na região do Núcleo Granulítico Paru), por dioritos da Suíte Intrusiva Carecuru, granitos alaskíticos do
Alaskito Urucupatá e por uma série de granitóides indiferenciados, além de alguns corpos plutônicos
máfico-ultramáficos indiferenciados.

Pequenos corpos graníticos da Suíte Intrusiva Parintins representam o magmatismo tardi-
orogênico, enquanto o magmatismo anorogênico é representado pelo Granito Waiãpi, com idade
estimada em , por correlação com corpos similares que ocorrem após o limite nordeste do
distrito, datados por Vasquez & Lafon (2001). Finalmente, o complexo ultrabásico-alcalino Maraconaí
representa o último evento plutônico da região, composto por intercalações de peridotitos e piroxenitos
serpentinizados, capeados por um espesso perfil laterítico (Oliveira ., 1988).

A porção sul deste distrito é ocupada por sequências paleozóicas e pela Formação Alter do
Chão (cretácea-paleogênica) da borda norte da Bacia do Amazonas. Coberturas detrítico-lateríticas
(paleo-neogênicas) e aluvionares (quaternárias) complementam o quadro estratigráfico da região.

limite oriental o rio Jari.

et al

et al

et al.,

2,15 et al

et al

et al., op.
cit.

1,75 Ga

et al

C P R M
Serviço Geológico do Brasil
Superintendência Regional de Belém



DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

Recursos Minerais

Bauxita

Ouro, Cobre

A ambiência geológica indica elevado potencial metalogenético para este distrito. Não obstante o
incipiente trabalho de prospecção pesquisa nele efetuado, são conhecidos depósitos de bauxita, ouro,
cassiterita e ferro, além de ocorrências de cobre e titânio e de zonas geoquímicas anômalas para outros
elementos de interesse econômico.

Associados aos platôs lateríticos maturos desenvolvidos sobre rochas argilosas da Formação Alter
do Chão, foram cadastrados uma mina (com atividade suspensa) de bauxita refratária da Mineração
Santa Lucrécia S.A. (MSL) e vários depósitos de bauxita, sobretudo do tipo refratária, dessa empresa e
da CVRD, segundo relatório do DNPM e conforme o quadro abaixo:

São conhecidos uma mina inativa e vários garimpos de ouro primário, neste distrito.
As mineralizações auríferas primárias estão principalmente associadas ao Lineamento Ipitinga e às

zonas de cisalhamento paralelas subsidiárias. Estas estruturas constituem estreitas faixas dúcteis
transcorrentes, posicionadas segundo NW-SE, e controlam estruturalmente as seqüências
metavulcano-sedimentares do Grupo Ipitinga e da Seqüência Fazendinha (Klein 2001. In: Ricci

2001). Adicionalmente, são registrados jazimentos de Au associados à Seqüência Treze de Maio, a
NW do Lineamento Ipitinga.

As rochas encaixantes são dominantemente mica-xistos, quartzitos, formações ferríferas
bandadas, seguidas de granitóides e rochas metavulcânicas máficas. O principal estilo de
mineralização constitui veios de quartzo individuais (piritosos) e, secundariamente, sistemas
irregulares de veios e zonas hidrotermais sem veios quartzosos. Em escala de depósito, as zonas de
cisalhamento hospedeiras exibem comportamento tanto dúctil quanto rúptil (Klein .).

Outro tipo de mineralização de ouro (11 ppm), associado a Cu (1%) e Ag (74 ppm) foi constatado em
furo de sondagem posicionado sobre uma espessa zona sulfetada semimaciça, segundo a sucessão
pirita-pirrotita-calcopirita (Carvalho ., 1991), encaixada em rochas contendo quartzo e clorita ou
antofilita-cordierita (Faraco, 1997), pertencentes ao Grupo Ipitinga. Esta zona sulfetada representa um
corpo eletrocondutor com mais que 10 km de comprimento, prolongando-se além do trecho entre os
igarapés Flexal e dos Patos, com largura variando de 50 a 700 m, profundidade do tôpo de 35 a 70 m,
mergulhando 60º para NE, concordante à estruturação das rochas metamáficas (Melo . ,1985).

Zonas geoquímicas anômalas para ouro (> 1 ppm), associadas a anomalias de Cu-Ni, Cu-Zn, em
solos na Serra do Ipitinga (entre os igarapés Patos e Flexal), assim como teores significativos de ouro na
Serra do Cuiapocu, sugerem interesses prospectivos para estas áreas (Carvalho ,1991). As
características principais das mineralizações auríferas primárias do Distrito Mineiro Almeirim Ipitinga
estão mostradas no quadro a seguir:

et al., et
al.,

et al., op. cit

et al

et al

et al

Nº Reserva (t) Teor Médio (%)Empresa Platô
Bauxitífero Medida Indicada Inferida Al2O3 Fe2O3 SiO2

1 MSL Planalto do Meio 1.297 x 103 62 x 103 - 75 6 15
2 “ Planalto Dourado 730 x 103 12.596 x 103 - 78 3,5 12,7
3 “ Caracuru I 1.503 x 103 53 x 103 - 78 8 15
4 “ Caracuru II 5.230 x 103 - - 82,8 2,2 12,7
5 “ Bom Jardim 4.519 x 103 3.717 x 103 - 80,9 8 15,0
6 MSL Serra do Almeirim 2.846 x 103 1.959 x 103 54.119 x 103 82,1 2,2 13,8
7 CVRD Serra Azul 3.174 x 103 2.156 x 103 - 79,4 8 15
8 “ Serra Azul* 8.558 x 103 6.149 x 103 25.503 x 103 58 2,7 -
9 CVRD Jutaí 58.670 x 103 1.350 x 103 2.467 x 103 51,1 - 5,1

*Contém as seguintes reservas (t) de bauxita refratária: medida = 3.847 x 10 ; indicada= 2.420 x 10 ;
inferida = 5.133 x 10 ; e teores médios (%): Al O = 58 e Fe O = 2,7.
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3
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

Garimpo/
frente de lavra Encaixante

Unidade
Estratigrá-

fica

Espessura
veio + halo
hidrot.(m)

Texturas
Alteração

hidrotermal
Associação
Mineralógi-

ca
Dados econômicos

1 Ipitinga (Patos) Metabasalto
(± BIF)

Ipitinga po, py, cpy Cu: 1%
Au: 11 ppm

2 Limão Formação ferrífera
bandada (BIF)

Ipitinga 0,5 – 2 maciça, bandada
(ribbon), xistosa

ser py 50 kg–200-300 g/dia

3 Igarapé do Inferno Monzogranito Carecuru 0,5 – 3 ser py
3 Igarapé do Inferno Monzogranito Carecuru 0,3
4 Mamão/Xapuri-1 Metassedimento Ipitinga 15 sacaroidal sapról+veio–20kg–11 g/m3

4 Mamão/Xapuri-2 Metassedimento Ipitinga 0,3 – 1 ser

4 Mamão-Ceará-1 Metassedimento Ipitinga <4 sacaroidal,brecha
da

ser sapró+veio–1kg–0,6 g/m3

4 Mamão-Ceará-2 Metassedimento/
Metavulcânicas

Ipitinga 1 – 3 maciça, smoke ser 90-180 g/dia

5 Castanhal Metassedimento Ipitinga 0,4 maciça, laminada ser

6 Nova Esperança Monzogranito Carecuru 0,5 sacaroidal,lamina
-da bandada

py

7 Mina Carará Quartzito Ipitinga 0,15 – 3 sacaroidal,
maciça

ser, tur 10 t – 21,20 g/t

8 Catarino Quartzito Ipitinga 0,3 laminada mus, tur
9 Nova Divisão Tonalito Carecuru <1 sacaroidal Sapról-18kg-1 g/ m3

9 Nova Divisão Tonalito Carecuru ? maciça cpy, py, gal

Fontes: Klein . (2001) - Carvalho (1991) - Faraco (1997)et al et al.

As reservas oficiais de ouro neste distrito, ainda muito tímidas, constam de (DNPM,2001):

Reserva (t)Município
Medida Teor (g/t) Indicada Inferida

Almeirim 18.011 x 103 0,19 97 x 103 97 x 103

Estanho

Ferro

Titânio

Outras Substâncias

Sobre um corpo do Granito Waiãpi, no extremo noroeste do distrito, há décadas foi cubado um
depósito aluvionar de cassiterita, posteriormente garimpado (Neves ., 1972).

Na Serra do Ipitinga, no setor entre os rios Paru e Ipitinga e os igarapés Patos e Fé-em-Deus,
concentrados de aluviões ativos marcaram a presença de cassiterita (Jorge João ., 1978). Ainda
nessa região, um garimpo ativo de cassiterita é citado no alto-médio curso do Igarapé Flexal (Klein .,
2001. In: Ricci 2001). Estas mineralizações estão provavelmente relacionadas à pequenos corpos
graníticos tipo Waiãpi, ainda não cartografados.

Na Serra do Ipitinga, próximo à foz do Igarapé Fé-em-Deus, foi estimada uma “reserva geológica” de
minério de ferro de 2360 x 10 t, representado principalmente por formações ferríferas bandadas e
hematita compacta, com teor médio de 53,74% (Jorge João, ).

No Complexo Ultrabásico-Alcalino Maraconaí, uma ocorrência de titânio foi pesquisada pela
DOCEGEO, decorrente da expressiva concentração de anatásio na crosta ferruginosa do perfil laterítico
que capeia os piroxenitos e peridotitos serpentinizados. O enriquecimento de TiO (% em peso) na crosta
ferruginosa, situa-se em torno de 3 e 11 vezes em piroxenito e peridotito, respectivamente (Oliveira .,
1988).

Ainda na Serra do Ipitinga, a cerca de 10 km da foz do Igarapé do Inferno, resultados de
prospecção pedogeoquímica mostraram-se relevantes para Y-La-Sc (300 -1500 ppm) e Nb (500 - 2000
ppm)(Carvalho 1991).

et al

et al
et al

et al.,

op.cit.

et al

et al.,
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

Situação Legal

O Distrito Mineiro Almeirim-Ipitinga,
localizado no NNW do Estado do Pará,
representa um substrato crustal com uma
geologia diversificada e um potencial
mineral de alta favorabilidade como se
depreende da metalogenia preditiva. Por
decorrência, há uma alta procura por
grupos empresariais no sentido de garantir
suas prioridades através de direitos
minerários junto ao DNPM. Como se
observa no gráfico, há uma grande
expressividade de requerimentos de
pesquisa (648), com destaque para ouro
(396), enxofre (67), sapropelito (57), titânio
(38) e cobre (20) e de RPLG (106)
exclusivamente para ouro, estes, sem
qualquer evolução para titularidade.

Os requerimentos de pesquisa são liderados pelas empresas Tanagra, Itamaracá, Zaspir, Gamelas,
Serra Morena, Tabuleiro e CVRD. Nesse Distrito, observa-se uma relativa expressividade de
autorizações de pesquisa (43), liderada pela Aporena, CPRM, Antônio Valinoto, Mamoré, Cia.
Amazonense, Amapari, Metalpo e Orsa. Um total de 15 registros de licenciamento mineral se distribui
entre a Jarcel (13) e Cadam (2) para cascalho, areia, diabásio e argila. Encontram-se em fase de análise
no DNPM, 02 requerimentos para portaria de lavra sendo 01 para ouro (Mineração Vila Nova) e 01 para
bauxita (MSL). Foram outorgadas pelo DNPM 04 portarias de lavra para bauxita (MSL) e 02 para ouro
(Mineração Transamazônica). No caso da bauxita refratária (MSL) cuja mina implantada operou por
vários anos, a lavra encontra-se atualmente suspensa por questões mercadológicas. No caso do ouro,
a atividade de lavra que foi experimental por alguns anos, foi encerrada por questões tecnológicas.
Insere-se nesse Distrito Mineiro, a Reserva Nacional do Cobre, uma área mineral reservada, por
Decreto, em que cabe à CPRM, a exclusividade pela pesquisa mineral .

Figura 31: Situação Legal - Distrito Almeirim - Ipitinga

Figura 32: Detentores de titularidade - Distrito Almeirim - Ipitinga
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DISTRITOS MINEIROS DO ESTADO DO PARÁ

O SETOR MINERAL PARAENSE

ASPECTOS DA POLÍTICA E DA ECONOMIA MINERAL

O Estado do Pará representa um dos tratos crustais de maior prospectividade geológica do
país em função da sua ambiência geológica diversificada e da miríade de eventos que resultou no
quadro patrimonial atual do seu reino mineral. Dessa forma, pode-se afirmar que o Estado do
Pará hospeda um alto potencial mineral além do real patrimônio já identificado, despontando
como portador de um talento para a mineração que o posiciona com destaque no cenário mineral
nacional.

Este arcabouço geológico, apenas, parcialmente entendido - em função do baixo nível do
conhecimento geológico - internaliza recursos minerais das classes dos não-metálicos, dos
metálicos, dos industriais, dos energéticos, dos fertilizantes e gemológicos. A análise da última
década e do início da atual, mostra que a mineração tem se projetado com maior dinamismo,
permitindo denunciar a performance do setor como de alto significado econômico e social e com
maior conscientização ambiental.

Os grandes recursos minerais de classe mundial, descobertos nas décadas de 60 e 70,
permitiram a idealização de pólos mínero-sídero-metalúrgicos com o objetivo de verticalizar os
produtos da mineração, agregando valor à produção, numa tentativa de fazer evoluir o Estado do
Pará da fase extrativista para a fase industrial.

Numa visão contextualizada, pode-se afirmar que as grandes descobertas de jazidas das
décadas de 60 e 70, representam apenas uma parcela do grande portfólio mineral a despontar no
Estado do Pará. Vale salientar que os grandes precursores desse elenco de jazidas responsável
pela dinâmica da mineração, foram os Levantamentos Geológicos ocorridos naquelas décadas,
quando o Governo Federal, marcou a presença no Estado do Pará, através das suas empresas
ou instituições, com destaque para a Docegeo (CVRD), CPRM, Projeto Radam, Petromisa,
DNPM, NUCLEBRAS e SUDAM. Contudo, vale destacar, que os levantamentos geológicos, só
podem ser tecnicamente e cientificamente otimizados, se precedidos de levantamentos
aerogeofísicos (radiometria e magnetometria) em malha adequada a com uma resolução
compatível com a atratividade exploratória.

Urge no Estado do Pará, uma estratégia de cobertura aerogeofísica, para dar
prosseguimento aos levantamentos geológicos, para continuidade do processo de geração de
jazidas, e para complemento do conhecimento do subsolo estadual, para domínio, controle,
fiscalização e gerenciamento por parte dos brasileiros e dos paraenses de suas riquezas
minerais potenciais e reais.

O quadro atual mostra que apenas cerca de 1% do Estado do Pará, foi alvo de levantamento
geológico em escala adequada à descoberta de insumos para a indústria de mineração. Esse
mesmo quadro mostra que, apenas cerca de 30% do Estado tem cobertura aerogeofísica, cuja
maior parte tem escala ou malha não adequada a uma otimização no levantamento geológico,
usuário maior dessa cobertura.
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O DNPM e a CPRM, têm uma convicção fundamentada - por deter o maior número de informações
sobre a região - de que o Pará tem que ser conhecido geologicamente, para maior conhecimento e
domínio dos brasileiros sobre um dos poucos tratos geológicos do país que ainda guardam grandes
depósitos minerais de classe mundial, próximos à superfície - céu aberto.

O DNPM e a CPRM entendem ser necessário o estabelecimento de mega-núcleos de ocupação do
Estado, a partir da mineração organizada em grandes áreas. Os mega-núcleos são necessários,
também, ao conhecimento das fronteiras, do solo e subsolo, tendo em vista que o processo da
globalização exige dos países conhecimento prévio de seus limites e de suas riquezas minerais.

O DNPM e a CPRM consideram a ocupação pela mineração organizada como vantajosa, pois
possibilita o controle da poluição ambiental, a circulação de renda e a geração de empregos diretos e
indiretos, além de servir como instrumento de combate ao narcotráfico e ao contrabando no espaço
paraense.

O pré-requisito para uma estratégia de conhecimento geológico com desdobramento para a indústria
de mineração, é o aerolevantamento geofísico complementado pelo levantamento geológico no terreno.

O DNPM e a CPRM, ao insistirem num processo de conhecimento geológico do Estado, vislumbram
eliminar os fantasmas da ocupação desordenada suavizando os conflitos de ocupação (envolvendo
áreas indígenas, madeireiros, garimpeiros, e mineração) agravados por problemas ambientais
provocados pelo desmatamento e atividade garimpeira, pela propaganda exageradamente negativa do
Pará e da Amazônia, no exterior, e principalmente, pelo desemprego, este um dos principais desafios
desses próximos anos.

O Projeto Distritos Mineiros do Estado do Pará, executado pelo DNPM em parceria com a CPRM vem
contribuir com sua análise e com seu diagnóstico, para o acervo de dados e informações sobre o setor
mineral paraense, disponibilizado a todos os atores envolvidos com a cadeia da indústria mineral.

O Setor Mineral do Estado do Pará é caracterizado por um substrato geológico que denuncia uma
forte diversificação litológica, um amplo espectro geocronológico, uma larga e intrincada complexidade
estrutural e uma gitologia qualitativa e quantitativa a implicar em extraordinária riqueza em termos de
recursos minerais potenciais e reais.

à

Figura 33 – A cartografia geológica

no estado do Pará
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Figura 34 – Volume da produção mineral beneficiada paraense em 2003

É esta realidade mineral que induz o Estado a posicionar-se, como o segundo maior produtor mineral
do Brasil. Se aos dados oficiais, fossem adicionados os descaminhos referentes, a garimpagem de ouro,
o Estado seria o primeiro produtor mineral do Brasil.

Entre os principais Distritos Mineiros, destacam-se o Distrito Mineiro Carajás, tendo a CVRD uma
atuação expressiva e o Distrito Mineiro Tapajós, alvo da exploração mineral desordenada, pela
garimpagem. O mapa dos Distritos Minerais Paraenses demonstra o diversificado espectro de
mineralizações ocorrentes no Estado do Pará, caracterizando o seu subsolo, como uma anomalia
metalogenética de escala planetária. Os recursos e reservas minerais mensurados, comprovam o
talento mineral do subsolo paraense. Os principais projetos de exploração mineral podem ser
visualizados, no mapa, contendo a localização das minas ativas, depósitos e garimpos.

A indústria minero-metalúrgica paraense, produtora de bens minerais primários e transformados,
apresenta uma real e significativa contribuição para a economia estadual, resultante dos grandes
investimentos em exploração mineral, ocorridos, principalmente, na década de 70.

O histórico dos indicadores econômicos, com destaque para a participação do setor mineral no PIB,
na receita tributária e na pauta de exportações, denunciam o Estado do Pará, como tendo uma
economia, dominantemente, vinculada à sua ampla base de recursos minerais reais.

Nesse contexto, é altamente significativa a participação da CVRD - diretamente, ou através de suas
empresas controladas ou coligadas - na produção e na comercialização de ferro, manganês, ouro,
bauxita e caulim, como bens primários e alumina e alumínio, como produtos da transformação mineral,
posicionando, com destaque, o Estado do Pará, no cenário mineral nacional. Com a intensa atividade
exploratória, ocorrendo, presentemente, no Distrito Mineiro Carajás e, tendo em vista os resultados
positivos alcançados, o Estado do Pará, a curto-médio prazo, será um grande produtor de minério de
cobre com ouro associado, contribuindo para a economia brasileira e colocando o Estado no topo do
“ranking” mineral nacional.
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Figura 35 – Os indicadores da atividade minerária em 2003

Contudo, por decorrência de políticas nacionais, o Estado tem assistido a uma drástica declinante
arrecadação tributária, relativa ao ICMS e ao IOF, muito embora com uma crescente e contínua
evolução relativa a CFEM, sem políticas compensatórias para o Estado. Em paralelo, a vocação mineral
paraense continua atraindo inversões financeiras, na fase exploratória, carreando para o Estado, nos
últimos quatro anos, mais da metade do total dos investimentos em pesquisa mineral, no Brasil,
centradas, principalmente, no Distrito Mineiro Carajás, e, dirigidas, fundamentalmente, para a pesquisa
de cobre e ouro.
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A vocação, a dotação e o portfólio mineral paraense - com base nos seus recursos minerais reais
explotados e comercializados - vem provocando, de forma muito lenta, a transferência dessa riqueza, do
subsolo para a superfície, onde vivem os paraenses, decorrente, sobretudo, do modelo mineral
existente, ainda, essencialmente, enclavista, extrativista e exportador. É inegável, contudo, a
contribuição da mineração para o crescimento econômico e para o desenvolvimento social em bases
sustentáveis, particularmente, nos municípios onde a atividade minerária, produtiva e organizada, tem
suas operações, contribuindo para o incremento do Índice de Desenvolvimento Humano, como ocorrem
em Parauapebas, Oriximiná e Barcarena.

A história, as características e a importância da mineração paraense denunciam que, além de ser a
atividade econômica mais destacada do Estado, possui, ainda, a função e o suporte para um projeto
global de economia. Para isso, necessita desenvolver uma dinâmica econômica própria, deixando de
ser, apenas, parte da estratégia nacional. Urge, ao Estado do Pará, discutir e formular uma política
mineral inserida numa política pública estadual, internalizando os desdobramentos positivos de sua
condição futura, de maior estado minerador do país. Uma política mineral estadual, objetivando
desconcentrar, espacialmente, a sua produção, de apenas alguns municípios, e, ao mesmo tempo,
objetivando a diversificação dos atuais e tradicionais bens minerais produzidos. Insumos minerais para
a agricultura, para a indústria de construção civil e gemas são alguns desafios a serem enfrentados pelo
executivo estadual, através de uma política mais agressiva e mais dirigida aos pequenos, aos médios e
aos artesãos empreendedores do setor mineral.

O Governo paraense reconhece a importância dos minerais e da indústria mineral para a economia
estadual e valoriza a contribuição vital, dessa indústria, para o crescimento econômico, para o
desenvolvimento social, geração de renda e emprego, particularmente, nas áreas rurais e interioranas.
Permanece, contudo, uma dominância das atividades da indústria mineral extrativa em relação à
indústria de transformação, resultante de alguns fatores endógenos que materializam limitações e
desafios a serem superados, no sentido de ampliar e diversificar a verticalização da produção mineral
paraense.

A pequena expressão da indústria de transformação mineral paraense é conseqüência do modelo
mineral implantado no Estado, tradicionalmente, um mero extrator de bens minerais primários,
destinado a gerar divisas para o país, sem maiores preocupações com o desenvolvimento estadual.

A MINERAÇÃO NO ESTADO DO PARÁA MINERAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ
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Figura 37 – A nova base produtiva do Estado do Pará
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O Governo estadual, com o seu projeto de desenvolvimento da economia paraense, estabelece
uma nova base produtiva, contemplando a verticalização mineral, como ação e instrumental
governamental para agregar valor econômico aos seus produtos minerais, ampliando, dessa forma, a
geração e circulação de renda e a oferta de empregabilidade.

A transformação dos bens minerais, produzidos no Estado, está restrita à produção de cimento
(Capanema), ferro-gusa (Marabá), silício metálico (Breu Branco), ouro (Itaituba), granito (Ananindeua),
material cerâmico (diversos municípios) e alumina-alumínio (Barcarena).

Enquanto o segmento metalúrgico tem, no Estado, a cadeia produtiva do alumínio (bauxita-
alumina-alumínio-vergalhão) completada pelo equacionamento pleno da oferta energética, os demais
segmentos mostram um baixo e embrionário valor agregado, na escala da transformação. Dessa forma,
é meritória e oportuna a ação governamental na dinamização do setor mineral paraense, fomentando a
verticalização mineral dentro do Estado, visando a aumentar a agregação de valor econômico. É,
contudo, desanimadora, a falta de vontade política, na busca da diversificação da produção mineral,
concentrada em poucas substâncias e em alguns municípios.

No momento em que a base produtiva do estado contempla a verticalização mineral, merecem
destaque alguns fatores positivos, como a disponibilidade de matéria prima mineral, a infraestrutura
viária e energética, e a vontade política de fomentar a verticalização mineral, como demonstrado no
planejamento do desenvolvimento econômico do Estado. Atualmente, a região leste do Estado,
detendo uma boa oferta energética, uma adequada malha rodo-ferroviária, além de ser produtora de
matéria prima, caracteriza-se como um pólo potencialmente dinâmico para a alavancagem desse
processo. Por outro lado, alguns fatores limitantes se apresentam, tais como a situação e a localização
do mercado, além do preço das “commodities” minerais, flutuáveis em relação à oferta versus demanda.
O grande desafio paraense, contudo, reside na sua débil capacitação instalada, em pesquisa,
desenvolvimento, inovação, ciência, tecnologia e recursos humanos, demandando um esforço para a
superação dessas limitações, o qual passa pela criação de um Fundo Amazônico de C&T&I e RH do
Estado do Pará, atuando em rede com o Fundo Amazônico, na forma como proposta pela FIEPA
(agosto/2001), relativo ao Fundo Setorial Mineral do MCT.

A agregação de valor econômico, via verticalização mineral, implica, portanto, e em linhas gerais,
nos desafios da indústria em maximizar a sua performance com relação aos fatores competitivos que
estão sob seu controle direto, como produtividade e inovação, e no desafio governamental de assegurar
a existência de um clima de negócio favorável, acoplado à oferta de uma adequada infraestrutura, para
a indústria e para as companhias crescerem e se desenvolverem. Merecem destaque, no cenário da
verticalização mineral paraense, as ações já implantadas e desenvolvidas pelo executivo estadual, com
relação ao binômio ouro-gemas, refletidas no Pólo Joalheiro do Estado do Pará. O Estado possui
chances reais de ingressar no mercado, como um grande produtor de jóias de ouro, tendo em vista ser o
maior produtor nacional desse bem mineral e possuir um grande potencial para a produção de gemas.
Contudo, vários fatores limitantes para a industrialização do ouro e das gemas necessitam ser
superados, com destaque para a elevada carga tributária existente.

Um desafio, não enfrentado, relaciona-se aos micro e pequenos empreendimentos oleiro-
cerâmicos e outros, que apresentam problemas de qualidade e produtividade, e cuja reorganização
tecnológica e gerencial é fundamental para o surgimento de pequenos negócios.

Os recursos minerais paraenses reais produzidos e comercializados, associados aos recursos
minerais potenciais, elaboram um patrimônio mineral, em que cada bem mineral, produzido e a ser
produzido, no curto-médio prazo, seriam alvo de estudos para identificar e descobrir nichos de mercado,
a viabilizar o processo de verticalização.

A economia paraense está, recentemente, dinamizada e fortemente vinculada ao aproveitamento
da sua ampla base de recursos minerais, denunciando, contudo, um baixo e incipiente nível de
verticalização e integração técnica, raramente atingindo o setor terciário da economia e, quando
acontece, é, normalmente, de baixo valor agregado.
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No curso dos estudos ocorridos durante a execução do
o DNPM e a CPRM com base na economia dos seus recursos

minerais, tem mostrado que políticas públicas dirigidas ao Estado, com base no
extrativismo mineral, não colocam o Pará no eixo do desenvolvimento nacional. Ao
Estado do Pará, vem sendo imposto um modelo mineral meramente extrator e
exportador de bens minerais primários, cuja comercialização tem participação
desprezível nas arrecadações tributárias estaduais, não obstante a forte contribuição do
setor mineral para o PIB e para a estrutura das exportações paraenses, o que denuncia o
Estado como tendo uma economia mineral dominante, porém, sem atrelamento aos
princípios da

Projeto Distritos Mineiros
do Estado do Pará,

autosustentabilidade.
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