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APRESENTAÇÃO 

A Companhia Vale do Rio Doce - CVRD e a Rio Doce Geologia e Mineração 
- DOCEGEO, por ocasião do XXXV Congresso Brasileiro de Geologia e VII Con
gresso Latino Americano de Geologia, oferecem à comunidade geol6gica, uma 
atualização dos trabalhos que vem sendo desenvolvidos na Prov(ncia Mineral de 
Carajás. 

Uma proposta litoestratigráfica, para essa Província, foi elaborada com ba
se em dados coletados nos trabalhados de geologia regional e nas avaliações dos 
depósitos descobertos nos últimos anos. Pode-se considerá-la, ainda, como uma re

isão e atualização da estratigrafia regional, apresentada por ocasião do I Simpó
sio de Geologia da Amazônia, em 1982. 

As atividades de lavra e um panorama atualizado dos conhecimentos sobre a 
mina de ',;,,anganês do Azul são apresentados. Os principais dep6sitos da região fo
ram abordados em artigos espec(ficos, sendo que alguns representam resumos de 
trabalhos já publicados, anteriormente, enquanto que as jazidas! de ferro de N4E, 

de cobre (Au, Mo) do Salobo 3A e ouro de Lagoa Seca, foram objetos de estudos de 
reavaliação recentes,· constituindo-se artigos inéditos. 

Deixamos registrados nossos agradecimentos aos participantes deste volume 
e , em especial, à Companhia Vale do Rio Doce pelo patrocfnio da sua publicação. 

COMITÊ DE ORGANIZAÇÃO 
XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA 

IN MEMORIAM 

RAIMUNDO MONTENEGRO GARCIA DE MONTALVÃO 

(* 11.03.42 -23.12.87) 
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XXXV CONGRESSO BRASILEIRO OE GEOLOGIA 

REVISÃO LITOESTRATIGRAflCA DA PROVfNCIA MINERAL DE CAR"-IÁS 

ABSTRACT 

A lithostratigraphi,c: rovlew of the Catajés Mineral Provinco IS prO()OSOd ln thls 
popor. Tho 9roon$10no bõfl soc:iu.encos tho.t OOCUf ln tho Rio Mori1> roglon 1>ro 90.ther&d ln 
the AndOrinl\as Suptirg,oup, whlch is divided into 1.hO Laoo• Soca Oroup at the top, and 
the Babaçu Group at tf)O l)aSe. The baslc-ultraba.sie dlfféN),l'ltlale<S bQóles whlch lntrude 
thC 9teenst0ne-belts at the Gtadaus rtdge ano Alo Novo Sequence are desi,gnated Setta 
Azul anel l \lS.nga compfexes. respeetively. 1n1rusk>ns of Archean gtani toids are 
oonspfcuously ap,Qcie.ted with tM And-Otlnha.9, Supergroup. 

To tho wulh, noàr tho lnt1ió ;)J)(I Proto flvon,, occut$ tho Sorra <:10 lntJt\ 
Sup•group, ~haracte-rlzed as a granite·gteOMtono also and dtvlded lnto the S~nt~ t.úçia 
and Rio Preto groups. 

lhe denomiMtlon of ltacaiunaa Supof'group 1$ p,oposed for the a-ssemblag0$ 
dOrl l'li&d as Gtâo Pará, 1Qlrap6 Se.~bO. 199rapé Pojuca. 1go1ap,6 Bahla and 8 t.Witirama 
groupo, lhe mo,in ro~MO of ttll;) S11por9rovp !~ 1h~1 11 M d l>óen to,mod o:, o. product 01 o 
YOleano--sedlmentary evolu\ion, oi Archean age, thOttgh IIU)Ologlca:lly dlatinct ftom thO 
granite,-g(8<1nstone t80'ains which ate assumed as ba.sement to the ltacalunas 
$1.Jpergroup w<>hrtlon. 

TM Xingo Complex IS rep,e$ented by granodiotltlc, trondhjemit!c and tonalilic 
g.noissos al'l(t mt,gmc.dito-s. 

An oarly PrOl8fOzoic se<Jimo,nta.ry cover of traMg,toi:s1vo character and i rMSo;Ot'lt 
metamocphié gtade Is wldeapread and is oorrelated to the Rio Fresco Group. 

Pos-t-tectoolc granltic intrusions eut a,cro$$ an t he abovc citf<1 $&quances. 

INTAOOUÇÃO 

SIQntflcatlvos avanços no oonheclmento da gêOfOgla de Provfncia Minorai de Ca
taj.6,s evidenciaram a 1\eC&S$1dade de revi.são <t at ualização da coluna C$tr&llgráflca ln~ 
formal c,e H llata et ai. (1982). ObJatlvando faci litar o e(ttencflmento da evolução 9co16g1~ 
ea oa região e unll0tml.z&t a nomenclatura pata a, unldades definidas, 6 proposta uma 
ooiun.e. 11toewo.tl0t"d:llc:,i, p,o10, oqulpe do Ofstttto Amazótila da ooceoeo, õHH>oraoe. a 
parllt do.. dados acvmul&doe pote. omp,resa. d<J$do 1974, 8omadoa a.os f'(fWltados do ltO• 
bal rk>s dNE1nvolvidOS pOf ouuas emJ)fesu e instltulç6aa de pesQuisa. 

Cons-idera--se., como Província Min8faJ dG caraJh , a área l imitada a leste pelos 
t ios Araguaia-Tocantln$, a oeste pelo rio Xingu, a. oone pela Serra do Bacaiá e. a sol, 
pela Sorr~ cos Grada6a. A áro.a em toco ostá l imitada, a 00.$10, p<tlo para lefo S1'00' .v 
(11g. 1). 

Os ~grqonsto,'liH>elts .. que ocorrem n3 região foram agrupaoos no Supergrupo 
AOC!orlnha.s. Grani tOides e complexos m áfico-ulttamáflcos difercncl&dos do intruvisos 
ness&S "gteeflSrones". M apeamt ntos geológicos evickinClaram oma configuração d• tor4 

mato gro$8elramonto ttLangulat, cojos vérticos $4iO o Granito Seringa o H lOcaJldades de 
CuMQ;ru o mo Mtula, qvo oo ç0nstltol num b'Oco 9runlto--grocn.sroM" que roalstlu à 
gnaissmcaçâo e à migMatl:açiío roglstre.das tanto a notto como a &ui. Para Jo$to, º"° 
bk>oo tu contato com o GNPO To,çantlns e, para oesto, sous !Imi tei eocontl'am•$0 tora 
da áfoa em ea.todo (fi9- 2). 

No extremo e.udest e do Esta<:IO do Patá. na.s baclas 60$ rios lnajé e Preto, ocorre 
o Supergn.,pc, Setr8 (IO 1naj6., quo tamb6m 6 ca,octerlzado corno um torr<tOO gc-anlt~"g,o
O'Mtonc" ( fig. ,1). 
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F'iQ. l - MA PA OE LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS TRABALHADA$ 

•• 

é p<Ol)()Sta a denominação CIO Su1>«grupo ttacalún.es para englobar o Gtupo Grão 
P\\r4. o (f,omQ.!s r,1 !')1<1ae1os a {119 QOl)QOIOCltl:S, :is Quais tiõo <'Ollnlo~s como grupos 191,~~ 
SalobO, lga,ap,é PoJt.tCS, tgaràp' Bahia e Our1Urama. A ceracterfstlca l)tincipal desse su
pecgr~ o é m0$trar~se p,odoto de tuna evolução em ambiento vulcano+<Secfünent;,.r , de 
idade Atquea.na, mas lltologicameote dist into dos "gu,enstone Deff:s'", 

O CompJexô Xiogu (Silva e1 aJ.. 1974) é repfeeentado. na átoa, por migmatitos ~ 
9,nals1UJs tonalhioos, ttondh)'omftlcos 9/ou ~renocnorftlooe.. 

Vtna cobe«ura oodfmon13r, do caráter tranagre$$1YO o do inciplerno g~u mata• 
mó,'fico, conada pot granito$ anorogfinicos, oobfe toou a$ s~Qüê.ncfea dJ. re-_;ião e ê cor
relacionada ao Grupo RJo Fresco de Cunha et ai. (1984). 

lnuusões graníticas pós-tectônicas a.lotaram o Grupo nio Fresco, o ComJ)Jctxo 
Xt.ngv, os grani tóido-s Arqueanoa o os $uporg,upoo And0tlnhtl$, Sorra do 1naJé ó Hacaiu· 
nos. 

SUPERGRUPO ANDORINHAS 

As rocnas ma!S antigas do sudeste dO Pará encontram-se na região de Rio M~,1~. 
na l>Orda su<f.Otto do Croton Amazônico cio Almokte (1978). Oo .-,mpfo clf:mlbulç&o, ola$ 
IOtmQtl'l faixo.o quo contornwn grani tôide& o guor<Jam indícios do <wo ro,am, no p,atérlto, 
extensos oorpos, Séparados. postertorme-nto, p,or sucessivas lntrusõo:; graníticas. O&v(-:;.c 
3. COrdeiro & Sauer9$819 (1960) os primeiros &$h1d.os :;~bfe esses cinturões do -greens
tone·belt", o levantamento de seus orimãir:os indtclqs d6 mlno,alizaçõn aurft~ras 6' a 
proposta de separá-los em d\las seqOOndas dist in tas: Seqüencia Lagoa Seca, d& topo, 
o SoQuOnclo &bo.çu, baSttl. 

Com o pro&4egu1moruo dos trabalhe» oe 1>rospecçiio regional, divorus faixas dl'I 
"91nmtones·'' foram sucessivamente detfnldas, aptesontando c-,,raetcrfsticsg l itoesttau: 
grállca,s semelhante.& às de R~ Matia. Assim, as iatxas do "g,eenstpne" en<:Mtradas nq 
regiões de GradaÕ'&. Sapocala. S~!n,ga e a sul de Serra Polada. mostram~~ totrofacio· 
névels e a:)ustam-se às catecterfs:t'Cas das s.&qfi.énclas t.agoa Soca e Seb&ç:u, pare as 
Qu~is pr0p0moo o. hlM&:rqvl tt <Jo grupoo quo, oonjuntamettto. !Ormarlrun o Suporgrupo An· 
doônhas. Esta deoomloaçáo 6 devida eo tato dos p,imeiios trabal1'0S do c.arac.t erlz~ 
doi "'greenstone$" terem sido realizados nos arredotes de Rio Maria, cu;o acidente geo
gràfico marcante é a Serra da$ Andorinhas.. Além disso, é Mn e re-gfão Qoe podem S.et 
ODS&r'\t86as as rolaçôn de contato dd'sse supergrupo com os granitõides arQutanos que 
l rw> são lntruçlvoe.. COM a CObort\.l'o ooOlrnen\er do Grupo fUo Fre,co, com os 9ro.nltos 
Ql'IOlOgóol<:oc o com O$ gl\8i&~os c&rcuncJ.:tnt~ (fio,. S). 
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GRUPO BABAÇU 

Esta denominação provém da área conhecida como área Babaçu, onde foi defini
da, anteriormente, a Seqüência Babaçu. Esse grupo, que constitui a base do Supergrupo 
Andorinhas, foi subdividido em duas formações: Formação Igarapé Encantado e Forma
ção Mamão. 

Formação Igarapé Encantado Essa formação foi definida na área a sul do Granito 
Seringa, drenada pelo Igarapé Encantado, considerada localidade-tipo, situada a 80 km, 
em linha reta, a nordeste da cidade de Aio Maria. É constitufda por uma sucessão de 
derrames ultramáficos komatiíticos, com intercalações de formação ferrífera bandada 
magnética, ocorrendo numa faixa de 30 km de comprimento por 3 km de largura (fig. 6). 
Os derrames ultramáficos são constitufdos por dunitos, peridotitos e piroxenitos. Os du 
ni~os apresentam texturas de "cumulus", sendo formados por olivina (forsterita) e magne
tifa; o material intercumulado é composto por serpentina e opacos. Os metaperidotitos 
possuem granulação fina, apresentam, por vezes, textura "spinifex" e são compostos por 
olivina (forsterita), anfibólio (tremolita), magnetita e, subordinadamente, espinélío, cromi
ta, ilmenita e calcopirita. Metapiroxenitos são compostos por anfibólio (tremolita) e mine
rais opacos (magnetita, ilmenita, cromita e sulfetos). Apresentam texturas "spinifex" for
mando "biades" de até 20 mm de comprimento (Huhn et ai., 1986). Intercalações delga
das de formação ferrífera bandada são freqüentes ao longo de toda pilha vulcânica. La
vas ultramáficas komatifticas, com textura "spinifex" (foto 1 ), revelaram as melhores ex
posições no extremo norte da área, no contato do "greenstone belt" com o Granito Se
ringa. Pequenas intrusões diferenciadas, compostas por metapiroxenitos e metaperidoti
tos, ocorrem subordinadamente. 

A Formação Igarapé Encantado ocorre, também, no extremo oeste da faixa de 
"greenstone" de Sapucaia, próximo à vila de Água Azul, e imediatamente a norte do 
Granito Cachoeirinha. 

Formação Mamão Do ponto de vista litoestratigráfico, a seqüência vulcano-sedi
mentar da porção basal da aba sul de Andorinhas é a mais completa. Os litotipos mais 
representativos ocorrem nos arredores da vila do Mamão, situada 30 km.,1em linha reta, a 
sudeste da cidade de Aio Maria, sendo considerada localidade-tipo. Apresenta uma es
, pessura média, aparente, de 2 km por cerca de 1 O km de extensão (fig. 7). É composta 
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1 - Textura "spinifex" em lavas ulttaméficas komatiíticas da Formação Igarapé Encantado. 

por extensos derrames de metabasaltos intercalados com sedimentos químicos predo
mlnantos, metatufos e talco-xistos. As rochas metavulcãnicas mãficas, representativas 
de vulcanismo basáltico toleft ico, ocupam a porção basal e ocorrem quase que totalmen
te intemperlzadas. Geralmente, possuem granulação média a fina, textura v.rriolftica, 
com assembléia mineralógica constituída por tremolita :1: actinolita ± oligoclásio e/ou 
afbita :: epldoto ± clorlta ± quartzo. Estruturas do t ipo "pillow··-1ava, de dimensões cen
timétricas a métricas (fotos 2 e 3) e material "interpntow'· fino, contendo 3 a 5% de vidro 
devitrificado (Cordeiro & Mart ins, 1984), ocorrem nessa unidade, na área Identidade. a 20 
km, pela PA-150, a nordeste de Rio Maria. Intercalações de lavas ul tramáficas (talco-xis
tos) ocorrem ao longo de todo o pacote. A parte superior da Formação Mamão é consli· 
tuída de metassedlmentos pelfticos (clorita e quartz9 sericita xistos) e químicos (meta· 
chert e formação ferrlfera banoada). A formação ferrutera ocorre sob a forma de horizon
tes lenticulares ou contínuos, podendo constituir finas camadas de comprimentos quilo
métrfcos. 

Mineralizações a ouro ocorrem em veios de quartzo e em rocha intensamente hi· 
drotermalizada, composta por clorita/biotita (30-35%), plagioclásio (25-30%), carbonato 
(20·25%), quartzo (10-15%), pirita (5-7%) e llmenita/leucoxênio (3-5%). 

GRUPO LAGOA SECA 

Esse grupo foi assim denominado por estar melhor representado na área onde es
tá localizada a jazida de ouro de lagoa Seca, situada a 25 km a sudeste, em l inha reta, 
da cidade de Rio Maria, na porção ôasal sul da estrutura de Andorinhas (fig. 5). Constítui 
a seqüência de topo do Supergrupo Andorinhas e engloba duas unidades, para as quais 
são propostas as denominações Formação Fazenda, do Quincas e Formação Recanto 
Azul (fig. 8). 

Formação Fazenda do Quincas Esta designação abrange um conjunto de metas
sedimentos clástico-qulmicos, intercalados com metavulcânicas básica- ultrabásicas e 
ilíveis esporádicos de metavulcãnicasisubvulcãnicas intermediárias a ácidas, que consti· 
tui uma falxa estreita e alongada (50x1000 m), subverticallzada, com "trend" geral 
N60°E. Ocorre nas localidades conhecidas como Fazenda do Quincas, Fazenda Recanto 
Azul e Fazenda do Carioca, sendo que as melhores exposições encontram-se na Fazen
da do Ouincas, que é considerada localidade-tipo. A fazenda do Quíncas também é co-
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Foto 2- "Plllow" lava em basalto da Formação Mamão. Rodovia PA-150, 20 km .:a NE do Rio Maria. 

20 

Fot<? 3 - "Pil/Qw" !ava {cm se
ção vertical) em ba
salto da formação 
Mamão. Rodovia PA-
150, 20 km a NE de 
Rio Maria 
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nhecida como Serra Azul, porllm este nome foi preterido porque, na Serra dos Gradaus, 
já existe outra unidade lítica com essa denominação (Complexo Intrusivo Serra Azul). 

Os metassedimentos mostram predominância dos elásticos (grauvacas e slllitos) 
sobre os qulmicos (formações ferrfferas bandadas). A metagrauvaca é mal selecionada. 
sendo constltulda por plaglocláslo sericitizado e quartzo em matriz quartzo-feldspátlca 
com sericita, blotita, clarita, fragmentos de rócha, epldoto e carbonato subordinados. O 
metasslltito, geralmente cinza-esverdeado, é constituldÓ, predominantemente, por quart
:zo, plagiocláslo, blotita, K-feldspato e opacos subordinados; carbonatos e epfdoto ocor
rem em vênulas. A formação ferrffera bandada. facies óxido-silicato, ocorre associada às 
metaullrabásicas. As básicas-ultrabásicas são metavulcánicas, localmente hldrotermali
zadas, com marcante predomínio de ultrabáslcas. Estas rochas mostram textura nemato
blástica e composição geral tremolita-actinolita :1: talco :o: plagioclásio :,; carbonato (Fe
calcita) ± flogopita ± clarita :,; opacos :1: (magnetita. pirita, cromlta, ilmenita, pirrotita, 
,calcopirita, bof!1ita). A_s metavulcânicas/subvulcánicas Intermediárias a ácidas (andesífos, 
dac11os. nodac,tos) sao restritas e semelhantes àquelas que ocorrem ria Formação Re
tCanto Azul, descrit!ls adiante. 

Localizadamente, a exemplo do que se observa na jazida de ouro de Lagoa Seca, 
ocorrem nfveis de rochas cisalhadas e intensamente hidrotermalizadas, constltuféfas por· 
pirita. biollta, quartzo e pla,gloclásio (hidrot.ermalitosJ, com ouro asso~iado. 

A Formação Fazenda do Quincas também ocorre na fazenda Cachoeirinha, apro
ximadamente a 60 km a sudoeste da cidade de Rio Maria. em alguns trechos da estrada 
de acesso ao garimpo de ouro da Pedra Rica. 

Formação Recanto Azul Esta denominação engloba um conjunto de metavulcâni
cas/subvulcânicas intermediárias a ácidas (andesitos, dacjtos e riodacitos) intercaladas 
com metassedimentos (predominantemente elásticos) e nlveis esporádicos de metavul· 
cânlcas básicas/ultrabásicas (fig. 8). 

As melhores exposições dessa unidade ocorrem na Fazenda Recanto Azul, que 
foi considerada a localidade-tipo. Essa formação também ocorre nas fazendas do Quin
cas e do Carioca, e nas áreas Cachoeirlnha e Serra Azul. Na área-tlPo, estende-se, apro
ximadamente, por 1,5 km e apresenta largura média de 400 m. Os termos mais ácidos, 
que variam dentro dos limites dacito e riodacito, apresentam uma coloração cinza a ró
sea, textura pórfira a porflrltica, com predominância de fenocristais de plagloclásio seri-, 
eitizado e raros d!3 microclfnio. A matriz, normalmeillte afanftica, é constituída por pia·· 
gioclásio, quartzd e k-feldspato. Turmalina. clorlta, epfdoto e opacos são os acessórios 
principais. Os metandesitos, de ocorrência subordinada. apresentam granulação fina e 
são constituídos por plagiocfãslo (sericiti2ado ou sau,ssuritizado) e anfibólio (clori tizado), 
além de quantidades subordinadas de quartzo e feldspato potássico; epidoto, apatita e 
opacos ocorrem como acessórios. Localizadamente apresentam níveis ricos em carbona
tos e intensa epidotização. O quartzo e o plagioclásio, por vezes, concentram-se junto ao 
epidoto, possuindo, então, uma granulação mais desenvolvida de formas anédricas. Os 
metassedimentos elásticos (grauvaca e siltito) apres~ntam uma mineralogia básica a 
quartzo, plagioclásio, biotita e clorita. As metavulcánicas básicas/ultrabásicas são simila
res àquelas que ocorrem na Formação Fazenda do Quincas, porém de ocorrência muito 
restrita. 

Na fazenda Cachoeirinha, essa formação apresenta boas exposições no garimpo 
Pedra Rica, onde intercalam-se rochas de composições intermediária a ácida (andesi
to/daclto) com metassedimentos elásticos (siltito e grauvaca). Sua extensão e espessura 
ainda não são conhecidas. 

Na área Serra Azul, a Formação Recanto Azul está representada por metadacltos 
com nfveis de formação ferrlfera bandada intercalados. estendendo-se por uma faixa de 
3,0 km, com largura média de, aproximadamente, 0,9 km. 

SUPERGRUPO SERRA DO INAJÁ 

Na Serra do lnajá, 170 km ao sul da cidade de Rio Maria, pela PA-150, ocorrem 
unidades litológicas que Silva et ai. (1974) correlacionaram ao GruPo Grão Pará e Cor
deiro & Saueressig (1980) ao "gre;mstone belf' de Andorinhas; ainda em 1980, lanhez et 
ai. propuseram a denominação de Grupo Serra do lnajá, também correlacionando-o 
a "greenstone belt". Neste mesmo ano, Villas Boas et ai. descreveu textura microspinifex 
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em· komatiitos e propôs o nome de "Suite Metamórfica Grão Pará" para as unidades li· 
tológicas da Serra do lnajá, preconizando a existência de um terreno granit<r"greensto
ne" para a região. Trabalhos de pesquisa mineral, ,efetuados pela Docegeo entre 1984 e 
1986, Identificaram a sua continuidade para sul, atb a bacia do Rio Preto (fig, 4), e Pos
sibilitaram um estudo mais completo das suas litologias, ratificando a sua caracterização 
como uma seqüência do tipo "greenstone belt". Além das texturas "spinifex" em metaul
tramálicas, observadas· por Vlllas Boas, toram comstatadas rochas metabasálticas com 
estruturas tipo ''pil/ow". Intercalados nessas metavulcânicas, ocorrem espessos níveis de 
formações ferr.lferas, tanto de tacies óxido como de facies silicato e sulfeto, com minera
lizações auríferas associadas. As similaridades que o Grupo Serra do lnajá, proposto por 
lanhez et ai. (op. cit.), mostra com o Supergrupo Andórinhas, são justificativas utilizadas 
para a sua elevação à categoria de Supergrupo, permitindo seu desmembramento em 
duas grandes unidades, denominadas Grupo Santa Lúcia e Grupo Rio Preto. 

GRUPO SANTA LÚCIA 

Uma espessa seqüência basáltica é a principal característica deste grupo, que 
ocorre na fazenda Santa Lúcia, situada a 24 km a leste da rodovia PA-150 e a 4,5 km a 
norte do rio Preto. Intercalados a esses basaltos ocorrem, subordinadamente, metaultra
máticas, metassedimentos quimices e metadacitos .• Os metabasaítos apresentam plagio
clásio epidotizado (54%), actinolita (30%), quartzo (2%), opacos (2%) e titanita (2%). Es
truturas tipo "pi/low" foram encontradas na tazeml a Santa Lúcia, próximo a estrada que 
lhe dá acesso à PA-150 (fig. 9). Metaperidolitos e talco-xistos mostram evidências de 
sua possível origem extrusiva; metapiroxenitos, com 95-97% de clinopiroxênio (- anflbó
lio) e carbonato + epidoto (2·3%), foram descritos na área. Os metassedimentos quími
cos são formações ferr/feras bandadas da facies óxido. cómpostas por chert e óxidos de 
ferro (magnetlta/hematita}, mostrando-se pouco desenvolvidos. Para norte, esse grupc 
está em contato com gnaisses, onde veios de quartzo são comuns. lanhez et ai. (1980) 
datatam gnaisse tonalftlco da r$9ião, utilizando o -mbtodo Rb/Sr, e obtiveram uma idade 
de 2.750 Ma. 

Para sul, o Grupo Santa Lúcia, de forma gradativa, vai perdendo a predominância 
dos metabasaltos, que era sua principal característica. 

GRUPO RIO PRETO 

Esse grupo recebeu a denominação do rio local, afluente da margem esquerda do 
Rio Araguaia. No Grupo Rio Preto as vulcânicas ácidas (metadacitos}, formações ferrffe
ras e metabasaltos intercalam-se de maneira eqüitativa. Os metabasaltos são Idênticos 
aos do Grupo Santa Lõcia e as formações ferrlferas, por sua vez, surgem representadas 
pelas três facles que são comuns em terrenos arqueanos (óxido, silicato e sulfeto). Na 
facies slllcatada ocorrem quartzo (30-35%), anflból io (25-35%), biot lta (_25-35%), sulfetos 
(4·5%) e granada (2·3%). o anfibólio, comumente, é hastingsita ou grunerita. A facies 
sulfeto chega a apresentar níveis maciços com mais de 50% de pirrotita, tendo ainda 
calcopirita e estalerita subordinadas. As wlcãnlcas dacíticas mostram um ligeiro predo
mlnio sobre as outras litologias, o que pode ser constatado nas adjacências do rio Preto. 
Quartzo, plagloclásio e microclínio são minerais principais, ocorrendo, ainda, biotita, cor
dierita, epidoto, clorita e raros sulfetos. 

O contato no!'le é feito com o Grupo Santa Lúcia, de maneira gradativa. A sul, o 
Grupo Rio Preto faz contato com os granitos da Suite Intrusiva Rio Dourado. de idade 
em torno de 1.600 Ma (Montalvão et ai., 1984), e com granitóides de idade incerta. Esses 
granitóides apresentam microcUnio (40%}, plagiocláslo (25%), biotita (7%), muscovita 
(3%) e epidoto (1%). 

todas as filologias do Grupo Babaçu se fazem presentes no Grupo Santa Lucia. 
Da mesma forma, há semelhanças entre o Grupo Rio Preto e o Grupo Lagoa Seca. onde 
sedimentos e vulcânicas félsicas predominam sobre máficas e ultramáflcas. Apesar des
sas semelhanças constatadas entre os supergrupos Andorinhas e Serra do lnajá, não 6 
aqui proposta uma correlação devido ao fato da denominação Serra do lnajá jâ ter uso 
consagrado. 
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INTRUSIVAS BÁSICAS-ULTRABÁSICAS DIFERENCIADAS 

Na Província Mineral de Carajás, foram COO$tatado$ "si/Is" máfiço-11ltr!lmâflcos di· 
ferenciados, geralmente lntrudidos nas faixas de "greenstone belts", a exemplo dos 
complexos Luanga e Serra Azvl. 

Complexo Intrusivo Luangs Esse complexo aflora a 1 O km a sudeste do garimpo 
de Serra Pelada, na estrada que liga essa localidade à rodovia PA-275 (fig. 10). E drena
do pelo igarapé Luanga, que lhe empresta o nome. Está intrudido na Seqüência Rio No
vo de Hirata et ai. (op. clt.), aqui considerado penencente ao Supergrupc Andorinhas. t 
constituldo por _peridOtll0S e dunltos, na base, que ~radam a gabros anortosltlcos para o 
topo. Na sua parte basal, a CPRM identificou, em 1984, corpos de cromitito. Medeiros F2 

(1985) e Meireles (1985) repenam a presença de dunitos e peridotitos, com vários níveis 
centimétricos de cromitito, sugerindo recorrência na formação daquelas camadas. As 
melhores exposições ocorrem na estrada que liga a PA-275 ao garimpo de Serra Pelada. 
As rochas duníticas; subordinadas, apresentam textuta granular média a grosseira. Os 
peridotitos são constituídos por divina e bronzita em igu,.is proporções. Noritos apresen
tam ortopiroxênio (60-80¾) e plagioclàsio (20-40%), enquanto que os leucogabros são 
con.stitufdos por plagioclásio (57-75%) e tremolita-actinolita (15·19%), quartzo, apatita, ti· 
tanita e opacos ocorrem como acessórios. Machado et aJ. (1988) dataram, pelo método 
lJ/Pb, zircões do leucogabro pertencente ao Complexo Luanga, obtendo uma idade de 
2.763 ~ 6 Ma. 

Complexo Intrusivo Serra Azul Na porção l:lasal do flanco leste da Serra dos Gra
daus, no local denominado Serra Azul, ocorre uma intrusão diferenciada semelhante ao 
Complexo Luanga, que ainda não foi datada, mas é perfeitamente definida como intrusi· 
-va nos "greensrones" da área (fig. 11). DÚnltos cumulado?, plroxenitos, peridotltos, _ga·· 
bros e anortosltos fazem parte dessa Intrusiva. Segundo Souza et ai. (1987), os peridoti
tos apresentam-se serpentinizados e com texturas de ''cumulus", compostos por 66¾ de 
pseudomorfos de "cumulus" a serpentina e tremollta, 22% de intercumulus" a diopsfdio 
(tremolita + talco + clorita e hornblenda marrom); 7% de clorita e 5% de opacos. Os pi
roxenitos p0ssuem 95% de "cumulus" de dlopsfdio e 4·5% de carbonato e clorlta. Os ga
bros apresentam 70% de diopsfdio. 25¾ de plagioclásio + saussurita e 5% de tremolita 
+ clorita + carbonatos. 

Diversos outros corpos báslcos-ultrabásicos, diferenciados, foram caracterizados 
na região, a exemp°lo das intrusivas Puma e Onça, na região do rio Cateté (Castro F9 & 
Helm, 1986), Vermelho e Madeira (DOCEGEO, inédi to). Este olltimo ocorre no alinhamen
to da serra l apirapé. Na região dos rios lnajá e Preto, pouco se conhece a respeito do 
intrusões diferenciadas. 

GRANITÓIDES ARQUEANOS 

Granitóides intrusivos, de compos,çoes granodlorftica e trondhjemítica, consti· 
tuindo batólitos de configuração dômica arrasada compõem grande parte dos terrenos 
granito-"greenstones" da região. Pequenos "stocks", de compcsição tonalltica, têm uma 
ocorrência mais restrita (fig. 2). Esses granitóides, anteriormente englobados no Comple· 
xo Xingu, à luz dos novos conhecimentos foram individualizados, constituindo unidadl)s 
distintas. Neste trabalho, é mantida a denominação Granodiorito Rio Maria (Medeiros, 
1987) para os granodioritos, e são propostas as denominações de Trondhjemito Mogno e 
Tonali to Parazônia para os trondhjemitos e tonalitos, respectivamente. 

Esses granitóides, na região de Rio Maria, j untamente com o Supergrupo Andori
nhas, formaram um bloco que resistiu aos eventos deformantes que afetaram a região. A 
definição dos limites desse bloco estável com os gnaisses circundantes, comumente or
tognaisses de composições granodiorftica. tonalítica e/ou trondhjem!tica, implicou em 
uma mudança no conceito utilizado por Silva et ai. (1974) na definição do Complexo 
Xingu. Esse complexo, tal qual definido e consagrado, não ocorre no bloco estável for
mado pelos granitóides e litotipos do Supergrupo Andorinhas (fig. 2). 

Granodiorito Rio Maria Foi estudado, em detalhe, por Medeiros (1987) na região 
imediatamente a sul de Rio Mari_a (fig. 5). Verificou-se, porém, a sua abrangência de ca
ráter regional, tendo sido observada a sua presença na região de Gradaus e na p0rção 
basal sul da Serra Sul de Carajás (fig. 2). Segundo Medeiros (op. cit.), foram definidas 
quatro lacies principais: biotlt.a-homblenda-granoaiorito, hornblenda·biotita-granodiorito, 
blolita granodlorito e monzogranito, com predominância dos dois primeiros. 
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O Granodiorito Rio Maria possui, em geral, um aspecto equigranular maciço, mos
trando uma ligeira orientação dos máficos constituintes e enclaves, do tipo autólito (Di
dier, 1973), de composições granodiorítica a diorítica, alongados e dispostos paralela
mente a essa direção (fotos 4 e 5). Xenólitos (foto 6) de metabasaltos foram identifica
dos na PA-150, 18 km a nordeste da cidade de Rio Maria, evidenciando seu caráter in
trusivo no Supergrupo Andorinhas. Foi datado em 2.660±40 Ma (RI 0,7009) por Montal
vão et ai. (1984), em amostras das imediações de Rio Maria e da fazenda Mata Geral, 
imediatamente a leste do garimpo de ouro do Cumaru pelo método Rb/Sr. 

Trondhjemito Mogno Recebeu esta denominação, por estar melhor representado 
na fazenoa Mogno, o extenso batolito de composição trondhjemítica, descrito em 1980, 
mas não denominado, por Cordeiro e Saueressig, no eixo da PA-150, entre Rio Maria e 
Xinguara (fig. 5). O acesso a fazenda Mogno é feito percorrendo-se cerca de 30 Krn, para 
oeste, em um ramal da PA-150 que se inicia 1 Km a norte da cidade de Rio Maria. 

O Trondhjemito Mogno é composto, predominantemente, por plagioclásio 
(70-75%), quartzo (25-20%), acessórios e biotita/hornblenda subordinadas. Em um aflo
ramento, 20 Km a noroeste da cidade de Rio Maria, na estrada para a fazenda Mogno, 
foram observados xenólitos de composição granodiorítica nesse trondhjemito. Xenólitos 
angulosos de metabasaltos, que ocorrem na fazenda Nova Zelândia, 1 O km a nordeste de 
Rio Maria, comprovam seu caráter intrusivo no Supergrupo Andorinhas (fotos 7 e 8). Da
tações pelo método Rb/Sr (Tassinari 1988), em rocha total, forneceram uma idade de 
2.680 ± 60 Ma (RI 0,7017 ± 0,0002). 

Tonalito Parazônia São englobados, sob esta denominação, "stocks" e "si/Is" de 
composição tonalítica, bem expostos na fazenda Parazônia, que pode ser atingida após 
um percurso de 21,5 km, para oeste, a partir do entroncamento da PA-150 com o ramal 
que leva à fazenda Mogno. 

O Tonalito Parazônia é constituído, principalmente, por plagioclásio (70-75%), 
quartzo (15-20%) e biotita claritizada (5-10%). 

Amostras datadas por Tassinari ( 1988), pelo método Rb/Sr em rocha total, forne
ceram idade de 2.400 Ma (RI 0,7010). Esse dado é coerente com as observações de 
campo, que indicam ser o Tonalito Parazônia mais jovem que os demais granitóides Ar
queanos (fl, . 2). 

Foto 4 - Granodiorito Rio Maria com autólitos, de composição diorítica a granodiorítica, orientados se
gundo a direção média N75ºW. Rodovia PA-150, 25 km a NE de Rio Maria. 
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Foto 5 - Detalhe de um autólito, de composição granodiorftica, do granitóide Rio Maria. Rodovia PA-150, 
25 km a NE de Rio Maria. 

Foto 6 - Xenólito de metabasalto da Formação Mamão no Granodiorito Rio Maria, ambos intemperiza
dos. Rodovia PA-150, 18 km a NE de Rio Maria. 
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Foto 7- Xenólitos de metabasalto no Trondhjemito Mogno. Fazenda Zelândia, 10 km a NE Rio Maria. 

30 

Foto 8 - Afloramento de ba
salto da Formação 
Mamão, com estru
tura "pi/lo w", afetado 
pela intrusão do 
Trondhjemito Mogno. 
Fazenda Nova Zelân
dia, 10 km a NE de Rio 
Maria. 



COMPLEXO XINGU 

O Complexo Xingu foi definido por Sil,va et ai. (1974), na calha do Rio Xingu, de
signando "um conjunto de rochas polimetamórficas com tendência granodiorftica, varia
velmente migmatízado, apresentando enclaves de ectinitos normais em regiões menos 
anasadas ou no interior de paleossinclinais. O grau de metamorfismo geral é de facies 
anfibolito e granulito ou, na classificação de Jung e Roques (52) (197), no facies dos 
gnaisses e gnaisses ultra-inferiores". Admitia-se idades geocronológicas Rb/Sr, para es
se complexo, variando entre 1.900 a 2.250 Ma, porém, recentemente, migmatitos da pe
dreira Cimcop, no quilômetro 16 da rodovia d~ PA-275, mostraram idades U/Pb de 2.851 
: 4 Ma (Machado et ai., 1988). Devido ao limitado conhecimento geológico regional da 
época, todas às li tologias de alto grau metamórfico na Província Mineral de Carajás, 
principalmente gnaisses, anfibolitos e migmatitos. eram considerados embasamento e 
correl11cionados, genericamente, a essa unidade. Nesse raciocfnio, Hirata et ai. (1982) 
admitiram as faixas de "greenstone belts" da região como "info/ds" no Complexo Xingo, 
representado, no caso, por granitóides tonalíticos. trondhj emíticos e granodiorlticos. 
gnaissificados ou não. Trabalhos posteriores permitiram reconhecer que, na região de 
Rio Maria, esses granitóides São Arqueanos e intrudidos nos "greenstone belts" , suge
rindo, ali, a ausência de uma crosta siálica. Dentro do conceito atual, considera-se como 
Complexo Xingu, na região, as rochas gnáissicas, às vezes migmatizadas, de composi
ções tonalíticas, trondhjemiticas e/ou granodioríticas, tidas como resultado do retraba
lhamento metamórfico sobre terrenos graníticos Arqueanos (fig. 2). 

SUPERGRUPO ITACAIUNAS 

É proposta a designação de Supergru-po ltacaiunas par~ englobar o Grupo Grão 
Pará (CVRD/AMZA, 1972) e demais unidades a ele associadas, que ocorrem na Serra de 
Carajás, as quais são definidas como grupos Igarapé Salobo, Igarapé Pojuca, Igarapé 
Bahia e Buritirama. A característica básica desse supergrupo é mostrar-se produto de 
evolução em contexto vulcano-sedimentar, de idade Arqueana, aprese11tando graus me
tamórficos variados e litologias distintas do Supergrupo Andorinhas. A denominação lia· 
caiunas provém do rio homônimo, prjncipal drenagem da região (fig. 2). 

GRUPO GRÃO PARÁ 

De longa data é conhecido o Grupo Grão Pará (CVRD/AMZA, 1972) (fig. 12). Jazi· 
das de ferro de alto teor, nele presentes, fizeram com que o Grupo Grão Pará se tornas· 
se conhecido na literatura geológica. Tolbert et ai. (1968, 71 ); Beisiegel et ai. (1973); 
Santos (1981, 87), entre outros, aprasentaram trabalhos sobre tal grupo. Originalmente, o 
Grupo Grão Pará foi definido como uma seqüência vulcano-sedimentar composta por três 
unidades: Paleovulcânica Inferior (basaltos), Formação Carajás (itabirito e minério de fer
ro) e Paleovulcânica Superior (basa!tos de topo) (CVRD/AMZA, op. cit.). Meireles et ai. 
(1984) identificar.am vulcânicas félsicas intercaladas na Paleovulcânica Inferior, a qual 
denominaram Formação Parauapebas. Wirth & Gibbs (1987) adicionaram informações 
geocronçlógicas, datando zircões das vulcânicas félsicas pelo método U/Pb. A idade de· 
terminada foi de 2,750 Ma. 

GRUPOIGARAPÉSALOBO 

Esta denominação provém do Igarapé do mesmo nome, afluente da margem es
querda do rio ltacaiunas. que dréna a área em que foi definido o grupo. Anteriormente, 
essa unidade fazia parte da Seqüência SalobO-Pojuca de Hirata et ai. (1982). 

O Grupo Igarapé Salobo tem direção aproximada N70ºW, mergulhos subvertlcais, 
ocorre a NW da mina de ferro de Carajás e contém depósitos e ocorrências de Cu (Au, 
Mo, Ag). Esses depósitos, que são considerados como formados em ambiente exalat ivo
sedimentar, mostram-se fortemente afetados por deformações polifásicas e apresentam 
grau metamórfico mádio a alto. É cortado por corpos graníticos de 1.800 Ma (Rb/Sr) e 
rochas básicas de 560 Ma (K/Ar) (Cordani, 1980). Encontra-se em contato com o Com
plexo Xlngu e com o Grupo Igarapé Pojuca, e foi dividido em três formações: Gnaisse 
Cascata, Formação l rês Alia e Formação Cinzento (fig. 13). 
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Gnaisse Cascata A denominação Gnaisse Cascata deve-se à drenagem intermi
tente, afluente da margem direita do Igarapé Salobo, onde foi coletada a amostra de se
Climenio da corrente com 2.700 ppm de cobre, em 1977, que levou à descoberta da jazida 
de cobre do Salobo Três Alfa. Representa a base estratigráfica do Grupo Salobo. Sua 
espessura é da ordem de centenas de metros e pode ser seguido por dezenas de qui lô
metros. Essa unidade, primeiramente denominada de Gnaisse Inferior, é constituída prin
cipalmente por gnaisses cinzentos de granulação fina a média, compostos por plagioclá· 
sio (albita-oligoclásio), quanzo, clorita (após hornblenda e/ou biotita) e, freqüentemente, 
K· feldspato. Como acessórios ocorrem turmalina, .allanita, apatita, zircão, rutilo e, às ve
z~s. sillimanita e/ou cordierita. Algumas vezes contém calcopirita. São considerados se
rem predominantemente de origem sedimentar. Anfibolitos e metapelitos ocorrem como 
intercalações com espessuras de centímetros a dezenas de metros. 

Formação Três Alia O nome dessa formação prende-se ao fato de o principal he
liporto para apoio às pesquisas na área, denominado Três Alfa, ter servido de referência 
para a jazida de cobre ar existente. · 

Essa formação contém as mineral izações de Cu (Au-Mo-Ag) da área. Salobo. Tem 
uma espessura média de 300 m e extensão de mais de 1 O quilômetros. E const ituída, 
principalmente, por metassedimentos com expressiva variedade de tipos petrográficos, 
compreendendo rochas originadas por sedimentação química e membros francamente de
tríticos, além de vulcânicas básicas-Intermediárias subordinadas. A definição e a caracte
rização de cinco agrupamentos litológicos principais (xistos tipos 1 a 5) foram efetuadas 
com base na proporção dos seis minerais de maior freqüência (quafuo, biotita, almandi· 
na, fayalita, magnetita e Fe-anfib6Iio). Os mais importantes dessa formação, do ponto de 
vista de mineralizações cuprlferas, são os xistos tipos 1 e 3, caracterizados como forma-· 
ções ferrfferas 6xido-silicatadas, contendo magnetita e proporções variáveis de Fe-anfi· · 
bólios, fayaJíta, almandina, biotita; os teores de cobre variam de 0,5% a mais de 1,5%. 
Os agrupamentos litológicos, definidos como xistos tipo 2 e 4, possuem, como minerais 
principais, almandina, Fe-anfib6Iios e biot ita, com proporções varíadas de quartzo e 
magnetita; os teores de cobre, geralmente, são inferiores a 0,5%. O quinto agrupamento 
li tológico, chamado xisto t ipo 5, ocorre, normalmente, na base da Formação Três Alfa e é 
composto por rochas quase sempre estéreis, finamente laminadas e constituídas, princi
palmente, por quartzo, oligoclásio, biotita, Fe-anfibólios e almandina subordinada. 

Na Formação Três Alfa ocorrem outras lltologias, secundárias, que são conside
radas como meta-ígneas básicas-intermediárias. L-entes descontínuas de formação ferrí
fera bandada, a quanzo, magnetita e, às vezes, grunerita, com espessuras de poucas de· 
zenas de metros e extensão de duzentos a trezentos metros, ocorrem na porção superior 
desta Formação. 

Formação Cinzento Essa unidade era subdividida, anteriormente, sob as designa
ções de Gnaisse Superior e Quartzito. A denominação provém do Igarapé Cinzento, 
afluente da margem esquerda do Rio ltacaiunas. Constitui o topo do Grupo Igarapé Sa
lobo e sustenta e relevo local. Sua extensão é de dezenas de quilômetros e a espessura 
média em torno de 200 m. É composta, predominantemente, por quartzitos cinza-claros 
de granulação média, com quartzo atingindo mais de 90% da rocha e sericita como prin
cipal acessório, contendo pequena proporção de K-feldspato, eventualmente. Foram ob· 
servados, em furos de sondagem, intercalações de gnaisses andesíticos, meta-arc6sios e 
xistos de espessuras métricas a decamétricas. O contate com a Formação Três Alfa é 
gradativo, e, nessa interface, ocorrem rochas milonitizadas e t ipos com até 25% de fel
dspato potássico e cálcio-sódico. 

GRUPOIGARAPÉPOJUCA 

Esta denominação abrange um pacote vulcano-sedimentar, paralelo ao Grupo Iga
rapé SaJobo, verticalizado, cuj as ocorrências mais expressivas estão no f lanco norte do 
sinclinório de Carajás. Sua área-tipo é drenada pai.o Igarapé Po]uca, afluente da margem 
esquerda do Igarapé Azul (f ig. 14). A maior parte das informações, referentes a esse 
Grupo, foi obtida nos trabalhos desenvolvidos no prospecto conhecido como Pojuca (an
t igamente MM1). São rochas vulcãnicas básicas e i ntermediárias, com sedimentos clásti· 
cos e químicos intercalados e graus metamórficos variando de xisto verde a anfibolito, 
hospedando diversos depósitos de Cu e Cu (Zn), com Au e Mo associados. Corpos graní
ticos, correlacionados ao Granito Carajás, cortam a seqüência. 
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Levantamentos geoquímicos, efetúados na área, individualizaram 4 anomalias 
principais que foram denominadas Corpos 1, 2, 3 e 4. Programas de sondagem, ali ex&
cutados, caracterizaram o Cçrpo 4 como o melltior depósito e posslbílitaram a dellniçãó 
da formação homônima. 

Formação Corpo Quatro: Dois agrupamentos litológicos principais constituem essa 
formação: as · denominadas roehas bandadas e xistos com "fragmentos". A espessura 
média desse conjunto é de cerca de 1 oo m, tendo sido oetectado, por sondagens, numa 
extensão superior a 3 km. Na área da seção-tipo, encontra-se encaixado em metavulcâ
nicas básico-intermediárias. As "rochas bandadas" são sedimentos químicos compostos, 
principalmente, por quartzo, anflbólios (hastingsi'ta/hornblenda, grunerita), sulfetos (plrro
tlta, calcopirita, eventualmente esfalerita), às vezes magnetite em bandas milimétricas a. 
centimétrlcas e, freqüentemente, almandina e/ou biotita, Ocorrem níveis descontínuos de 
"chert" e/ou formação ferrrtera bandada (BIF), facies óxido, bem como raros níveis de 
sulfeto maciço. Em alguns locais, mesmo com amarrotamento e fragmentação das ban
das,. ainda há preservação de estruturas primárias tipo "slump". 

A principal carae1erfstica dos xistos com fragmentos é a presença de quartzo, em 
aglomerados milimétricos a centimétricos, freqüentemente com contornos angulares, 
acompanhando ou cortando a foliação metamórfica. A matriz de tais rochas pode ser 
frílncamente hornbJendltica (com biotita associada), ou ser constituída por proporções va
riáveis de anfibólio.s (cummingtonita-grunerita, tremolita-ae1inol ita, hastingsita), quartzo, 
plagioclásio e/ou cordierita. Comumente, apresentam disseminações de pirrotitá/calcopi
rlta. às vezes esfalerita. Medeiros (1984} interpreta tais rochas como tendo sido origina
das por retrabalhamento das "rochas bandadas" subjacentes. 

Outras Litologias: O Grupo Igarapé Pojuca apresenta, ainda, outros tipos litológi
cos, cui as classificações lltoestratigráficas apropriadas carecem de informações adicio
nals, Entre esses, podem ser citadas metavulcãnicas básicas-intermediárias, freqüente
mente exibindo alteração hidrotermal (paragênese à cor~ierita-antofillta, albititos, etc.), 
anfibolitos, metassedimon.tos peUticos e formações ferr1feras baneladas (óxido-silicata
das), com Intercalações de paragnaisses, ortoanfl bolitos é hornblenditos. Nos corpos 1, 2 
e 3 a mineralização cuprrtera está relacionada a biotita-anfibólio xisto e granada-feldspa
to-andaluzita-muscovita-biotita-quartzo xistos. 

Na parte sul da área Pojuca, em contato com as rochas vulcânicas encaixantes 
da mineralização do Corpo Quatro, ocorre um pacote de metassedimentos de baixo grau, 
composto por arenitos e siltitos, dos quais não há informações suficientes para coloca
ção nesse grupo ou mesmo no Supergrupo ltacaiu nas. 

GRUPO IGARAPÉ BAHIA 

A cerca de 20 km a sul da área Salobo, ocorre uma seqüência vulcano-sedimen
tar, de baixo grau metamórfico, com direção NNW e mergulho de aproximadamente 70º 
para E, que contém depósito de cobre de baixo teor, bem como ocorrências polimetálicas 
a Cu, Au, Mo e Ag. A drenagem de maior expressão existenle na área foi denominada 
pela DOCEGEO, em 197 4, de Igarapé Bahia, nome que posteriormente passou a identili· 
car o prospecto e a unidade litoestratigráfica (fig. 15). O Grupo Igarapé Bahia é dividido 
em duas formações: Grota do Vizinho e Sumidouro. 

Formação Grota do Vizinho: Essa formação foi assim denominada em função de 
suas unidades serem drenadas pela grota de mesmo nome, afluente da margem esquer
da do Igarapé Bahia. Consiste numa seqüência de rochas sedimentares e piroclásticas 
mostrando freqüentes estruturas primárias (acamadamento gradacional) e dobras convo
lutas. Rochas básicas ocorrem intercaladas. A F01'mação Grota do Vizinho pode ser se
guida por dezenas de quilômetros e sua espessura é superior a um quilômetro. 

As rochas sedimentares desta formação são constituídas, preferenclalment~. por 
pelltos, "'wackes"' e ritmitos. Os palitos compreendem argllltos e siltitos. Clorita é o cons
tituinte principal, perfazendo, às vezes, mais de 50% da rocha, seguida por quartzo 
(20-S0%) e plagiochlsio sericitizado (até 15%); acessórios são moscovita, zirconita e 
opacos (calcoplrita e bornlta). Os "wackes"' são compostos por até 50% de quartzo, com 
plagloclásio subordinado e matriz constituída por clorita, sericita e quartzo; como acessó
rios, ocorrem rutilo, titanita, apatlta, turmalina e zirconita. Os ritmltos são constituídos 
pela alternância de bandas milimétrlcas a centlmétrlcas ·de "wackes"' e pelitos. Calcopiri-
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ta e/ou bornita ocorrem, sob forma de f ina disseminaçáo, nódulos milimétricos e em fra
turas, constituindo mineralização cuprítera de baixo tecr (1%). Pirita ocorre eventual -
mente, disseminada e em fraturas. 

Camadas de formações terrlferas, com espessura inferior a 3 metros, ocorrem 
nesse conjunto, sendo constituídas por quartzo, magnetita, carbonatos (dolomita, calcita, 
si'clerita), sulfetos (calcopirita e molibdenita)e, algumas vezes, ouro. Brechas com frag
mentos de formação ferrífera, púmice, chert e rochas básicas, com espessura de alguns 
metros, são freqüentes e contêm valores significat ivos de Cu, Au, Mo e Ag. 

As rochas piroclásticas são de composição ácida a intermediária e representadas 
por tufos pe cristais, tufos de lapilli e tufos laminados, sendo ccnstituídas por associa
ções, com proporções variadas, de cristais de quartzo, feldspato, fragmentos de púmioe e 
fragmentos líticos diversos, em uma matriz r1ca em seiicita, quartzo, cloiita e biotita 
(Ferreira F9, 1985). Freqüentemente, apresentam acamadamento gradaclonal e podem, 
conter calcopirlta e/ou bomita disseminadas. 

As rochas básicas apresentam expressiva alteração hidrotermal, sendo represen
tadas por lavas basálticas e intrusões de diabásio e microgabros, os quais são responsá· 
veis pelo desenvolvimento de texturas "hornfels" nas rochas encaixantes. A textura des
tas rochas é ofltica a sub-ofítica relicta. em corpos de espessura bastante variável, des
de centimétrica a décamétrica. São constituídas por plagioclásio (oligocláslo/andesina) 
em ripas intensamente sericitizada/saussuritizadas, anf ibólio (actinolita/hornblenda) clo
ritizado, ocorrendo em placas, que englobam offticamente ripas de plagioclásio e, subor· 
dinadamente, K·feldspato, quartzo amorfo e epidoto. Datação Rb/Sr, em rocha total, 
apresentou idade de 2.500 Ma (Ferreira Filho, op. cit.). 

Formação Sumidouro:O nome desta formação é oriundo da aenominaçáo atribui
da ao afluente da margem esquerda do Igarapé Bahia, que drena filologias pertencentes 
a essa unidade. 

Está situada, estratigrafícamente, acima da Formação Grota do Vizinho e é cons
titulda por arenitos, às vezes arccsianos, esbranquiçados, freqüentemente ferruginosos, 
com quartzo constituindo de 50 a 80% da rocha, pode·ndo ocorrer, ainda, plagioclásio e 
fragmentos de "chert" . A matriz é síltica, à semelhança de sedimentos arenosos da for
mação subJacente. Contém intercalações de rochas vul cânicas básicas, de composição, 
textura e alteração hidrotermal similares às existentes na Formação Grota do Vizinho. A 
Formação Sumidouro tem espessura superior a 100 metros e pode ser seguida por diver
sos quilómetros. A passagem para a Formação Greta do Vizinho é gradual e marcada, 
principalmente, pela dimi~uição de granulometria e aparecimento de litologias como 
"wackes", siltitos e argil itos. 

GRUPO BURITIRAMA 

A Serra de Burilirama, que cede o nome a esse grupo, localiza-se 50 km a norte 
aa 1azida de Ferro de N-4 (fig. 2). Ela tem direção NW e seu relevo é sustentado por ro
chas quartziticas micáceas. A primeira referência a esse pacote de sedimentos elást icos 
e químicos deve-se a Barbosa et ai. (1 966). Posteriormente, a Companhia Meridional de 
Mineração localizou uma ocorrência de manganês na área (CMM, 1967, inédito) e execu
tou trabalhos de avaliação preliminar (Anderson w. L. et ai. 1974) das reservas de man
ganês que, a partir de 1979, tiveram prosseguimento co·m a Mineração Colorado Ltda. As 
reservas daquele minério foram avaliadas em 17 .730 milhões de toneladas. Amostras de 
blocos, analisadas, mostraram teores entre 40,61 % a 54,28% Mn02 , segundo Andrade et 
ai. (1 986), que estudaram a área em mais detalhe (fig. 16}. 

A Serra de Buri tirama tem alinhamento geral N55ºW e apresenta, da base para o 
topo, quartzitos micáceos, mica-xistos, quartzito bandado e finalmente xistos variados. 
Os quartzitos micáceos são muscovíticos ou sericíticos e sustentam o relevo da serra. 
6s mica-xistos sobrepõem-se aos quartzitos micáceos e encontram-se profundamente ai· 
terados na superfície. Testemunhos de sondagem mostram mica-xistos carbonatados, ro
chas calcossilicatadas, leitos de mármore e horizontes que são o protominério do man
ganês. Intercalando-se aos mica-xistos, são encontrados quartzitos bandados, ferrugino
sos, de textura granoblástica, inequigranular, onde hematita é o opaco mais comum. Zir· 
cão e anfibólio são acessórios presentes. Mica-xistos e quartzo-xistos sobrepõem-se aos 
quartzitos bandados. Estas unidades correspondem, provavelmente, a mudanças facioló· 
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gicas. Foi adotada, como critério de separação de campo, a variação macroscópica das 
quantidades de mica e quartzo apresentadas por estas litologias (Andrade et ai., op. cit.). 

Na figura 16, é apresentado o mapa geológico da parte da Serra de Buritirama, 
onde são observáveis as relações das litologias desse grupo, segundo Andrade et ai. 
(1986) que o correlacionou ao Grupo Grão Pará. As características litológicas dos Grupos 
Grão Pará e Buritirama são acentuadamente diferentes e, por esse motivo, preferiu-se, 
aqui, tratá-los como unidades distintas. 

GRUPO TOCANTINS 

Essa unidade, juntamente com o Grupo Estrondo (Hasui et ai., 1975), constitui o 
Supergrupo Baixo-Araguaia (Abreu, 1978) da Faixa Orogênica Araguaia-Tocantins (Silva 
et ai., 1974). Foi definida, inicialmente, por Moraes Rego (1933), sob a denominação de 
Série Tocantins, como "um conjunto de rochas, màis ou menos metamórficas, cortada 
por eruptivas ácidas, que afloram desde abaixo de Alcobaça até Marabá, e além ... no 
Vale do Tocantins, estado do Pará e Goiás". Almeida (1967), conferiu a estas rochas 
o "status" de Grupo. Hasui et ai. (1977) subdividiram o pacote em duas unidades e as 
denominaram Grupo Couto Magalhães e Formação Pequizeiro, el iminando, assim, ó ter
mo Tocantins. As denominações de Pequizeiro e Couto Magalhães tiveram suas hierar
quias rebaixadas para formações por Abreu (1978) e a designação Grupo Tocantins foi 
retomada. 

Segundo Bezerra et ai (1982) esse grupo é, principalmente, constituído por filitos, 
clorita-xistos, metarcósios, metagrauvacas, quartzitos, jaspers, mármores, metassiltitos e 
metargilitos. 

Na área abordada neste trabalho, o Grupo Tocantins só está representado no ex-· 
tremo leste (fig. 2), e os estudos, efetuados pela DOCEGEO, foram restritos e diretamen
te relacionados ao maciço ultrabásico Quatipuru, que o intrude. 

GRUPO RIO FRESCO 

O Grupo Rio Fresco é aqui considerado uma seqüência sedimentar, depositada 
·entre ± 2.600 e 1.900 Ma, ou, mais provavelmente, entre ± 2.000 e 1.800 Ma. Constitui-· 
se, basicamente, de uma seqüência elástica transgressiva, com espessura em torno de· 
dois mil metros. De uma bacia de deposição ampla, que cobriu desde as proximidades 
da Serra Pelada (figs. 2 e 17) até a região do Cumaru (fig. 18), passando pela região de 
Rio Maria (fig. 5), restaram somente testemunhos preservados em calhas, onde esses 
sedimentos formam sinclinais abertas. Com granulometria grosseira na base, que grada 
para siltitos e sedimentos químicos no topo, o Grupo Rio Fresco, ora se depositou sobre 
granitóides, ora sobre os supergrupos Andorinhas ou ltacaiunas. Essas particularidades 
permitem admiti-lo como um depósito transgressivo. Freqüentemente, esses sedimentos 
são cortados pelos granitos anorogênicos de 1.850 Ma, como no caso dos granitos Ca-· 
rajás, Cigano, Seringa e Gradaus (fig. 2). 

Deve-se a Barbosa et ai. (1966) a designação de Formação Rio Fresco aos sedi
mentos estudados na calha do rio homônimo, afluente da margem direita do Xingu. Ante
riormente, Oliveira (1928) estudara, nessa região, as ocorrências de carvão no Rio Fres
co. Esse carvão continuou objeto de estudos posteriores (IDES P, 1970; CPRM, 1976). 

A elevação da categoria de formação à de grupo deve-se a Cunha et ai. (1984), 
que também elevou à categoria de Formação Igarapé Azul e Formação Rio Naja, o que 
Silva et ai. (1974) designa11a como membros. 

Parada et ai. (1966) sobrepunha a Formação Rio Fresco à Formação Tocandera, 
detentora de depósitos de ·ferro e, atualmente, considerada parte de "greenstone beft". 

Cordeiro & Saueressig (1980), no sinclinal da serra das Andorinhas, denominou-o 
de "Seqüência Gemaque", logo após a percepção de que aqueles sedimentos eram dis
cordantes das rochas do Supergrupo Andorinhas. 

Wirth et ai. (1986) considerou-o "unnamed sediments", seguindo o'pinião de Ra
mos et ai. (1984), quando o observou no topo do Grupo Grão Pará, nas proximidades da 
Jazida de ferro de N-4. Segundo Ramos et ai. (op. cit.), não seria viável a correlação des
ses sedimentos com aqueles que ocorrem·em Rio Maria e no garimpo Cumaru. Uma sín
tese envolvendo as observações e opiniões de vários autores é apresentada na fig. 19, 
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numa tentativa de correlacionar as diversas seções apresentadas. Há evidências de que 
o Grupo Rio Fresco depositou-se ap9$ Q evento TransamuOnico e foi truncado pelos 
granitos anorogénicos. Desta forma, sua deposição deveria ter ocorrido antes da intrusão 
daqueles granitos e após a últi.ma gnaissificação que atingiu a região. 

GRANITOS PÓS-TECTÔNICOS E/OU ANOROGENICOS 

Na região, grande número de intrusões graníticas, de caráter pós-tectónico e/ou 
anorogênico, cortam rochas do Complexo Xingu, do Grupo Rio Fresco e dos supergrupos 
Andorinhas, lnajá e ltacaiunas. Os dados geocronológicos disponíveis indicam que 
o "emplacement" dessas rochas ocorreu no intervalo de tempo compreendido entre 1.900 
e 1.350 Ma. 

Além dos corpos Já cartografados como granitos Serra dos Carajás, Estrela, Ciga
no, Jamon, Musa, Cachoeirinha, Serra dos Gradaus, Xi nguara, Bannach, Borrachudo, Se· 
ringa, Maraioara, Sítio São José e São João, ocorrem outros corpos pequenos, ainda não 
denominados, provavelmente correlacionáveis ao granito Serra dos Carajás (fig. 2). É o 
caso do corpo aflorante na estrada que interliga as áreas Pojuca e Bahia. 

As rochas graníticas da região não despertaram até agora grande interesse eco
nómico, por isso é pequeno o número de trabalhos significativos nelas concentrados. 
Dentre as mineralizações importantes, conhecidas na área em loco, destacam-se as de 
wolframita/cassiterita e wolframita associadas aos granito~ Cachoeirinha e Musa, respec
tivamente. Não existem critérios seguros que permitam, com os dados disponlveis, pro
por o enquadramento dos diversos corpos em suites magmáticas. Por outro lado, as pro
postas de enquadramento j á existentes não têm mostrado aplicação inquestionável. A 
ampliação do conhecimento não tem confirmado premissas importantes. Para exemplifi· 
e.li', podemos citar o Granito Central de Carajás. Em um setor periférico desse maciço, 
foi encontrada, pela equipe da DOCEGEO, cassiterita em grelsen, contrariando a proposi· 
ção ini~ial de que um dos critérios oe separação entre as suites Serra Cios C_arajás e 
Velho Guilherme seria a ausência de mineralizações Cle cassiterita na primeira. E notório 
ai.nda que, a caCla nosa datação U/Pb, aumenta o número de granitos posicionados no 
estreito intervalo de tempo entre 1.800 :,: 1.900 Ma, o que vem requerer uma reformula
ção na classificação já existente fundamentaCla na cronologia de "emp/acement" e/ou 
resfriamento dos diferentes maciços. Esses e outros fatos, vêm alertar para a necessida· 
de de estudos mais detalhados dirigidos no sentido de integrar dados de estratigrafia, 
cronologia e tipologia dos corpos graníticos, antes Cle um enquadramento em suites. 

Dos granitos supracitados apenas quatro possuem datações U/Pb em zircões: 
Serra dos Carajás (1.820 .,: 43 Ma), Granito Cigano (1.885 Ma), granito da estrada Poju
ca/Bahia (1.874 Ma) e Granito Musa (1.853 := 13 Ma). A datação do primeiro deve-se a 
Gibbs et aJ (1986) e dos demais a Machado et ai. (1988). 

Esses últimos autores também detectaram, no granito Musa, zircóes herdados 
que revelaram 2.868 Ma, permitindo-lhes inferir que o granito foi "originário de crosta Ar
queana". 

Outras informações sobre os corpos graníticos, aqui referidos, incluindo dados 
geocronológicos por outros métodos·, podem ser enco111tradas na compilação sobre o co
nhecimento das rochas granitóides da porção sul da Amazônia Oriental, apresentada por 
Dali' Agnol et ai. em 1986. 

SUITE MÂFICA·ULTRAMÂFICA QUATIPURU 

Esta denominação foi proposta por Cunha (1985) para englobar um conjunto 
composto por rochas máficas e ultramáficas, metamorlisaClas ou não, distribuídas em to
do o domínio Cio Supergrupo Baixo Araguaia. 

Cordeiro & Me Cancfless (1974) descreveram, em detalhe, parte desta suite, sob a 
denominação de Maciço Ultramálico de Quatipuru, na serra homônima. Esses autores 
descreveram um maciço ultramáfico constituído por serpentlnitos e silexitos, originados 
de peridotitos e Cluni1os, cortados por diques e lentes de rochas básicas, encaixadas em 
filitos, chert negro e metagrauvacas pertencentes ao Grupo Tocantins, com ocorrências 
oe cromita, amianto, níquel lateritico e sulfetos de Cu-Ni. 
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GABRO SANTA INÊS 

A SI: do Granito Estrela ocorre um corpo gabróide, tabular, de dimensões em tor· 
,no de 20 x 3 km, intrudido nos sedimentos -do Grupo Rio Fresco e Complexo Xingu (fig. 
2). Esse corpo básico é formado por gabros leucocráticos e anonoslticos. Texturas ofltica 
a sub-ofítica e porfirftica lhe são comuns. Ocorre na fazenda Santa Inês e não apresenta 
evidê'ncias de metamorfismo elevado. O Gabro Santa Inês, como os diques de diabáslo 
que são comuns na regláo, até o momento não merecem estudos mais aprofundados. 
não possui datação radiométrica e, ponanto. não possui uma posição definida no contex
to regional. Com exceção do dique de diabásio datado em 590 Ma (Cordani, 1980), que 
cona o Grupo Salobo, pouco se oonhece a respeito desse magmatismo. No entanto. ga
bros e dlabásios são freqüenles e já foram detectados conando também os Grupôs Iga
rapé Salobo, Igarapé Pojuca, Igarapé Ba~ia e, comumente, o Grupo Rio Fresco. 

COMENTÁRIOS SOBRE A GEOLOGIA DA REGIÃO 

Recentemente. Gibbs et ai. (1986) e Winh et ai. (1986) dataram rochas félsicas e 
máficas da Formação Parauapebas (vulcânica interior) do Grupo Grão Pará. Surpreerl
dentemente, notaram que este Grupo possuía idade Arqueana, de 2. 750 Ma, em f lagrante 
contraste aos 2.000 Ma admitidos até então por vários autores. O mélodo U/Pb, utilizado 
por Gibbs (op. cit.), fornecia a idade de formação dessas rochas. Outra grande surpresa 
foi constatar que as grandes massas de formações terrlferas oxid!ldas, tidas como prote
rozóicas, sobretudo em grandes quantidades e de caráter jaspelflico, formaram-se tam
bém no Arqueano. Winh (op. cit.) estudou quimicamente os basaltos do Grupo Grão Pará 
e chegou a outra conclusão interessante: os basaltos mostraram características tais que 
levariam aquele autor a admiti-los como tendo atravessado uma crosta siálica pré-exis
tente. As alternativas para esse provável embasamento apontaram para o Complexo Xin
gu de Silva et ai. (1974) ou terrenos granito-"greenstone". 

Em 1987, a DOCEGEO aglutinou os g:rupos Igarapé Salobo, Igarapé Pojuca, Grão 
Pará, Igarapé Bahia e Buritirama para estruturar o Supergrupo ltacaiunas (SIT). Da mes
ma forma, subtraiu do Complexo Xingu os "greenstone-belts", aí incluídos por Hirata et 
ai. (1982), agrupando-os no Supergrupo Andorinhas (SAN). O reconhecimento de que 
o SAN era intrudido pelo Granodiorito Rio Maria, estudado por Medeiros (1985) e 
Oall'Agnol et ai. (1986), veio estabelecer uma idade mínima para os "greenstones" do sul 
do pará. Outros granitóides toram também definidos, pela DOCEGEO, formando um COrl-
1unto de granitóides Arqueanos que contigur.am, pelo menos, três fases distintas de in
trusões: O Granodiorito Rio Maria, com 2.660 ± 60 Ma (Montalvão et ai. 1984; Dall'Agnol 
et ai. 1986), o Trondhjemito Mogno de 2.680 ± 60 Ma, e o Tonalito Parazónia com 2.400 
Ma. Os dois últimos datados (Rb/Sr) por Tassinari (1988). O Trondhjemito Mogno é intru
sivo no Granodiorito Rio Maria, conforme constatação de campo. Machado et aJ. (1988), 
ao datar o Granito Musa pelo método U/Pb, obteve, em zircões neo-forrnados, a idade áe 
1.853 ± 13 Ma, e, em zircões "'herdados" de sua rocha geradora, provavelmente o Gra
riodirito Rio Maria, 2.86.8 Ma. Recentemente, Tassinari (1988) observou que o Granodiori
to Rio Maria apresentava, em três de suas .amostras, indicações de uma possível idade 
de 3.100 Ma (Rb/Sr). 

O SAN se estendeu ainda mais para .nordeste de Sapucaia. Nas proximidades de 
Serra Pelada, ele é representado pela Seqüência Rio Novo de Hirata et ai. (op. cit.). Ali, 
foi intrudido pelo Complexo Luanga, de idade de 2.763 ± 5 Ma (Machado et ai. 1988). 
Medeiros Filho (1985) relata a presença de gnaisses tonalfticos possivelmente intrusivos 
na Seqüência Rio Novo. Esses dados, aliados às informações obtidas na pesquisa dos 
granitóides, apontaram no sentido de se poder admitir que o SAN possa ter idade mais 
antiga que 3.000 Ma. 

O SAN, com os granitóides que lhe são intrusivos, formaram um bloco estável na 
região de Rio Maria, fornecendo informações valiosas a respeito do Complexo Xingu. 
Tanto a nona, como a sul desse bloco, afloram gnaisses granodiorfticos, trondhjemíticos 
ou tonalíticos, tidos como pertencentes a essa unidade litoestratigráfica. Os contatos 
desse bloco estável com os gnaisses são gradacionais. o que permite admitir que o 
Complexo Xingu, nesta área, nada mais é do que o produto do retrabalhamento de grani
tóides arqueanos. Portanto, o conjunto SAN e granitóides arqueanos configura-se como 
pacote de rochas mais antigo, até então estudado, da região. Pela sua distribuição am-
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pia e pela sua idade, presumivelmente acima de 3.000 Ma, seria pertinente admiti-lo co
mo o substrato. ou "crosta siáfica", w1;>ru o qual evoluiu o SIT; conforme surpaitado por 
Wirth et al. (1986), Gibbs et ai. (1986) e Dardene et ai. (1987). 

Os grupos formadores do SIT evolufram dentro de um contexto vulcano-sedimen
tar. Seu mais conhecido representante parece ser Grupo Grão Pará. Suas caracterfsticas, 
mormente as litológicas, estruturais, metamórficas e cronológicas, distinguem o SIT do 
SAN. Enquanto evoluía a bacia do SIT, o SAN já se encontrava intrudldo, ou sofrendo in
trusões dos granitóldês arqueanos. É possível que o SIT tenha sua evolução associada a 
zonas de rilteamento, conforme aventou Hutchinson (1979) e concordou Hirata et ai. 
(1982). A disponibilidade de dados, na época, era menor, mas mesmo com o acúmulo de 
informações atuais, a evolução do SIT perdura como um problema em aberto. Se admi· 
tirmos a hipótese dessa evolução, o iifteamento teria ocorrido sobre terrenos grani
to-"greenstone"; a sua direção seria NW, que é a di'reção dos principais falhamentos na 
região; os grupos Igarapé Saiobo, Igarapé Pojuca, Grão Pará, Igarapé Bahia e Buritirama 
seriam crono-correlatos e mudanças faclológicas responsabilizar-se-iam pelas suas dife
renças, que às vezes são marcantes; sua restrita e peculiar forma de ocorrência seria 
Justificada, dado que moldado pelos limites do "riftH. Entretanto, seria necessário escla
recer melhor os diferentes graus de metamorfismo que esses grupos apresentam, e, da 
mesma forma. algumas idades antigas que foram observadas por Gomes et al.( f 975), em 
anfibolito coletado na região do rio Tapirapé (3.283 ± 113 Ma), e Cordani et ai. (1980), 
em anfibolitó coletado no vale do igarapé Salobo (2.940 ± 11 O Ma). O núcleo antigo e 
estável, após 2.300 Ma de Tassinari et ai. (1987), poderia ter sofrido um evento meta
mórfico em torno de 2.600-2.900 Ma. Os dados geocronológicos (Rb/Sr) dos próprios 
granitóides arqueanos poderiam ser, atualmente, evidências desse evento. Várias outras 
idades, nesse intervalo, encontram-se à espera de um engajamento no contexto geológi· 
co da região. 

Faz-se, agora, referência à figura 20, para por em debate algumas idéias relativas 
ao tempo Arqueano. quando d/1 evolução dos supergrupos em análise. A base de dados 
para o exercício dessas idéias será o mapa geológico da região (fig. 2), devidamente 
mOdificado. Na f igura 20a, foi reconstituído o SAN, que deve ter tido aquela configuração 
num instante qualquer, antes das intrusões dos granitos anorogénicos de 1.800Ma a 
1 .900Ma. A abertura do "ríft", do SIT foi, seguramente, antes de 2.750Ma, que é a idade 
do Grupo Grão Pará. Por outro lado, o migmatito datado por Machado et ai. (1988), em 
2.851Ma (U/Pb), nas proximidades do Complexo Luanga, indica que, nesse local, já havia 
migmatização nesse tempo. Desta forma, admitindo-se o formato do SAN, tal qual mos
trado na figura 20b, para o períOdo de implantação do "rift" SIT. faz-se implícito que as 
relações de contato SIT /SAN seriam raras, dado que o trend WNW já teria sido imposto 
ao SAN, previamente. Assim, o subparalelismo de ambos faria com que suas relações de 
contato se tornassem inevidentes, embora discordantes por origem. 

A inversão da bacia do SIT deu-se após 2.750 Ma. Lindenmayer et ai. (1988) en· 
controu idade de 2.545 Ma (U/Pb) em cisalhamento do Grupo lgar.apé Salobo. O Grupo 
Igarapé Bahia, considerado uma das fases finais de preenchimento do "ríft". mostra ida
des Rb/Sr entre 2.500 ·e 2.600 Ma (Ferreira F0, 1985). Esses fatos levam à hipótese da 
inversão ter se ocorrido em torno dos 2.600 Ma. Deve-se ressaltar que se deu, aproxima
damente nesse mesmo perfOdo de tempo, a implantação e/ou reaquecimento dos grani
tóides arqueanos na região, principalmente na de Aio Maria, 

De forma não menos complexa que a evolução SAN/SIT, depositou-se sobre as 
seqüências Arqueanas e rochas retrabalhadas do cinturão Maronl-l1acalunas (Cordani & 
Neves, 1982), ou Complexo Xingu (Silva el ai. 1974), um espesso pacote de sedimentos 
que, em direção ao topo, tomam-se gradativamente mais finos e, em alguns locais, \18-
positaram-se quimicamente. Esse pacote de sedimentos transgressivos, de metamortls
mo incipierite, conado por granitos anorogênicos de i dades entre 1.800 Ma e 1.900 Ma. 
foi correlacionado ao Grupo Aio Fresco. E polêmica atual se o Grupo Aio Fresco se de
positou em uma ampla e única bacia, depois retalhada pela erosão, permanecendo ós 
testemunhos em calhas sinformais, ou se a deposição deu-se isoladamente, em diminu
tas bacias, forma na qual hoje se manifestam. Além dessas alternativas, Cunha et ai. 
(1985) correlacionaram o Grupó Aio Fresco ao Grupo Tocantins. de direção N<S, direção 
essa imposta pelos dobramentos .sofridos pelo Supergrupo Baixo Araguaia de Abreu 
(1978). Todas essas hipóteses estão pendentes de comprovação, entretanto, fatos indi
cam que a Bacia do GruOQ Rio Fresco deve ter-se depositado após ± 2.000 Ma, após o 
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Ciclo Transamazõnico. e truncado pelos granitos anorogênicos. No Craton Amazônico 
esses se<!írnentos, a c;les~ito <1e sua forma de ~posição, mosiram-se crono e 11101091·· 
camente correlatos. 

Em síntese, um evento metamórfico, em torno -de 2.000 Ma, foi seguido pela im· 
plantação de uma bacia que, por sua vez, foi afetada por um evento gerador e implanta
dor de granitos. No Arqueano, após a evolução do SAN, poderia ter havido, também, um 
evento metamorfizante e implantou-se a bacia do SIT. 

Um grande número de questões ainda são me.recedoras de atenção e trabalhos 
futuros, no que diz respeito às determinações geocronológicas, mapeamentos básicos, 
relações espaciais das l itologias e definição dos ambientes geológicos. Em todo caso, 
embora a região em apreço apresente desafios a estudiosos e prospectores de minerais, 
tem-se conf igurado como altamente interessante do ponto de vista acadêmico e econô
mico. 

AGRADECIMENTOS 

Um agradecimento, que se confunde oom uma homenagem póstuma, deve-se ao 
geólogo Raimundo Montenegro Garcia de MontaJ ão, participante e grande incentivador 
deste trabalho. Para a elaboração deste artigo contribuíram, direla e indiretamente, todos 
os geólogos do Distrito Amazônia da DOCEGEO que atuaram na exploração mineral da 
região desde 1971. 

BIBLIOGRAFIA 

ABREU, F. À. M. 1978. 0 Supergrupo Baixo Araguaia. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GEOLOGIA, 30 •• Recife, P!,, 1978. Anais •.• Recife. p. 2539-48. 

ALMEIDA, F. M. M. 1967. Origem e evolução da Plataforma Brasileira. Boi. 241. Div. Geol. 
Mio. DNPM. Rio de Janeiro. 

------. 1978. A evolução dos cratons Amazõnico e do São Francisco compara
da com a de seus homólogos do hemisfério norte. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
GEOLOGIA, 30., Recife, 1978. Anais ... Recife, Sociedade Brasileira de Geologia, v. 6, 
p. 2393-407. 

AMAZÔNIA MINERAÇÃO. 1977. Relatório final de pesquisa; área MM1. Belém. V. 1. 
------. 1972. Distrito ferrífero dos Caraj ás. Estado do Pará. Relatório final de 

pesquisa. Belém, 1972. Sv. 

ANDERSON, W. L.; DYER, R. C.; TORRES, o. D. 1974. Ocorrências de manganês na Bacia 
do rio ltacaiunas, centro-leste do Estado do Pará, ln: CONGRESSO BRASILEIRO OE 
GEOLOGIA, 28., Porto Alegre, 1974. Anais ... Porto Alegre, Sociedade Brasi leira de 
Geologia. v. 6, p. 149-64. 

ANDRADE, F. G.; NAKASHIMA, J .; PODESTÁ, P. R, 1986. Depósito de manganês da Serra 
de Buritirama, Pará. ln: BRASIL. Departamento Nacional da Produção Mineral. Princi
pais dep6sitos minerais do Brasil: ferro e metais da indústria do aço. Brasília, Con
vênio ONPM/CVRO. V. 2, p. 153-66. 

ASSAD, R. & BEISIEGEL, v. de R. 1978. Depósitos de bauxita na Serra dos Carajás. ln: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 30., Recife, 1978. Anais •.• Recife, Socieda
de Brasileira de Geologia. v. 4, p. 1385·91. 

BARBOSA, O.; RAMOS, A.; GOMES, F.; HUM80LD, R. 1966. Geologia estratigráfica, estrutu· 
ral econômica da área do Projeto Araguaia. Rio de Janeiro, IBGE, 94p. (Brasil DNPM. 
Monografia, 19). 

BEISIEGEL, V. de. R.; BERNARDELLI, A. L; ORUMMOND, N. F.; RU.FF, A. W.; TREMAINE, J. W. 
1973. Geologia e recursos minerais da Serra dos Caraj ás. Rev. Bras. Geoc., 3(4):215-
42, dez. 

------. & FARIAS, N. F. 1978. Ocorrências de cobre na Serra dos Carajás. ln.: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 30., Recife, 1978. Anais ..• Recife, SBG, 
1978. V. 4, p. 1419•26. 

48 



BERNADELLI, A. L. & BEISIEGEL, V. de R. 1978. Geologia econômica da jazida de manga• 
nés do Azul. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DÉ GEOLOGIA, 30 .. Recife, 1978. Anais ... 
Recife, Sociedade Brasileira de Geologia. v, 4, p, 1431-44. 

BEZERRA, P. E. L.; CUNHA, 8. C. e.; MONTALVÃO, A. M. G.; IANHEZ, A. C.; POTIGUAR, L. A. 
T.; PITTAHAN, J. H, L. 1982. Geologia da extremidade sudeste da Plataforma 
Amazônica e da faixa de dobramentos Araguaia-Tocantins. ln.: SIMPÓSIO DE 
GEOLOGIA DA AMAZÔNIA. Belém, 1982. Anais ... Belém. Soe. Sras. Geol. Nócleo 
Norte. v. 1. p. 9-25. 

BONHOMME, M. G.; CORDANI, U. G.; KAWASHITA, K .; MACEDO, M. H. F.; THOMAZ FILHO, A. 
1982. Radioohfonological age and correlation of proterozoic sediments in Brazil. 
Precambrian Research, 18 (1/2): 103·18, May. 

CASTRO FILHO, L. N. de & HEIM, s. L. 1986. Jazida de níquel laterítico de Puma-Onça. 
município de S. Félix do Xingu-PA. ln: BRASIL. Departamento Nacional da Pro~ução 
Mineral. Principais depósitos minerais ao Brasil: ferro e metais da indústria do aço. 
Brasília, Convênio DNPM/CVRD. v. 2, p. 347•68 .. 

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS. 1976. Relatório anual, 1976. Rio de 
Janeiro, 1976. 

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE/COMPANHIA MERIDIONAL DE MINERAÇÃO. 1972. Distrito 
ferrífero da Serra dos Carajás. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 26 .. Be
lém, 1972. Resumo das comunicações. Simpósios. Belém, Sociedade Brasileira de 
Geologia. p. 78-80. (Boletim n• 2), 

CONDIE, K. c. 1981. Archean greeRstone belts. Amsterdam. Elsevier, 343p, 
(Developments in precambrian geologgy, 3). 

CORDANI, ·u. G. 1980. Interpretação de dados gecx:ronológicos. Sociedade Brasileira de 
Geologia. Boi. n 6. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA. 31., CambOriú, 1980. 
Anais ... camboriõ, se. p. 1-22. 

------. 1980. Comentários a. respeito aas dataçôes efetuadas para a região aa 
Serra aos Carajás. São Paulo 3p. Relatório int-emo da DOCEGEO. 

--- ---. 1980. Fundamentos de interpre'laçáo geocronológiea. ln: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 31., Camboriú, 1980. Boletim n9 ô: interpretação de da• 
dos gecx:ronológicos. Camboriú, Sociedade Brasileira de Geologia. p. 1-22. 

------.• & NEVES, 8 . 8. 8. 1982. The· geologic evolution oi South America 
during the archean and early proterozoic. Rev. Bras. Geoc. v. 12, n9 1, 2 e 3. p. 
76-88. 

------.• ; TASSINARL, e. c. G.; KAWASHITA, K. 1984. A serra dos Carajás como 
região limítrofe entre províncias tectônicas. Ciências da terra; (9):6-11 ; 

CORDEIRO, A. A. c. & Me CANDLESS, G. 1976. Maciço ultramáfico de Quatipuru. ln: CON• 
GRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA. 29., Our-o Preto, 1976. Anais ... Belo Horizonte, 
Sociedade Brasileira de Geologia, v. 3, p. 9-15 . 

• & SAUERESSIG, R. 1980. Serra das Andorinhas: geologia e principais 
OCOT(ências de ouro. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 31., Camboriú, se. 
1980. Resumo. Camboriú, se, Sociedade Brasileira de Geologia. p. 344 (Boletim, 2). 

------. 1982. Geologia preliminar da região de Andorinhas. ln: SIMPÓSIO DE 
GEOLOGIA DA AMAZÔNIA, 1., Belém, 1982, Anais ... Belém, Sociedade Brasileira de 
Geologia - Núcleo Norte. v. 1, p. 45-9. 

------.; ALVES, C. A.; FONSECA, L, R.; NASCIMENTO, J. A. S.; AZEVEDO, 1. L.; 
SANTOS, F. F. 1984. Pesquisa geológica da í azida de wolframita da Pedra Preta, Rio 
Maria-PA. ln: SYMPOSIUM AMAZÔNICO, 2., Manaus, 1984. Anais ... Manaus. DNPM. p .. 
375-9. 

----- - .• ; ALVES, e. A.; FONSECA, L R. da. 1982. Geologia da região da Serra dos 
Gradaus. ln: SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÔNIA, Belém, Anais ... Belém-PA. So
ciedade Brasileira de Geologia - Núcleo Norte. v. 1, p. 50-3. 

------ .; MARTINS, L. P. B. 1984. Ocorrências de pi llow-lavas no ''greenstone
belt" de Andorinhas-PA. ln: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 33., Rio de Ja• 
nelro, 1984. Resumos. Breves Comunicações. Cursos, Excursões e Mesas Redondas. 
Rio de Janeiro, Sociedade Brasileira de Geologia. p. 148-9. 

49 



-

COS TA, J. B.. S.; VIEIRA, e. "4 P.; $)QUEIRA, J. B-,; RÊGO. J. L, 00; SILVA, e. R. P. 48; CA$o 
TAO, F. O. e . do. 1m. A ZOl'J8 de cisalhsmento Sskx>o. Sólém, UFPe. (inddito). 

CUNHA, e. e. e. <la: SA1,1TOS, o. o. 000; PAAOO, P. 11)8,4. COntrlbuiç6o O.O óSludO do OOtrll• 
tigrella (111 ,og.lAo CIO$ Gradaus, com ênfase no Grupo Rio i:teaco. tn: CONGRESSO 
BRASILEIRO OE GEOLOGIA., 33., Rio de JMOiro, 1984. Anais .•. RJo <Je Janei ro, Soeio
dace BrasiJelra de Geologia. 11. 2, p. 873-85. 

---- --. 1985. o Ctupo Hio Fr6sco como soqíléncla plateforma.I da foixa do oo.. 
br~menlOS ArogvOJe- Toco.ntlna. ln: SIMPÔSIO oc OE!Ol.ôGIA OA. AMA2ÔNIA, 2 •• 0016m. 
1~. Ansis. •. Hoh~m. Soclodade Ora:-;,i leira óo Geologia - N6cleo None. v, t, p. 
362-75. 

cvi:io. DIPEG. 1~3. Projeto Aquiri; relat6rio ele pesqui sa n.X·C (pcogresso). Belo Horizon
te. 1240, 

-----JOOCCGEO. 1~80. PtQ}Olo Côblo C/Jf6/4s. J~idlJ ac SlJIOl>O, GóOl<>gío. O 
avaliação do rosorvas. ; Rio de JsoellOI v, 1. 

DALL"AGN'Ol. R.; V1(;1R.A,, e. A, P,; sA, e. A. S.; ME:OEu=io s, H.; GASTAL. M . e . P.; TEIXEIRA. 
N. P. 198&. Estudo e1u.aI do conhecimento sobre rochas granitdide-s o.a porção suJ da 
Amaz.õnia Oriental. Rev. &-as. Geoc., 16(1):11·23, 

OAHNt. J , e. M.; JOST, u.; WINGG, .... : ANOA.Aoc . o. ~- Hlt:IG. Aop0Ct0$ (14, ovoluç.âo do lOI'• 
rono& grenuo--greenatone: oxempto da regi.ão <to Hldrou~. Goiás. ID; CONGRESSO 
6RASILElkO OE GEOLOGIA., 34 .. Goiânia, 1986. Anais._ Goiãnia. SociOdade Stasileira 
pe, Geologia. v. 2, p . S 7o-a4. 

OAROEHNE. M. A.; FERREIRA FO, e. F.; IAEIRELlES, M, A, 1987. l he rolo of &hoshonitic ano 
ca)c-alk.eUrw, suite ln tocton.ic <WOlution ot thO CorojlU Ol;trict. Oteizll. 1n: 1vos. 
PRCCAM8AIAN GVOlUllôN ô- 'tHti" AMAZôNIAN AECK>N, Cara.já&. 1987. Final 
m06ting oi lho wo,king gf()up. Extende(i Abstracts. Caraj éa. p, 40-60. 

0101en. J , , , 13, Grantres and their Enclaves. Amstero:am. EJeevJcr. 
OYER, R, e. 1975. Re11tófio prelimln;v d6 pesqu/$.tJ,, ~rsa MAO. Rio de Jattieiro, Companhia 

Mori<tlo.naJ de Mln8toçáo, 21p. 

FAAIAS, N. F.; SAN1'0$, A, 0.: OIAOINI, 0 . 0 .; VIGIA,\, E.. A. P.; MARTIN$, L. P.; SAUERESSIG, 
R. 1!Je4. J az.ida ae Cu 8 Zn da área PoJIJC3, Serra <SOS Catajéa~Pa. ln: CONGRESSO 
SRA.SILEIAO OE GEOLOGIA. 33., Rio de Janeiro, 1984. An3I$.,. Rio de Jaheiro, V. ª· p. 
365&-68. 

FERRCIRA, e. o. 1aet. Considora,ções SObfo o mapa toctónJco é'o Oro$ll o sobro o ti&Ctõnlll 
CIO PltH.:ifo,mo. t>ta; lloi,0;, ln: CONGAC!SSO ORASll,EIRO OE CC!()t.OGI.A.. 23.., Salvador. 
1969. Re$vmo das conlOfênciaa e wmunicsçocs. Salvador, SOciedade Orasilelra de 
Geok>gia. p.73-5. 

FERREIRA FILHO, e . F. 1~as, ~ o/ogle e minersllz~c,-s sulfel,a(Ja:; do ptO$;>ecto Bama, 
P1ov/ncle J,fillcral de Catsj6s. Braatna, FuDdação u ntv&rsidadO Cle Ora&:llla. 112,:,. Ois~ 
$01'l3ÇÓO 00 MOStrll(k). 

- ----- .; CORDANI, v. C.; lEIXtlAA. W.; OANNI, J. e. M. 1987, Geoctwonology Of 
the Oahia Prospect copper dcpoal~ Catajás ProtNico - Bratil. ln: 1uos. 
PRECAMBRIAN EVOlUn cm OF THE AIMZONIAN REOION, CaraJás. 1987. Final 
meeling oi Ili() WOl'king group. Exténded Al>str.icts. Carajás., p. 32~. 

FONSflCA. 1... R.; AIGON. J . e.: GONÇAtCZ, n. 109-l, O«icob0t14 <lo robt~ n,a FOf'mO.Ç4<) FUo 
Fresco, lgaf'QP4 Bahia,. SOf'fa do Carajás-PA. ln: SYMPOSIUM AMAZÔNICO, 2 .. Ma.na11S, 
1984, Anais~. Manaus, DNPM, p.355-7. 

FRANK. N, o. 1979. Mape8rritMto geol6gleó de seml·dotalhe, 4rctA MIM. OOCECEO. 51;,. 
Relatório Interno. 

OAMA Jt •• T.: MACAMDIAA. J. O.: KOl'SCHOUOCY. o. 1002. COnttibuiç.60 à lltoootrétlO,.:iJla, 
oa rogião (la S9"a das AOOO,inha.s - $VÔOOste dO P.até. ln: SUAPÔSlô OE OEOLOGIA 
OA AMAZÔNIA, Belém, 1982. AIU1is. •• Belém. SOCiedade B~ileit a de Goofogia - NO· 
cleo Notte. v. 1, i>,111·27. 

GASTA.L. M. ao. e. P. 1987, Maciço Gu1nltiCt:> Mpsa: mapoarnonto, pettOlogla e petroqulmJ.. 
e.a, Rio Maria. Sf ao Pa,j _ 8olóm, UFPa Contro do GooclênclM, 327p, 

50 



GIBBS. A. K..; WIRTii, K. l'\.; HIA.ATA, w. K.: OLSZEWSKt Jt .. w. J . 1988. Age Md compcslton 
oi the Grão Pará Group VOICMICi, Serra dos CarajM. Rev. 8rs.s. Geoci. 16(2):201-11. 

GOMES, e. 8.: CORôANI, u. Q.; 8ASE1. M. A. S. ums .. AQdiomotric !190$ trom thO S0tto ÓOtl 
Carajás Are.a, Nonhem Brazit. Geol Soe. Am. Guu .. 86:939-42. 

GONÇALEZ. R. 1985. Pt()t){Jble contribution pyroclaSthlue dans Is Gisement do Cuivftr 
Ar11a 8ahi~Rugion de CmJás-8tézil. 22p. Ral)l)Ort de ffn de Cycle. c.E..S.E,V. -
France. 

OUIMARÃCS. ,. G. l Vl(i:11\.A, M. A. M, , ~01. R()l!JtÔ(/() dll ,r.;r~s. jrc., ~1000 3A iJ MI"''· 
Projeto Cobre CarDid.s. Belo Horlzon.te, CVROtDOCEGt-0, 457p. 

--- ---. 1987. Petrologia da form~5() teuffers na área Sa/Olx> 311, Provlncls 
Mineral de CarajAs - Pa. sao Paulo, univenidado do Sáo Paulo. 99p. Dissertação de 
Mestrado. 

GAOVCS, o. 1. ,ta2. Tho ArCl'W)&n MO oarlloot Protorozole ovotuuon 0/ld Moiouogony or 
Al.lStraJla. ln: INTGRNATIONAL SYMPOSIUM <)H ARCHOAH ANO EA.Al.Y PAOTEROZOIC 
GEOLOGIC EVOLUllON ANO METAl.LOGl!NESIS. Anru'$ .. ,1$AP, Salvador . Rev. 8fas. 
Geoc., v.12 n~ ( 1. 2 e S): mar-;un-$W 1982. 

HASUI, v .; .A8RF.:V. F. A. M.; SILVA. l.l. J. R. 1977. E.sttatigrafia da fajxa oe oODramentos Pa
t agua~Araouole no con tto-oosto do Ota.sll. 001, IO·USP. e:1O1-1e. 

------.• : TA.$$1NARI. e. e. e.: SICA Jr., O.; tEIXlllAA. M.: AUAEIOA, F. F, M. do ,: 
KAWASHITA. K. Hl80. klade$ RO-$t e K-Ar do centro-norte 00 Dra$11 e seu algnrficado 
goo-1óg1co--geotectônlco. ln : CONGRESSO SRASLE:IRO DE GEOLOCIA, 31., C3m?>Orl0, 
t980. Anais ... C arroorid. SCci eCla<Se 8,tasllelra de Geologia. v.2, 1). 26S9-16. 

IANHl!!Z. A. C.; SOUSA, A. M. s . .ser. MONTALVÃO. A. M. o. O&.'ºªº· Gootogla (lfl soqGúncta 
vulcano.sedlmenter da SGO'a de 11\3~ - Santana do Araguaia. ln : CONGRESSO 
BRASILEIRO DE c eOLO()IA, 3 t .. Camt>O.rtó, se, 1980. Anajs ... C.mbo,-i&, Socte<bde 
Btaslleira oe Geologia. v. s. p. 2918-28. 

INSTITU10 ºº OGSGNVOLVtMl:lNTO SÓCIO-ECON&.uCo ºº PAAÁ. Hno. Progtama de 
poSQuls/J do C/J.N6o miMral na t>:;çia oo mo Fr11sco. !Jltu()l'ltfJ dO Xingv. G$t:.«k> <k> PS· 
r4. Belém. CPCANIIOESP - 191!. (Aelatórlo técnico de PeSQui$3, 2). 

------ . Projeto Ato Fresco. Contribuição à g~IOgia CIO prá-cam~iano da Ama
:cõnia. ln: CONGRlâSSO DRASJLEJRO OE C.EOlOOI.A., 2f.;., Selém, 1972. Resumo das 
comunlc.a('.{)cs. Slmpóaios. Selém, Socied8<Je Otesllelta de Geologia., 1972. p, 73-5 
(OQICltlM ti, 2), 

HIAATA, w. K.: RIGON, J. e .: K.ADEKARU. K.; CORDEIRO, A. A. C.; MêlRElES, E. do. M. 1982. 
Geoklgia regional da Província Mineral ele Caraj~. ln; SIMPÓSIO DE GEOLOGIA OA 
AMAZÔNIA. B9'4m, 1982. AMJ/$ ... Belém, Sociedade BrasneJra ae Geologia - Núefeo 
Norte . \1.1, p. 101>-10 , 

MIJIIN. s. n. O.: l.lAATINS, L. P . 8.: MONTALVÃO. A.. M. o . Ot. tt8G. Caroetocl::oçõoi potrO
gré ticaa. tex.turais e e:-;ltuh.irais «>s Uuxos mêficCH.1ltram.á:fiOO$ do groenstone bolt So-
ringa. sul do Esta<,o 00 Pará. ln: CONGRGSSO BRASILEIRO OE GEOLOGIA. 34., Goiâ
nia, 1986. Ana.is ... Goiânia, Sociedade Bras.ileira de Gcolcgta. v.2. p.648-62. 

u vtCHINSON. A. w. 1979. f?cp()(t Oit {Jocegeo COppet projects MM1, SaJ()l)O t,nd regional 
gco1og1ca1 roUJtJonsrJps, ParA. Or1Jril. Rolat6'1o 1n10,no Oocogoo. 17p. 

JAMES, H, L. 1GS4. Sedimot'l.tary 1aol0:$ on lron tormetion. Econ, Gf]()t. 49:235,.93. 

J.f.AOIM OE SÁ. E. f, 196'4. A.so,ectO'S estruturais e tectônicos ele granltóldes. ln: CON"
GRESSO SFlASILEIRO OE GEOLOGIA.. 33.. Rio oe Janeiro, 1984. Anais. .. RiO de Jane~ 
,o, Sooied&de Btas:llelra de Geologia. v,2, p, 2659·76. 

l.llM. M, J. e .: SANTOS, J. O. S.; StCA Jr., o. HltlO. 0$ torrono$ 00 4110 grau 00 CratOt\ 
Amazónico. ln: CONCAESSO llRASII.EIAO oe G80Lôôt4.. 34.., GolanLa, 1986. Ansls-. 
Goiáni.i., Soci9d;i.do Ek.1:.ilcira do G~IOgi~ v.2, p . 751 4 65, 

UNOENMAYER. z. O.; FYFE. s . w.; MACHADO, N, 1;)$8. Depósito do Salobo: Efsiros dom&
tamorflsmo e metassomatismo sobre a minsralização. Resumo ap,esentado para 
o 3S-: CONGRESSO 8FIASllEIR0 oe 01:0LOOIA. 

51 



MACAMBIRA,. J. B.: KOTSCHOUBEY, 8-,; SAHTOS, M. D..: MOUA.A,, C, A. V,:. RAMOS, J. F. F. 
1eas. Es-tratigratta o minera112ações primárias de Ouro da asa s:ul CIO s.incHnórlo Cle 
Gradaus - sul CIO Pará. ln; COHCResso 8RASllCIRO oe CliOLOôlA, 3-1 •• Golénla, 
19tl-G. Anaf:;.M Golõnl.a., SoelOClàdo Oré.4Jliolr:a (jO GeOlogla. v. S, p, 195$-6$. 

MACHADO, N,; LINDENMAYER. º· H.; LIN:DENMAYER. Z. G. 1988. GeocrOtlClogia I.J-PI) da 
Ptóvlncla Minersl de Cara},$. ResuhadQs prelimi.nares. Rio de Janéiro, ROYAL 
ONTARK) MtJSEIJNJ'OOCECEO. A&sumo preo,arado para o COHGAesso BRASILEIRO' 
OE GEOLOGIA. Bel-6m, PA. 

MAHOCTT.A, P. 10,&i'. Oc1xSsítD mln(Jr,f/ dO C.Obtc $M()b(): lltOC$tr~,ti!}fslls C (X}fltfOIIJS 900,. 
ldgicos: ~bordsgem ()le/iminar. Bc-i6m. Ooc89eo. RelatÓfiO interno. 

MARRE, J. 1982. Mé11'10d&:S d'aoalys.e structur3r.e des granltOidfi. Bur. Rc.rch. Geo1. Min,, 
Ma.sa. a Máthoder, 3: 128p. 

IU.ATINS, L. P. 6. 1983-&&, Oosar/Ç(JC-s /Hltf()(Jfáfi(;.,.s. R&t&tórfo inlerno OOCCC'1:0, ~ 16,n-, 
P A, 

llEOfZIROS, H, 1987. Pcl/ologis as J.'H)(çáo ff!$IC do batdlllo granOOIOIÍUCt) R,o MBrla, $1/
destc do ParJ. Bek\m, UFP.a. Centro oe Geociências. 184p. Olssertac,:ão de mestrado. 

------.; CASTAt.. M. e . P.; OA.Ll'AGNOl, R,; SOUZA, Z.. S. 1987. Geology of lhe 
Rio Matia e.rea (eastertt Amazon1an rogion - Otazil): an oicample ot &rChOl)n 
9"'MltO•gtOOft:ttono torr,lftdo lntruc10 by O.llOf<>gonic gro.nno~ of mlOdlo Prot11ro:olc 
ago:;. l n: IU0$. PAl!CAMBFUAN l!VOUJTION OJ: I H!;i AMAZONIAN RECION. Carajâs, 
1987. Finaf meeling oi the w()(kjng g,out). E,i:tended abstracts. Carajás. :,. 97-105. 

MEDEIROS NETO, f , A. 1~84. Algumas ObssrvsÇôes sobre a ~;..,, da seqa~ncia PofuM 
ca, Setfs (!()$ Caraj 4s. 8e.Jém. NCGGfUFPa 8p. 

-----. 19~, GtoPglçoJ, U,OOCh.OmlCAI an<J ffulCI fnc1usion OlUOIOS of lha Cu•Zn 
'4.Jlt,hide OCposit from 46:/Pojuca orebO<fy, Catajtis Oistrict, Oram. ln: Roeai;1or (ed). 
Fluld lnclv:;ion Resea.rch, v. 8. p. 274-75. 

- - ----. 1985. é stit<Jos 9e016g1COs, geoqufmlcos, geolfslc0$ a microtermomlitri· 
cos <la jazida de s1.1ffctos de C<J+Zn do C()(f)O 4EIP0Juc11, Ser , a dOS CtuajA.s. Teu 
Cio m&&:tr&Clo. CC·tJFPa. 1S2p. 

------. 1986. 2:one3monto qufmioo e mloeralógioo na Ja21oa de PoJuca, Sélra 
dos Catajá.s. Ferramentas polenc:iais na exp)Oração mlner:u, ln: CONGRESSO BflASI· 
lEIRO DE GEOlOGlA, 34., Goiânia. AnJis ... Socleaac,e Bra&ilefra ce Geologfa., V. 4, p. 
15. 

MEOCIROS FILHO. e . A. e. MEIREl,CS, e. (I& M. 19,:i,. Oados prollmJnnto$ &Obf& t), ooorr(inela 
do etomlta na Ô/00 L~""J&- ln; CONGACSSO oe Cl!ôl.OGIA OA AMAZÔHIA, 2, SGKom. 
1985. An.1is .. , Belém, Sociedade 8rMi6oi, a de Geologia. Nóoleo None. v. 3, r,. 90-6. 

~JRl!LES. e. <18 M.; HIRAiA., w. k .; AMARAL, A. F.; MIWEJROS F'), e. A.: GATO, v. e. 1984, 
Geolegia das t04has Carajá.$ e Rio Verde, Provfncia Mlne,al doa Caraiá.s, Estado do 
P ará. ln; CONCRESSO 8FtASIU!IRO OE GEOLOGIA, 33 .. Rio (16 Jonoiro, 1984, Am,ls .. 
Rio dó J;);noi,o. SQC'l04.acfo o,oslloir-1 do GoolOgi;i, v. 5, p. 2164-74. 

- - ---.; UilXEIRA. J. r.: MEDEIROS Fn.u o, e. A. 19$2. Goo)ogla !)(eliminar do oe
póe:Uo de Ouro de Serra Pelada. ln; SIMPÓSIO DE GEOLOGIA DA AMAZÓNlll., Belém, 
1982, Amlis.- Belém, Socieda<$e Bras.ilelra de Geologla - Nóoleo Norte. v. 2. í), 
14·83. 

MCl.NIK, V, P. & $HIAOSUTAH, A. 1. 1071. Phy$i(;O-C-homtc:,1 OOl"ldi tions OI lho 
mot;imorphlsm or Cherty lron rock.s. Pt<>e. Kie~. Symp. Earth Sdcr1<:os, 9, UNESCO. p, 
209·16. 

MEVER, o. J , K.. 191;10. Exp/ora~o 900!6g1Clt-gooqulm1Cr,iJeollsica do1 Jroa Xingv-Ar;,.guaia; 
Proj eto Aqulri - AOC·!>. Oe!ám-P~ 2v, rel t tór'io írnerno dll Oocegeo, 

------. t. GOuCAl.GZ. n . 10&.2. A dOGCOborte do i~zida do sooro SaJOb0/3A atre· 
vêe d.:l geoquíml(;A, ln; CONOFIESSO BA:ASILEIRO o e CEOlOGIA. 32.. Salvador, Socle-
Ga<tc BrQJeira do Geoloyia. v. s. p. 17ss-a.ào. · 

MONTAI.VÃO, FI. M, G.; TASSINARI, e . e . F.: !lSl EFIRA, P. e. L; PAAOO, P, 1984., Ceoetonc,.. 
IOgia 00$ gfanitóicl$S e gnaisse$ elas t egI6et de Hlo M&tia, Fazencia Mata Ge,aJ o FUo 
l làeaivno.s, Sul dO PAtG (OiW ito Corajb,CumOJu). ln: CONCAG.SSO 0 AA$1U:IRO oe 

52 



GGOLOGIA, 34 .. Rio de Janeito, 198.C. Anais ... Rio de Jan<1iro, Sodedado era,nelra de 
Goologl.e. v. 6, p. 2757-66. 

t.lOAAf$ "G.GO. L. F. ,m. NOlOG go~á.llces o goológieas sobro o Rio Tocan11M, M\J$0t.1 
Paraonse 6:rrúllo Gookfi 00 Hlst. NaL e Etl'IOg. Ool. lX:271•8a Setém--PA. 

OLIVEIRA. A.. L 1928.· R6COftf>ecimenro gBOlógico nó Ri,o Xingu, Estado do Pará.. Serv. 
Geot. Miner. Btas. Rio ae Janeiro. BoL 29. p. 1-22. 

PARADA. J , i.t.; F0 FIMAN, J. l,L A.; FEAI\EIFIA. J. P. R.; LEAl. J. f , 1966. P()SQcJÍ$8$ m lMtSis 
nQ Estado do Pot6. Olv. GOOI. Min. ONPIA. Rk> (lo Jan-alro. 80l, 235. 4:)p. Rio do Jo-, 
neiro. 

RAMOS, J. F. F.; MOUFIA. e. A.. u.; MEi.O, e. F.: PEREIRA. J . L.; S[:RIOUlã., J . s. e. O.: AO· 
(>AtGUtS. A. M. 1984. uma dlscus.&ão sobre A$ $8q04nclas sedimentares lidas como 
F0tmaçáo Rio Fresco, suóeste do Pará. ln; CONGAESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 
33., Rio do J.anotro, 19$4. Resumos, lJrCv()S ComunictJt;ÔQS, Cu,::cs:, exc1.1reões II Ma , 
~s Rooonass.. Aio d9J,ncrro. Soe. Ora&. Gool. p. 50--1. 

RtO ()()CE GEÇ)LOGIA e M\N( RAÇÃO. 1&61, Rcl.t.161l0 de pesquisa do p(OjC(O C<}bre-cars 
jás. j ãziOOs 5alOW3A e, 4A. Belém, 4 V. 

' --- - --. 1981. Rolatór10 s:,tellmtnar de pesquisa ~releio cobre Carajá.s. Mll')érlOr 
66 cot><o. Ool6ffl. v.1. 

------ . 1982. Rels.tdrio final <lo pesquisa. Áreas ~Cll"M3~·lsgos Seca. 
Ou,o-RIO Ma.ris PA. Belém. v. 1 . 

• 
- -----.• 1984. PtOfeto cobfe Caraj~Pojuca. Relatório de pt$<it.1i$S. 8eJém. 4v. 
AIO OOCE GEOlOGIA E MING.RAÇÃO. 1987. Lilh0$Uatl,graphic roview ot the Carajá.s 

o~:UIC\ ~n(,I ~9Yth0fn Po,ó-8'0:cil. ln: IUG$. PR(!.CAM8RIAN evow llOH OF THE 
AMAZONIAN RECIOH, Carajés, 1987. Flll{J.I mectlng óf lhe w()tk.Jng 9roup, Exton<Jéd 
abstrac.t. Catajás. p. 11•9, 

SALES, H. T. &. GUIMARÃES. J. o . 1983. ReJ.atÓfl05 de cst1.1d0$, Projeto Cobre Cara;~ Po
J008, P l!·26. SolO Ho,lzonte, CVAO!OOCE:Geo. 11p, 

• AIJAA.,\I,. M, A. M.: COELHO, R. J . t003. Rolotórlo de estuooa, projoto 
Coble C:.ta:j, s, P€·2if!. Belo ttori.zonto, CVRO/OOCECEO. ,op. 

SANTOS, 8, A, d~. 1987. carajás: Patrimônio náclonat. ln: FCR.NANDES, F. A. C.. coord. A 
que.st'JO mineral na Amu.z()~: seis ensaios (rlUoos. Sca.sília. CNP<i. (CNPQ. Recursos 
minorais, estudos e 60cumeotos. 5) p. 95~131. 

- -----•• : 1001. A.m0%6nia: cc,tonc101 minorai o porspecUvoo do dosonvoMmento. 
sa.o Pauto, 1. A.. Ouoiroz, Ed. da usP. 25-Gp. (OlbllotocQ do <:Krncl:as naturais. 7). 

SILVA, G. G.. da.; U MA,, M. J . e. de; ANDF\ADE, A.. R. F. de: ISSt.EA., R. S.: GUIMARÃES. 19 74. 
Geok>g.ia. ln: l:IAASIL, Dep.ittame..nto Necional da Pr(Xlução Mineral. Projeto FUldam. 
FOiha $ Q.:U Tocantins: 9eo1ogis. geomorfOl<JOta, solos, vsgcta('-60 e uso potsnclal d.t 
t{lltiJ. nio d6 Je.nelto. (l ov:antamento d& rec\KSOS n:al'ura.ls, 4). 

SOUZA., z. S,; SANTOS, A. Q, S. t.l:0$HÂ1.1, 6. J .: HUHN, $.. R. D.: GATO, V. C. 19M, FeiÇÕO-$ 
geológicas e estrutul'ais do •greenstone beU de klontldaele, região de ·Xlngu&1a•Rlo 
Marta. sul do Pará. Belém, OOC5GEO. Trabalt-o elaborado oara o XXXV COKGAE$$0 
ORASILEIAO OE GêOlOOlA.. 8elém. ?~. 

SOUZA, A. M. $ . cio: l .R.A.~ AMARAL, M. A. M. Hl$6, Evoluç~ C posslbilidados metatogeM• 
1/C!)S do oS$tX.'lflÇDO m6fic.,..uur:,m6flco do Çr:Jd!)uh. cvno. su1eCI0GTC.C. Suo. oe 
T ecn. dox. 86. Belo H0ti: on1e - MG. 

SUPERINTENDêHClA DO OESEN\'OLVU,1,ENTO ()A AMAZÓNIA. oepan.amento de Reeursos 
Naturais. OMsão de recursos minerêli$. 1972. Pesqui$a mineral do Tapajós/Jaman
xtm: tela t6rio ote11mlnar. Belõm 172p. 

SU$ZCZVNSHI, E. F. HlM, Corl3$ COMIOOtoç60$ SOOC6 O toctõnica (ltl PlcuoJorm~ Amo..:õ
nica. llt CONGRl!SSO 8AASlU:IRO OE GGOLôGIA. 23 .. S:alVador, 1969. R eSf.11'1'1() (/8$ 

conferl nciii:s e ccmunic;:çõc:;. $atvadoc, S0<:iedade Sra&iloira de Geologia. p. 75--6. 

TAS$1NARI, e. C. G; 1-IIR.ATA, w. l<.; K.AWASHITA. K. t,e2. GeolOç!C evoMion oi thO s erra 
dos caraJP. Parâ, Orazll, ln: INTERNA r 10NAL SVMPOSIUM OH ARCHEAN ANO 6A.RLY 
PA0T(!A02:01C Ol!Ol.OCtC evou J'OON .I\NO MC!TALLOCCNESIS--ISAP, S•lvlldor . 1982. 
AI\Bls. RIJv. Oras. Gooci. 12(1-3):263·7, m..-Jset. 

53 



- --- --. 1985. 1a.aoe das rochas e aos evento$ tectõnleos no craton Amazónico 
e áreas adjacentes no &aalJ (Amazónia Legal BraaUeJta), PrOjeto 
AADAM.SRASIL•IOOE. (não puOIIC&do). 

------.; TE!IXEIRA, W.: SIGA Jr. 0 .: KAWASHITA, K..; CôROANI. O. G. Hl87, 
GeolOgical evotution and ovaJuation 01 rocen1 geochronologleal data irt Amazcw,ian 
Craton. ln: IUGS. PRECAl.tB-RIAN EVOLUTION OF THE AMAZONlA.N REGIOH. Cara;ú. 
1987. Final meet111g oi lhtt worklr'Jg group. Extended abstracts. CSta,já$. p.20-31. 

TEIXEIRA,, J. 8. e . & Ot l 'REY SILVA, L. J. H. 1"67. Jazida $11/obt> 3A. t811JCl(J(/UJÇ}io 9'10/d· 
glcà dt> m/nd/1() (Cu,.Au,.Ag.M<>-FtJ) lJ $UI tJPIICDÇI)() no 8Pf()ll{llfatn(J(ttO CCOlldmlC() do 
dC{)dSito. AOla lótio in temo OOCCGEOIOICOR. 

TOLOERT, o. E.: ME\.CHEA. G.. C.. GOMES, e. 8 . 1971. The rooently di$COVei'e(1 S8t1'8 OOs 
CstaJ,s iton deposlt$, northem &azil. Econ. Gso/. 66:985-9•. 

TOLBEAT G. e.; SANTOS, 8. A. 404; ALl.tEIDA. e. 8.; fllTTER, J. e. 19,68. Aocento dõscober • 
t~ ocorróncioe Cl6 mrn6r io d6 ro,ro no Estaoo 00 Par4. 8roall R9v. Mln. ~ Mot. 
4'8(28&):253--6, ooz. 

TOLEDO.GFtOKE, i.a. e. 1$186. lntempe.rlsmo das rochas m1netalizadaa em cobre <to SaJobo, 
3A, Serra dos Carajás. Tese (Se; doutoreco. Univ ersl(jade de Sã.e Paulo, Insti tuto <:10 
Geotiéncfa-.SP. 

TOWNENO, ll. 1919, Po11og1ofi!J d:J$ om()S(f~ <k, t()$10rrtullh0$ d(J campo do corpo t, IJIIIO 
1. MM,. AJO <'o Janeilo, oocecco. s.Jp. Relatório interno. 

------. .; 1979. Relatdrlo ~ intNpfeUJ.çâo geot69ica corpo ~ - MM1. RiO de Ja· 
nelro, OOCE!GEO. St>. Relatório lntomo. 

YURNC:R, t:. v . 198Q. Mclamorphlc petrology, mftrcr.iloglca1 ttnd fi11ld 8$/)6CIS. N&w Y0tk. 
McGr~~)fül, 430p. 

VIAHA, A,; FARIAS, N.; SAUERESSIG, R. 1982. JS.lida d e COC)J0 SaJobo 3A. Cilnc.i:S$ da Ter'ª (5);13*,8, JUl.fatJO, 

VILL,e.S BOAS, J . M.: Q UARESMA, J . B.; JOFIGE JOÃO, x . s . 1900, Proi9t0 Pr()$~0 de 
Catváo En8fgdtle4> nas Átaas de Ocortbncis dlJ. Formaç.S.O Rio FtBSCó, Relat6rlo Final. 
Ool6tn. 36p. eonvtnlo ONPM-CPAl.d, CPRft.1 .. $1,1p. Roglonal 80ldm•Pf'. 

WIRTH, 1(, A.; CIODS. A. K.,; OLSZEWSHI Jr .. 1$e,(;.. l>-Pb ages Of úroons !tom lhe Gráo Pará 
Group arn, Sena dos Catajés Granite, Pará, Staz.il. Rev. Sras. Geoc., 16(2):195-200. 
JOO, 

54 



Jazida N4E: Reavaliação dos Corpos 

de Hematita Dura e Jospilitos 

Eduardo Antõnlo La<lelra• 
Josó Roborto Contono C0<<kliro·· 

• VnlYeralCade Feoetal ~ Mina.a Oetala- UFMO 
•• c«rtp,&nhla Valo do Alo ooce - CVRO 



-
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JAZIDA N4E: REAVALIAÇÃO DOS CORPOS DE HEMATITA DURA E JASPILITOS. 

fduudo A1HOftlO Ladelta 
Jo.6 Rob.rto C•ttt•no co,o•lro 

ABSTRACT 

Development works including detailed structural-geological mapplng (scale 1:500) 
and subsequent drlllíng program were cairled out aiming at lhe hard hematite of Pará. 
Mineral rights are owned by Companhia Vale do Rio Doce (CVfl0). 

Wlthin the Mineral Caraj ás Province, the N4E Mine, is up to now, the only lron 
deposit in operation by CVRO in lhe region since January 1986. Ore reserves oi thls 
depcsit were est imated in 1980, at 1.2 billions tons oi iron ore with 66% oi contained 
total iron. 

lhe main elements lor lhe establíshment oi a praticai structural geologlcal model 
for the iron ore deposits of lhe N4E Mine Is beeing delined with basls on the obtained 
data. The integratlon of ali data of the drilling program and geological survey in order to 
design of the ore body geometry will allow a long and ll)ediun planning oi the mlnlng 
operations of lhe hard hematite tonnage contained in lhe mine. The following new 
information are olfered: 

- StructuraJ contrais to ore bodies and jaspilites 
- Preliminary definitions oi lhe hard hematite bodies and jaspilltes 
- Prelimlnary estimates oi tonnage data oi the hard hematita ore bodles. 

lhe new-evaluation provided an increase of 4% .. Of the previous reserves betwen the 
600N and 1970N coordinates. 

INTRODUÇÃO 

A Jazida de N4E, faz J)atte do complexo de corpcs mineralizados em ferro do Dis
trito Ferrilero da Serra dos Carajás, mais especif icamente no grupamento denominado 
Serra Norte (Fig. 21 ). 

Localização e Vias de Acesso: A jazida de N4E está situada na Serra dos Cara
jás, no município de Marabá no Estado do Pará (Figs. 21 e 22). 

O acesso a Serra dos Carajás pode ser feito via aérea. per linhas regulares de 
aviação, ou via rodovi~ia através das rodovias PA-275, PA-150 e PA-70. A clareira de 
N4E da Serra dos Carajás dista. em linha reta, 130 km da cidade de Marabá e 550 km da 
cidade de Belém. 

Merodologia de Trabalho: A metodologia utilizada para a geração de dados brutps 
e a integração consequente dos mesmos, foi a de levantamento de geologia estrutural 
aplicada a geologia de mineração, a saber. 

- Levantamento geológico estrutural de frente de lavra na escala de 1 :soo com amarra
ção de topografia de precisão, realizados diariamente nos avanços dos bancos. com 
registro das várias superffcies- S e estruturas lineares Identificadas. 

- Construção de seções verticais e horizoniais, na mesma escala. 

- Planejamento de campanha de sondagem rotat iva a diamante com base nos dados 
dos itens 1 e 2. Programou-se campanha d~ 2.000 metros de furos, em duas etapas de 
1.000 metros cada (Fig. 23). 

Tipos de Minério: Como nos diversos tlpo:s de minério serão mencionados com 
freqüência no presente texto, adiantamos sua definição. Adota-se atualmente a classil i· 
cação para efeito de lavra. dos minérios hematltic-os. existentes na jazida em dois tipos 
principais, hematita lriáilel e hematita compacta, que são por sua vez subdivididos em 
subtipos caracterizados como segue: 
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1) hematita friável - conforme o nome Indica trata-se de massas de hematita que 
se desagregam facilmente ao tato, sob a forma de grânulos ou espéculas. Este tipo pre
domina dentro do contexto da formação ferrlfera jaspilitica, distribuindo-se ao longo de 
toda a jazida. Quatro subtipos foram assim caracterizadOs: 

l.aJ hematita mole llmonitizada: ocorre na zona de transição entre a canga e a 
hematita fresca, em zona de lntemperismo e por esta razão exibe um comportamento 
geométrico de extrema irregularidade. Preóominam nesse tipo minerais como limonita, 
goethita, e outros minerais de ferro hidratados. 

l.b) hematita mole limonitlzada aluminosa: semelhante a anterior, porém, apre
senta contaminações de minerais de argila e, filossilicatos. 

l.c) hematita mole aluminosa: são as porções do corpo de hematita friável que 
normalmente possuem contaminações de minerais de argila e de lilossilicatos, distri· 
buindo-se de maneira irregular formando bolsões ou buchos. 

l.d) hematita mole: é o corpo de hematita friável, propriamente dito . 

li) hematita compacta - são corpos .maciços discordantes da massa geral de he
matita friável. Subdividem-se em: 

li.a) hematita dura compacta: como ,o no!lle indica além de ser dura ao golpe de 
martelo e ao trabalho com o maquinário de perfuração, aparentemente, não possui estru
tura planar. 

11.b) hematita dura laminada - nesses corpos, hematita compacta em camadas de 
1 O cr.i ée espessura média, intercalam-se com lâminas, centimétricas de hematita friável, 
que em geral têm 3 cm de espessura média .. 

TRABALHOS REALIZADOS 

Âlém dos trabalhos de pesquisa Inicial (1~ fase) realizados no período de 1970 a 
1972, (REZENDE & MIRANDA BARBOSA, 1972) o corpo de N4E teve de 1972 a 1979 uma 
fase 2 de pesquisa complementar que abrange os seguintes dados (TORRES et ai., 
1980): 

- 179 furos de sondagem num total de 21 .0'72,72 metros perfurados; 
6 galerias tótalizando 1.542,30 metros escavados; 

- · uma chaminé ("raise") com 108 metros, ligané!o a galeria N4G 1 à superfície; e 

- montagem de uma planta piloto para execução de testes diversos. 

Para a presente fase /3~) de pesquisa foram programados um total de dois mil 
metros de sondagem complementar, que seriam subdivididos em duas etapas de mil me
tros cada. O método principal consist iu na· execução de furos de sonda, uti lizando-se 
sondas rotativas equipadas com coroas diamantadas e barriletes duplos para recupera· 
ção contínua de testemunhos. 

A primeira etapa foi realizada no período de 15/ 10/87 a 27/01/88, com 8 furos, to
talizando 765,25 metros perfurados, distribuldos estrategicamente com base nos levan
tamentos de dados de campo, i. é, mapeamento geológico estrutural de bancos de mina, 
a escala de 1 :500 (Fig. 23). 

A segunda etapa foi realizada de 29/01 /88 a 16/05/88 com 1 O furos que totaliza· 
ram 813,70 metros perfurados também locados em função do condicionamento geológico 
definido no mapa geológico escala 1 :500. 

HISTÓRICO 

Em 1933 o eng. Luiz Flores de Moraes Rego descreveu no alto do ltacaiunas 
"morros de topo plano onde se encontram campos gerais" . O geógrafo Luiz Castro Soa
res em 1951/1952 fez um reconhecimento áereo f itofisionômico onde foi observada a 
existência de formações não floreS1ais correspondentes às clareiras que hOje são reco
nhe,cidas como indicativas de ocorrências ferrrteras. 

O primeiro reconhecimento geológico na região da Serra dos Carajás foi feito por 
Avelino lgnácio de Oliveira, no inicio da década de vinte, revelando ocorrências de gaie
na em São Félix do Xingu e material carbonoso no Rio Fresco. 
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Em 1966, Octávio Barbosa e colaboradores, através do Projeto Ataguala, coorde
nado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), foi a primeira grande 
iniciativa àe avaliação dO potencial de recursos minerais da região. 

Através de um amplo programa de prospecção mineral para a região, em 1967, foi 
Identificada a ocorrência de minério de ferre por geólogos da Companhia Meridional de 
Mineração. 

Em 1969 no acordo entre a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Mer[
dional (!e Mineração foram requeriC!as 18 áreas de pesquisa na região totalizando 
160.000 hectares. 

Em 1970/1972 através de um intenso programa de pesquisa foi determinado a 
existência de grandes reservas de hematita de alto teor, acarretando em estudos desti
nados a viabilidade económica dessas reservas, quando foi feita a opção pelo corpQ de 
N4E. Em 1977 a Companhia Vale do Rio Doce adquiriu as ações pertencentes a United 
States Steel licando como única responsável pela condução do projeto. 

Em junho de 1978 iniciaram-se as obras do projeto Caraj ás com a construção de 
um trecho de 82 km da estrada de ferro partindo de São Luís. Conclui-se em fevereiro de 
1985, a estrada de ferro que liga a Serra dos Carajás com o Porto da Madeira em São 
Luís. Em 1986 a jazida de N4E entra em ritmo de operação de lavra para produção de 1 S 
milhões de toneladas de minério de ferro/ano. A produção vem, progressivamente, cres
cendo, tendo atingido em 1987, 23 milhões de toneladas, prevendo-se, para 1988 um to
tal de 30 milhões de toneladas. 

GEOLOGIA REGIONAL E ESTRATIGRAFIA 

Slnteses regionais sobre a geologia da Província Mineral de Carajás encontra-se 
em TOLBERT et ai. (1971), MIRANDA BARBOSA (1972), BEISIEGEL et ai. (1973), SILVA et 
ai. (1 974), SANTOS (1981), BEISIEGEL (1982), HIRATA et ai. (1982), ~ARIAS & 
SAUERESSIG (1982), BERNARDELLI (1982), TASSINARI et ai. (1982), CORDANI et ai. 
(1984), SANTOS & LOGUERCJO (1984), MEDEIROS NEliO & VILLAS (1985). O estado da 
arte sobre os desenvolvimentos do conhecimento geológico mais recente da região pode 
ser apreciado em OOCEGEO (1 988) neste volume. 

Do ponto de vista dos depósitos de minério de ferro a unidade litoestratigráfica 
mais importante é o Grupo Grão Pará, que ocorre margeando a faixa de Carajás e con
siste, segundo aqueles trabalhos mais recentes (HIRATA et ai. 1982; DOCEGEO 1988, 
neste volume), em: 

1) Seqüência Metavu/cánica Inferior, incluindo metabasaltos em diversos derrames 
submarinos e metapiroclásticas (metariolitos). 

li) Unidade Intermediária Metassedimentar, incluindo-se aqui as formações fe«ífe
ras bandadas (FFB), hospedeiras dos jazimentos de minério de ferro, cujo conjunto rece
beu a denominação de Formação Carajás (CVRDIMERIOIONAL 1~72). 

Ili) Seqüência Metavulcánica Superior, litologi camente semelhante à Inferior, 
constituída analogamente de metabasaltos submarinos e rochas metaplroclásticas. 

Zircões coletados dos metariolítos da Seqüência Metavulcánica Inferior fomece
ram idades radiogénicas U·Pb no intercepto superior de .2,758Ma (WIRTH et ai. 1986). 

GEOLOGIA DA JAZIDA 

Estratigrafia: O corpo de minério N4E, posicionado na porção norte da Província 
Mineral de Carajás, (Fig. 22) fazendo parte do Complexo de Jazidas de Serra Norte, é·o 
único corpo de minério de ferro do distrito até hoje lavrado economicamente, pela Com
panhia Vale do Rio Doce. 

Os litotipos ocorrentes na Jazida N4E constituem a Formação Carajás pertencen
te ao GrupQ Grão Pará. A Formação Carajás, localmente compreende uma formação fer
rífera ban<lada à qual se associam os corpos de minério de ferro, posicio'nada regional
mente entre duas seqüencias de paleovulcãnicas, denominadas, superior e inferior; po
rém, no âmbito da jazida, até hoje não foi possível detectar a presença da seqüência 
paleovulcánica superior. 
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Para fins práticos, N4E foi dividida em duas porções (Fig, 22), denominadas de 
Aba Norte e Aba Sul. Os trabalhos descritos neste texto foram desenvolvidos na Aba 
Norte, visto que as complicações estruMais que ~êm dificultando o planejaménlo da la· 
vra, situam-se nesta parte do corpo. 

O corpo tem a " forma de um J" com a concavidade para noroeste, com st1a parte 
mais retilínea orientada aproximadamente segundo N15W, e sua parte mais curta com 
rumo S45W. 

Tipicamente a formação ferrlfera é um jaspilito. e não um itabirito (COELHO et ai, 
1980), que quando fresco constitui-se de bandas róseo-vermelhas, hematrtico-quártl:osas, 
que se alternam com bandas claras, metacherticas:, mas que também tem hematita, su
bcrdinadamente. Segundo teoria corrente aceita, unanimemente por geólogos que C<l' 
nhecem ou trabalham em Carajás, os corpos de minério de diversos tipos de hematita te
riam se derivado por processos de intemperismo tropical a partir das camadas de jaspili· 
to, a part ir da llxlviaçáo da sflica das bandas claras e enriquecimento residual das ban
das hemàtlticas (DOOR & MIRANDA BARBOSA, 1969; TOLBERT et ai .. 1970; BEISIEGEL, 
1973, 1982; TORRES et af., 1980). 

Geologia Estrutural da Jazida: A geologia estrutural da Jazida N4E quando com
parada com a de outros depósitos de minério de ferro, por exemplo, os do Quadrilátero 
Ferrífero, como em ltabira, Serra do Curral, Casa de Pedra, Pico de ltabirito, etc, é apa
rentemente complexa. Não obstante, com os dados levantados até o momento, existem, 
pelo menos, três esti los de dobras, além de efeitos de deformação rúptil posterior. Para 
o desenvolvimento dessas dobras formulamos uma hipótese de trabalho envolvendo 3 
(três) fases de deformação, evolufdas porém de modo temporalmente progressivo. Sa
liente-se que usamos o termo hipótese, devido às seguintes razões: 

1) Os estudos se l imitaram ao domínio geolõgico da Jazida N4E, e até o momento 
só a Aba Norte, visto que estudos regionais não foram objetivo do presente trabalho. 

li) Sabe-se que muitas vezes, estilos deformacionais diferentes. como os estilos 
de dobramentos a serem descritos, podem em casos particulares ser gerados em uma 
única fase de deformação, como acontece por exemplo, com o desenvolvimento de zonas 
de cisalhamento dúctil, onde estas foram estudadas em regiões não polideformadas 
(veia ZALAN, 1986). 

Ili) Faltam dados de investigação de petrologia estrutural, que não foi, como é 
óbvio, objetivo do presente trabalho. 

Isto posto, os três estilos de dobramento determinados, ligados cada um respecti
vamente, às três fases de dobramento hipotetizadas, são caracterizados através dos 
seus elementos geométricos, planares e l ineares, como descritos a seguir. 

Dobramento 87: Tipifica-se por dobras similares. anisopacas, apenadas, com ten
dência a isoclinais e a recumbência, a cujos f lancos se paraleliza uma foliação S1, me· 
tamórfic<l'deformativa, conferida pela o<ientação planar de minerais placóides, no caso 
e-m pauta, notadamente de hematita e de especular ita. 

Com tendência a paralelizar S1, ocorrem em todo o corpo da Aba None, impor· 
tantes zonas de cisalhamento que rompem e até atenuam os flancos, inversos das cita
das dobras; essas zonas, em geral, são mareadas em muitos locais, por hematita friável. 
Como conseqüência formaram-se estruturas colunares "mullions" que ocorrem nas char· 
neiras dessas dobras B 1, sendo paralelas às mesmas. Chamamo-las coloquialmente, de 
"charutos" . O caimento ("plunge") das dobras B1 e dos charutos tem um rumo médio de 
310 graus, com valor do caimento variando de 10 a 20 graus (Fig. 24), 

Dobramento 82: Engloba dobras algo mais abertas, porém, ainda fortemente as
simétricas, anis6pacas, ocorrendo mais comumente, nos flancos das dobras anteriores 
B1; as dobras 82 tem grosseiramente. o mesmo rumo, entre 310 a 320 graus; contudo, o 
valor de seu caimento é maior, em torno de 40 graus. Associa-se a elas foliação de cre
nulação S2, que cena com certo ângulo a foliação .S1 (Fig. 24) 

Dobramento 83: Caracteriza-se por dobras amplas e/ou ondulações. cujas char
neiras B3 exibem rumo de 270 graus, e caimentos 40 a 50 graus. Superflcies de cl iva
gem de fratura ou espaçada (ing. ··spaced cleavage"), sem recristalização de minerais 
placóides, são paralelas, grosseiramente, às suas· superflcies axiais (Fig. 24). 
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Deformação Rúptil: Inúmeras juntas e cl:ivagens de fraturas "secas" (sem min&
rais placóides como lilossiliéatos, hematita. etc.) se apresentam formando entre si um 
ângulo aproximado de 60 graus e parecem ter se desenvolvido simultaneamente. Aela
cionadas a tais clivagens foram mapeadas várias falhas normais, algumas marcadas por 
brechamento. 

Controle Estrutural dos Corpos de Minério e de Jaspilito: Através do Mapa Geoló· 
gico (escala 1:5.000, reduzido de mapas de trabalho à escala de 1:500), e dos estereo
gramas supracitados observam-se que os corpos de hematita dura e de jaspilito e a pró
pria estrutura da Aba Norte se distribuem como que faixas descontínuas, estas se orien
tam com 'trend" N30W que é o rumo dos dobramentos B 1, B2 quase coaxiais com lei· 
çóes anisópacas e apertadas, mostrando estrutura em esliloides ou charutos em planta 
(Flgs. 25 e 26). 

Notam-se também, que tais faixas de distribuição se mostram onduladas com as 
cavidades e convexidades das ondulações tendo como raios de curvatura aproximados os 
traços axiais médios dos dobramentos 83. 

Paralelizando tais traços axiais aos quais são paralelos falhas e clivagem de fra
turas S3, notam-se diques de metamáflcas que se alojaram naquelas falhas. Por se ter 
conseguido definir tais relações geométricas pode-se doravante planejar melhor as ope· 
rações de lavra dos corpos em N4E, o que redundará, certamente em economia opera
cional. 

Cálculo Preliminar das Novas Reservas de Tipos de Minério: Para o cálculo das 
reservas foi usado o novo esquema estrutural apresentado, que por sua vez permitiu de
senhar e Interpretar nas seções verticais construidas com os dados dos bancos de mina 
e dos furos de sonda a diamante, a forma geomátrica dos corpos de minério em profun
didade que mais se aproximam dos corpos expostos em superfície e que puderam ser 
mapeados. 

Os resultados da cubagem realizada por categoria de reserva e de tipo de minério 
mostram um acréscimo de 4% de hematita oura entre as coordenaoas 600N e 1970N, 
área de abrangência dos trabalhos. 

CONCLUSÕES 

De Caráter Prático e Eeon6mico 

' 1. Os trabalhos realizados permitiram estimar um acréscimo de volume oe hema-
tita dura da Jazioa N4E. 

2. O conhecimento obtiôo do controle estrutural dos corpos de minério permitirá 
o melhor planejamento da lavra dos oiversos tipos de minério como também permitirá 
obviamente maior economia nas operações de lavra. 

Do Caráter Técnlco-Clentffico 

1, Os estilos de dobramento, com suas respectivas estruturas penetrativas, deli· 
nidos para a JAZIDA N4E, Aba Norte, mostram que as interpretações anteriores sobre do
bras causadas por deformação de sedimentos não consolidados slnseoimentares {GIBBS 
et ai., 1986) oevem ser tomadas com certa reserva 

2. As dobras assimétricas com tendência a recumbência, anisópacas mapeadas 
em N4E, devem ser levadas em conta na conhec.ida interpretação de que as seqüências 
paleovulcãnicas inferior e superior são diferentes, pois tal pode não ser o caso, e as 
mesmas estarem repetidas por dobramentos e cavalgamentos. 

3. As zonas de cisalhamentos definidas a escala da Jazida N4E deve refletir es
truturas maiores regionais, ainda não descritas em trabalhos publicados. 
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XXXV CONGRESSO BRASILEIRO OE GEOLOGIA 

MINA DE MANGAN~S DO AZUL 

ABSTRACT 

The Azul Manganese Mine was discovered in 1971. Today it's the fourth year oi 
sucessfull production. 

Alter an initial survey from 1973 to 1977 a capacity oi 65 million tons of high 
grade manganese ore was defined. 

The deposit was originãted through a laterization process from carbonatic primary 
rocks and its main mineral is rodocrosite. 

ln may, 1985, lhe Azul Manganese Mine started its operational phase 
simultaneously with lhe beginning of the beneficiation plant operation. 

Mining is in open-pit, with 4 meter benches. Thé blasting is done by bulldozers 
with scarifiers and lhe ore is loaded by ·front-loaders. The mining is developed under a 
0.8 waste/ore relation, using the company's own equipment plus some rented machinery. 

l he Beneficialion Flowsheet production capacity could go up to 1.000.000 TPY but 
today it is 860.0-00 TPY. lhe beneficiation facilities comprise oi ctushing, scrubbing, wet 
screening, gravimetric classification and dewatering. 

Eigth types oi ore are produced today, 5 for metallurgical use, 2 for manufacturing 
oi dry cells and 1 for chemical use. The Ol'e produced ai Azul is transported to the marine 
terminal at São Luiz by lhe 890 km Carajás Railroad {EFC). From São Luiz, lhe 
manganese ore is distributed to Brazil and abroad. Today, the total oi lhe domestic 
·demand ot batterry grade natural manganese dioxlde is supplied by CVR0. ln the 
lnternatlonal market the product is sold to Singapore, Argentina, England, lndia and USA, 
among other countries. 

The ferromanganese alloys indust,ry is lhe biggest consumer oi metallurgical ore 
and represents 70% of the demand. 

ln 1987, CVRO comercialized 300.000 t of manganese ore from Azul Mine of which 
half was for lhe internai market. 

INTRODUÇÃO 

A Mina de Manganês do Azul local iza-se na Serra dos Carajás, margem direita do 
Rio ltacaitlnas no municfpio de Marabá, Pará. 

O acesso pede ser feito atualmente por via aérea com vões diários de qualquer 
parte do pais até Carajás, por via rodoviária através de estradas pavimentadas, ou ainda 
através da Estrada de Ferro Carajás. A mina é alcançada partindo-se de Carajás por es
trada de terra de boa qualidade em percurso de 28 km. 

A Serra dos Carajás é constituída por um conjunto de chapadas e cristas com di· 
reção geral e-w que se elevam de 300 a 400 metros acima das áreas adjacen1es forman
do o relevo mais montanhoso da região. Na área do Azul a morfologia é mais suave com 
relevo plano, ondulado, formando uma bacia deprimida com altitude média de 550 m. O 
sistema hidrográfico pertence a bacia do Rio ltacaiúnas através de seus afluentes, Igara
pés Azul é Águas Claras. 

A 15 de setembro de 1971, durante campanha de reconhecimento geológico em 
implementação do programa de pesquisa para minério de ferro, foi descoberto o depósito 
de manganês às proximidades das cabeceiras do Igarapé Azul. Imediatamente após a 
descoberta, foi requerido junto ao ONPM pela Amazônia Mineração S/A - AMZA, autoriza
ção de pesquisa, sendo outorgado Alvará de Autorização de Pesquisa em 31 de julho de 
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1973. As pesquisas desenvolve<am-se até setembro de 1977 Quando foi apresentado ao 
ONPM o relatório final. 

Em abril de 1980 foi protocolado no ONPM o Requerimento de Concessão de La
vra para a jazida de manganês do Azul. que foi outorgada à Cia. Vale do Rio Doce em 
julho de 1982. 

A Mina do Azul entrou em atividades de prO<fuçáo em 1985 paralelamente com 
a Implantação de uma unlôade de tratamento ele minério na própria área do Alui. 

TRABALHOS DE PESQUISA 

FASE PRINCIPAL 

No perlO<fo do 1973 a 1977 !oram desenvolvido$ os trabalhos mais lmpartanles 
para o conhecimento do minério do Azul, resumidos a seguir; 

Prospecção GBoquímica: 

Nesta rase executoti-se u'!' programa de p,ospecçáo geoquímica de sedimentos 
de correntes nos igarapés Azul, Aguas Claras e afluentes, objetlvandO delimitar áreas 
anômalas propicias a maior detalhamen10. Efetuaram-se análises para Mn, Cu, Zn, e Ni. 

Reconhecimento Geológico: 

Com base nos dados de geoquímica associados a rotointerpretação, seleciona
ram-se algumas áreas para reconhecimento geológico de campa, para tal foram abertos 
46.000 metros de picadaa para levantamento geológico. 

Mapeamento Geológico: 

Foi efetuado mapeamento geológico da área mineralizada em escala 1: 5000 
através de rede do picadas totalizando 97.000 metros lineares. 

Abertura de Trincheiras: 

Foram abe<tas 5 trincheiras num total de 580 metros lineares, com profundidades 
variando de 2 a 8 metros, nas Quaís foram feitas as primeiras anãtises Químicas e gra
nulométricas por tipa de material manganeslfero. 

Poços de PesQuisa: 

Foram abertos 1sa poços ele pesquísa em um total de 2.530m com profundidade 
média de 16 metros. Todos os paços de pesquisa foram mapeados e descritos em deta
lhe na escala 1 :50. 

Os peços loram amostradoS por canais verti cais o analisados para Mn nas fra
ções 1 •, 11~·. 1/4", 1/8" e abaíxo de 1/8". 

Programa de Sondagom: 

Com base em sete furos a trado pe,fazendo 74 metros, para definição de melhor 
localizaçáo, foram executados 40 furos de sonda a diamante num total de 3.605 metros. 
com recuperação média de 94,22%. Os testemunhos de sondagem foram amostrado$, em 
geral, em intervalos de um metro e analisados Quimicamente para Mn. 

REAMOSTRAGEM 

Em 1983, face a necessidade de conhecer-se mais detalhadamente o miné<io de
trltlco do Azul, foi efetuada campanha de reamostragem de poços daqueles efetuados na 
primeira campanha de pesquisa. Essas amostras foram analisadas quimicamente para 
Mn, Mn02, P, A1203, Fo, s102, PPC, CaO. MgO. N&20. 1<20, se TI02 nas frações granulomé
trlcas eotrespondentes aos prováveis produtos a serem gerados futuramente, iá visando 
a obtenção de dados para a definição das especificaç/Ses comerciais. 
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DETALHAMENTO MINÉRIO ELETROLÍTICO 

Ainda em 1983 real izou-se campanha de poços em malha de 25 x 25 (m x m) que 
resultou nà exeçução de 30 poços com profumdidade média de 25 metros para detalha
mento das informações sobre o minério granulado do alto teor, que futuramente seria 
comercializado para aplicação na fabricação de pilhas. 

CAMPANHA DE POÇOS - 1985 

Na primeira campanha de pesqui~ foi utilizada uma malha de poços com l inhas 
espaçadas de 400 metros e posteriormente fechada para 200 metros em determinadas 
áreas do corpo. Para fechar-se a malha para espaçamento de 100 metros foram abertos 
41 poços que perfizeram 516 metros lineares. Essa campanha teve per objetivo detalhar 
informações sobre o minério detrítico que começava a ser lavrádo. 

CAMPANHA DE POÇOS - 1987 

Ainda seguindo o objetivo de detalhamento de informações sobre o minério detrl· 
tico foram abertos 40 poços de pesquisa perfazendo 495 metros de profundidade média 
de 12 metros. Os alvos desta campanha foram áreas onde a malha apresentava informa
ções espaçadas de 400 metros. 

RESERVAS 

Os cálculos de reservas foram efetuados com base nos dados obtidos na fase 
principal de pesquisa e no plano de lavra apresentado ao 0 NPM. O quadro 01 representa 
as reservas geológicas e lavráveis iniciais, por tipo de minério. 

Foi considerada como reserva geológica a soma das reservas medidas, indicadas 
e inferidas, e como reserva lavrável aquela compreendida na cava dO pit final do plano 
de lavra apresentado ao DNPM. 

QUADRO 01 - RESERVAS X 1000 t 

TIPO OE MIN~RIO 

OETRfTICO 
ELETROLfTICO 
PELÍTICO 

TOTAL 

RES. GEOLÓGICA 

26.078 
11.438 
27.682 

65.248 

GEOLOGIA DA ÁREA MINERALIZADA 

RES.LAVAÁVEL 

22.090 
10.875 
27.204 

60.1 69 

TEOR M~0IO Mn 

36.91% 
46,36% 
28,51% 

35,00% 

A área mineralizada se apresenta em superflcíe como um corpo alongado ele di· 
ração variando de N75W a ew com 4.300 metros de extensão por 50 a 300 metros de lar
gura. Esta coriflguração é ressaltada por uma faixa continua de blocos mahganeslferos 
que situa-se nas porções mais elevadas topograficamente. esses blocos ocorrem ainda 
isoladamente na parle NW da jazida ou formando uma faixa descontinua seguindo a 
orientação geral, na porção w. Fig. 27. 

Margeando a faixa de blocos, observa-se a existência de faixas descontinuas e de 
larguras variáveis de pisolitos manganeslferos em posição topográfica Inferior. Os pisoli· 
tos têm forma de concreçóes esféricas com diâmetro médio da ordem de 4 mm, ocorren
do em matriz argilosa, são constituídos de nÍ)cleo mangane!\ffero recobertos por carapa
ça later/tica ferro-aluminosa. É comum a ocorrência de plaquetas manganesfleras e 
fragmentos manganeslferos irregulares associados aos plsolltos. 

Um outro tipo de material manganeslfero que pode ser observado em superfície, 
são as chamadas brechas later-fticas manganeslferas que são massas de até 2 metros de 
diâmetro constituídas por plaquetas e fragmentos de blocos cimentados per óxidos de 
ferro e manganês. 
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Circundando esses materiais, observa-se solos argilosos ou argila-arenosos de 
coloração avermelhada. Nas porções sudeste e nordeste, nota-se a ocorrência de cangas 
latorfticas, 

A estrutura foi Interpretada por Bemardelli & Beisiegel, 1978 como sendo um an
ticlinório assimétrico de eixo e-w com caimento suave para Leste e flancos mergulhando 
fortemente para Sul e de maneira suave para Norte. Foram constatados alguns falha
mentos NS e ew, falhamentos estes que determinaram variações nas mineralizações da 
jazida. As roçhas da área mineralizada, incluindo as formações magnesfleras primárias, 
são rochas finas, argilosas e em parte siltico-argJlosas pertencentes ao pacote pelftico 
da parte superior na Formação Rio Fresco denominada Membro Azul. 

A paitir de dados de Juros de sondagem, Bemardelli & Belslegel (op. clt.) apresen
taram a coluna estratigráfica do Membro Azul na seqüência de baixo para cima (vide sa
ção vertical. fig. 28). 

Na base, siltitos e argilitos de cor cinza clara a. preta, com espessura em tomo de 65 
metros e menos de 14% de Mn. 

Unidade Manganesílera Inferior com 18 a 40 metros de espessura e teor de manganês 
entre 21 e 26%. 

Siltito carbonoso com espessura em torno de 50 metros, de coloração cinza escuro a 
preto, com menos de 4% de Mn. 

Unidade constituída de sillitos cinza claro a escuro e violeta com teor de manganês 
inferior a 5% e espessura variando entre 17 e 44 metros. 

Unidade Manganesrtera Superior, com teor de Mn em torno de 15% e espessura va
riando de 33 a 54 metros. 

No topo, encontram-se siltitos de cor marrom a vermelho, com teor de Mn em tomo de 
6% e espessura superior a 70 metros. 

Para o depósito do Azul são classificados tr ês t ipos de materiais manganesrteros: 
Protominérios, Depósitos Superficiais e Depósitos Subsuperficiais. 

PROTOMINÉRIOS 

Foram reconhecidas duas unidades manganesíferas primárias essencialmente 
constituídas de rodocrosita (30 a 65%), quartzo (15 a 30%), filossilicatos (15 a 25%), fel
'Clspatos (O a 10%), pirita ( = 5%) e de matéria carbonosa. Esses minerais detríticos ocor· 
rem em meio a matriz carbonática rica em matéria orgânica. 

A Unidade Manganesífera Superior foi deli nida como uma marga manganesífera 
r.ítmica, exibindo alternâncias milimétricas de níveis químicos carbonáticos com níveis 
elást icos sílico-aluminosos. 

Os estratos carbonátlcos são constituícjos essendalmente de cristais micríticos 
de rodocrosita organizados em estruturas micronodulares em "ovos de peixes", quartzo e 
lilossilicatos. Os estratos elásticos são constituídos principalmente de quartzo e argllo 
minerais, Beauvois e1 alli, 1987. 

A Unidade Manganesrtera Inferior é representada por uma rocha carbonática 
manganesífera onde microscopicamente aparece maciça ou finalmente estratificada. 
Constitui-se essencialmente de rodocrosita, quartzo, material carbonoso e pirita, esta úl
tima associada à rodocrosita preenchendo f issuras ou disseminada nos sedimentos. É 
mais carbonática que a unidade superior e macroscopicamente é placóide exibindo colo
ração cinza escura a preta. 

DEPÓSITOS SUBSUPERFICIAIS 

Os materiais de subsuperllcie são classif icados em: Pelitos Manganeslferos, Ma· 
terial Manganesífero Granulado, Material Manganesífero Maciço, Slltitos Impregnados de 
Manganês e Síltitos Enriquecidos em Manganês. Entre estes, têm lmportancla econômica 
os palitos manganeslferos, o material manganesílero granulado que const[tul o minério 
eletrolítico e os materiais manganesíferos maciços, estes últimos apenas quando ocor
rem próximos aos outros dois. 
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A brecha laterftlca manganesllera ocorre como crostas superficiais ou como cor

pos tabulares subsuperficiais e seu teor em manganês varia bastante, podendo atingir 
até, excepcionalmente 50% Mo, quando o cimento é preferençialmente manganeslfero e 
os fragmentos cimentados slio mais ricos. 

Os blocos e plaquetas ocorrem associados em superfície e constituem juntos, os 
mais ricos mlné<los superficiais dO Azul. Os blocos são fragmentos Irregulares, duros, 
densos, com dimensões variando de 10cm a a,té 2m. São geralmente maciços, porém é 
comum exibirem relictos de estratificação, aspectos de cim~ettação e precipitação colo
forme. Quando ocorrem em suporticle apresenlam-se em meio a matriz argilosa pouco 
significativa. 

As plaquetas são fragmentos lamelares de 3 a sem de comprimento por 0.5 a 
2cm de espessura, duros, densos, conservando em geral vestlgios de estratificação. 

Ocorrem em superflcle em toda área da jazida, muitas vezes associadas a pisoli
tos, quandO ocorrem em subsuperflcie estão associadas aos blocos e quase aflorantes. A 
matriz argilosa que envolve as pi aquelas representa de 1 O a 35% em peso. 

Esses materiais apresentam-se distribuídos caotlcamente em superfície passando 
a orientar-se próximo aos contatos com o pellto manganeslfero, ou mlné<lo eletrolítico 
segundo a estratificação destes, nesta fase caracteriza o chamado TRO, uma subdivisão 
do minério detrftico efetuada após testes de caracterização. 

Para Vaiarelli 1978, os blocos manganeslteros representam antigos níveis de pre
cipitação de soluções manganesfferas provenient es da dissolução de rodocrosita dos pro
tominé<ios e as plaquetas representam a mineralização dos estratos porosos dos miné
rios descarbonatlzados. 

Mineralogicamente nos blocos predomina a criptomelana ocorrendo ainda iltiofori
ta e piroluslta, esta última preenchendo fissuras ou recobrlndO as paredes Internas das 
cavidades dos blocos. As plaquetas constituem-se predominantemente de litloforita e s&
cundariamente de criptomelana. 

Os teores de manganês variam de 48 a 54% Mn para os blocos e de 40 a 50% Mn 
para as plaquetas. 

ASPECTOS GENtTICOS 

Para Anderson et alll (1974), os sedimentos dO Membro Azul, foram depositados 
em bacia lagunar subsldenle e rasa em ambiente epicontinental, confinada à região axial 
do Sinclinório Carajás. 

Supõe-se que a formação ferrffera dos Carajás e as rochas vulcânicas mãficas 
associadas, foram a fonte dO manganês., já que eram o relevo positivo à época da depo
sição do sedimento e contêm 0,38% Mn e 0,56% Mn respectivamente. 

A deposição na bacia dO AZ-UI apresenta variações nas condições de sedimenta
ção, representadas pelo fácies jaspiillo ferrffero na base passando a sedimentos químl
oos carbonáticos de ambiente redutor (rodocrosita e pirita), intercalados com sedimentos 
elásticos peUticos (quartzo, microclina e argilas). 

Os protominérlos da Jaz.ida do Azul constituem-se então de rochas sedimentares, 
compostas de minerais detríticos: Micas, feldspatos e quamo, em melo a matriz carbo
nática rica em mataria orgânica A rodocrosita em "ovos de peixes· pode dislribÚir-se em 
cachos alongados perpendicularmente a estratificação ou localmente substituindo as mi
ces detríticas, essas mices por sua vez se alteram em caolinita porém preservando aro
docrosita em seu interior. Seg. (MUlo~ 1964). uma alteração caullnizante das micas pre
servando os carbonatos não seria proveniente de alteração supergênica e laterftica Pa
ra esta situação Valarelli et alli (op. oit.J presumiram uma diagênese provocada por águas 
profundas, a qual alteraria as claritas e i llitas em caolinitas formaria sulfetos através da 
recristalização das piri tas, quaruo neoformado e recristalizaria a rodocrosita. 

Na figura 29 são esquematizadas as principais transformações mineralógicas 
ocorridas nos diferentos eventos da história geológica do Azul segundo Valarelli et alll. 
(op. clt.). 
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A partir de estu(k)S delalhaóos sobro o protomln4rio e as camadas de min&lo "in 
sítu•, reallzadOs por Beauvois et alli (op. ciLJ na Mina dO Azul, foram efetuadas as se
guintes obsecvações importantes: 

1 - A jazida manganesllera do Azul se forrnotJ por alteração latelftiea de um pro
tominérlo sédlmentar 001lStituldo de siltitos com níveis carbonosos, piritosos e carbonâtl· 
cos manganes!leros. 

2 - As parageneses observadas no minério não apresentam dilerenças fundamen
tais com aquelas definidas anteriormente em outros depósitos manganeslleros laterfti· 
cos. (Horem 1953; Sorem o C..meron 1960; HolU'oP 1965; Roy 1968; Pensoíl e Grenllin 1978; We
ber et ali 1979) , A criptomelana e a nsutita são dominantes em relação a todoroquita. a i»
rolusita, a ramsdefita e a fllioforita. 

3 - O protomin6rlo é essencialmente constituldO de rodocrosita, quattzO, de filos,
sificatos cio tipo muscovita e caofinita. Por sua ve>: é a maior alteral-'lidade das rodoa'o
sitas em refação às muscovitas e a estrutura das camadas seclime,,,.ares que controlam 
por meio de soluções o c1esenvofvimento de óxioos de manganês. A alteraçio lanlla elas 
micas libera seu potássio nas soluções no topo dOs perfis, provocando assim uma retro
morfose em criptomelana das fases manganeslfeta.s oxidadas derivadas ela alteração 
preexistente da rodocrosita. Além disso, em ra>:ão do caimento geral (loS estratos sedi
mentares do protominério, a circulação de soluções de alteração se fa>: mais facilmente 
no interior de um astrato, segundo a direção do mergulho dO que ao IOngo da vertical em 
direção ela frente de alteração. Resulta que eacla unidade sédimentar presencia uma 
evolução espedfiea controleda pelas proporções respectivas de roclOcrOsita e do micas. 

4 - A unidade Manganesllera inferior o a unidade manganoslfera superior se alte
ram então. respectivamente em um mínétio granulado rico e em um minério pelftlco. 

Na t,nidade manganeslfera superior, nota-se a seguinte seqüência mineral evolu
tiva de alteraçácr. 

Rodocrosita - Todoral<lta - Nsutita - Cryptomelana 

5 - Ê a alteração da unidade manganeslfera Inferior que condu;: ao min6rlo gra
nulado, o mais rico em manganês. porque o protominário contêm originalmente mais 10-
dOcrosita. Além cio mais é esta alteração que mostra as seqüências minerais evolutivas 
mais completas: 

Muscovita-.->Caolinita 
1 
1 

• • Rodo·· --~ Copto- - - +Nsutital ---1>Piro - --- - 1>Crlpto-- -- - - • Utioforlta 
crosi1a melanal i lusita melana3 

Onde: 

: 1 
1 

' • Cripto- • 
Melana 2 - - • NS!Jtita 2 --- • Ramsdelita 

Crlptomelana 1 - pseudomorfose 
Crlptomelana 2 - recristalização 
Crlptomelana 3 - retromortose 
Nsutita 1 - pseudomortose 
Nsutita 2 - recristalização 

CARACTERIZAÇÃO GRANULOllirrRICA DOS lllllt'áRIC>S 

Os minérios de manganês da Mina do Azul apresentam-se sob tipos com caracte
rfsticas g1anulomé1tfcas bem distintas. Inicialmente na pesquisa foram classificados pela 
estruturação em minério detrftieo, minério pelltico e minério rico. 
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MINÉRIO RICO 

O Minério rico, de uti lização em pilhas. apresenta-se sob forma de grânulos irre
gulares, cinza a preto, em meio a matriz pulverulenta negra ou raramente em forma de 
blocos tabulares bastante friáveis. 

A utilização final do minério eletrolftioo se dá com o material moído abaixo de 
200 mesh e atualmente vem sendo produzido na Instalação de Tratamento do Azul todO 
abaixo de 1", portanto o minério bruto não apresenta problemas granulométricos para 

utilização. 
O minério eletrolftico após beneficiamnto apresenta a curva granulométrica mos

trada abaixo. 

QUADRO 02 - CURVA GRANULOMÉTRICA BMNC 

Malhá 1" 3/4" 112" 3/8" 1 /4" 10# 35# 60" 1 ºº" 
Retido 
Acumulado 

0.1 8 4.44 11.27 5,44 10.69 30.79 28.30 5.25 2.06 
0.18 4.62 15.89 21.33 32.02 62.81 91.11 96.36 98.42 

MINÉRIO PELÍTICO 

O minério pelltico ocorre em forma de estratqs que mostram alternâncias de nl
veis mil imétricos de material manganesllero com olveis de material argiloso, de maneira 
geral apresenta coloração cinza escura. Apresenta-se ora bastante friável ora em forma 
de blocos tabulares de fácil desagregação ao impacto. Apenas com o tratamento na ins
talação gera produtos em um balanço de massa considerado de bom desempenho, não 
fosse a facilidade de degradar-se. Os quadros 03 e 04 mostram as características dos 
produtos obtidos em testes com o palito mang·anesífero na usina industrial. 

QUADRO 03 -PRODUÇÃ.O PELITO • QUÍMICA 

PAODOTOS PESO MD Fo $10:? p Al.2.03 .. ,90 ceo no, .. ,. K:?O 840 s Aec-.ip,Haçto t.tn 

AlD.IENTAÇÃO 100,00 38,&0 S,52 7, 2 1 0,083 14.51 0.215 (1,137 0,GO(I 0.055 0.859 0,2S6 0,011 100,00 

GRJ\NULAOO 
(-3" ,t ,,, .. , 41,05 42,52 3,90 .... 0-,080 12,!)Q O,:!S8 0-.H9 0,437 O,Q.49 O.S'-$ 0,220 0,011 s1.se 

BITOLA.DO 
{-3/8'' + ~ 5,7G '-~.17 .C:,29 3,70 ..... 9,71 0,21:l 0,.211 0.390 (1,067 1,09$ 0,30:! 0,01 1 8,71 

$. FEED 
{-114" • too,,') ie,u '-$.81 ,,e, 3,62 0,09,4 8,61 0.2t 1 0, 19,j o.~3 0-,082 ..... 0,29S 0,011 33.,32 

REJEITO 
("" tOOl""J 18,97 18,84 10.5" f 8,38 0,065 34.!M 0.17,t) 0,029 1,34 0.019 0,265 0, 101 º·º" 9,21 

QUADRO 04 • PRODUÇÃO PELITO - GRANULOMETRIA 

PENEIRA 
PAOOUTO 2 1/2" :r 1 t /2" 1 l /4" , .. "''" 112·· 3/8" 5116" 1/4" 6 ;,t· ,.~ 35~ .. ~ 100 9' 

CAANUI... 4,34 10,87 H),60 30,38 41,70 ~ -~:! 78,$9 89,08 Sl4,S4 X X X X X 

S, Fl::fO X X X X X X X X X 0,51 16.30 55,82 9 1,16 97,50 99,04 

81T0(.AQO X X X X X X X 0,t 2 0,27 78,3'1 98,33 X X X X 

Com base nos testes de produção em escala industrial, foram efetuados testes de 
degradação para o Granulado (-3"+1/4") gerado. 

Foram efetuados três testes para o granulado de pelito e três testes similares pa
ra o granulado do minério detrltico. Os dados são mostratos nos quadros 05 e 06. 
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QUADRO 05 - DEGRADAÇÃO GRANULADO DE PELITO 

PENEIRA 
CONOIÇÃO 2 1/2"º 2" 1 112'' 1 l/4 .. 1" "4 .. 1/2" 318" SltlS" 1/4 .. -1/4" 

ANTES 
OEGRAOAÇÃO 4,84 10.11 19.69 30.53 •1.as ss,n 78.8• 89,23 94,69 5,31 

20 OUEOAS 9,89 37,2• 10,84 82.74 88,56 11,4-

40 OUEOAS 7,6<1 34,20 65,24 76,04 82.86 17,14 

6<) OUEOAS 4,73 27,87 59,79 69,89 77,54 22,48 

QUADRO 06 - DEGRADAÇÃO GRANULADO DE DETRiTICO 

PENEIRA 
COJtOIÇ;.o Z 1/2" 2" 1 112•· , 1/4"' 1" 3/4'' 1/2'" 3/8" 5/16" 1/4" -114'' - 3/8" 

ANTES 
OEGRAOAÇÃO S.39 11,32 19,52 24,84 3 1. 93 42,93 66,82 82,52 97,55" 2,,.s· 

2.0 OUEOAS S.48 11,69 20.65 23,89 33.85 43,9$ 71,53 84,66 92,57 7,43 15,34 

40 OUEOAS 5,3S 10,'70 18,02 22,84 20,58 38,95 62,62 n,..,, 87,10 12,90 22,26 

60 OUEDAS 4,65 10,87 16,98 21,70 28, 71 37,ea 60,01 74,00 84,87 1$,39 29,00 

• ,.1 r•tlfad• • heç.&o J./a"' 

Com base nos resultados, observou-se que o minério pelítico tem suas perspecti
vas de utilização na sintetização. por ser um minério gerador de li nos, já que produz um 
granulado oom curva mais "fina" que aquela representativa do granulado de minério de
trftlco e com índice de degradação multo mais elevado. Dos testes efetuados nota-se 
ainda que o minério pelltico mostra um visível enriquecimento no teor de manganês nos 
produtos de granulometrla mais fina. bitolado (---,318''+5") e sinter-feed (-114"+100,.), 
tal observação levou-nos a efetuar experimentos de produção de sinter feed a partir do 
granulado de pellto, o que gerou resultados bastante satisfatórios (Quadro 07), 

,Aoouros _ .. 
1-, .. + 11,; .. ,_ 

QUADRO 07 - TESTE DE PRODUÇÃO OE $INTER FEED A PARTIR OE 
GRANULADO DE PELITO 

PESO Mn •• s10, p -· MgO e.o 1102 ...... .... ..., • 
100 41,01 .... S,13 0.07t 13,34 ..... 0.1•• º·"' o, ... ..... 0.25:? 0,013 

, .. , ,," + 10C>"t. 80,02 4.3,:St ,,,. 4,60 0.otl 1,t,SII O..H7 0.1111 0,41\ o.os, ..... .. , .. o.o,i .. _ 
.. 100,. 10.1 1 31,41 .... 13.o!i 0,001 ~.,s 0,2:311 o,~o 0,13& 0,000 0,411 0,156 0,013 

~-
100.00 

..... 
, ... 

Pwaletarnente aos testes efetuadOs oom o minér1o pelítico em Carajás, outros ór· 
gãos da CVRD vêm desenvolvendo estudos oom o minério petítico no sentido de viabill· 
ur o seu 8J)roveitamento, através de moagem, concentração e uma possível aglomera
ção de finos. 

UINtRIO DETRITICO 

Foi definido como minério detrítico todo aquele minério de coloração avermelha
da, constituído de blocos e plaquetas manganeslli,ras dispostos sem orientação em ma
triz argilosa que se distribuem superficialmente no depósito, 

Com o avanço da lavra, atingind~se porções inferiores do pacote de minério, p~ 
de-se observar que dentro do pacote existem minérios que apesar de ap,esentarem ca
racterfsticas químicas favoráveis, não geram GRANULADO dentro das especificações gra-
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nulométrtcas atualmente uti lizadas para comercialização, ou seja, geram GRANULADO 
com a curva granulométrlca muito "fina" e baixa recuperação. Com base nessas novas 
inform~ções, p~lu-s~ ~ra ~m trl\balho 9e subdivisão, reclassificação e Individualização 
de porções do pacote até então tratado apenas como Minério Detrítico. 

Após definição de parâmetros para a reclassificação cios minérios chegou-se a 
subdivisão do pacote detrítico em quatro tipos distintos de minério, pelas características 
tisicas: 

Mii'l6rio Fino (DF) - Foi classificado como minério fino todo aquele que apresen
tar fração abaixo de 1/4" acima de 50% e fração acima de 2" do granulado inferior a 
10%. 

Minério Médio {DM) - É o minério que apresenta a seguinte distribuição na simu
lação de tratamento do laboratório: 

- 1/4" do R.O.M. - abaixo de 25%; +2"' do granulado abaixo de 10%. 
- 1/4" do R.O.M. - entre 25% e 50%; +2" do granulado de O a 20%: 
- 1/4"' do R.0.M. - Acima de 50%; +2" do granulado acima de 20%. 

Minério Grosso (DG) - É todo minério que apresentar percentual da fração - 1/4" 
do R.O.M. abaixo de 25% e fração +2"' do granulado acima de 10%. ou qualquer minério 
com mais de 20% de parti cuias maiores que 2". 

Minério de Transição Detrítico/Pelito (TRD) Material classificado como fino, porém 
com o agravante de reter umidade mais que o DF. Caracteriza-se por apresentar estrutu
ração de pelito com nlveis de plaquetas endurecidas. Corresponde a zona de transição 
entre o minério detrítico e o palito manganesffero e representa de 15 a 20% de reserva 
de detrltico. 

Em primeira análise. conclui-se que 50% das reservas de minério detrltico conhe
cidas em detalhe na Mina do Azul são constitu/das pelos tipos DF (Minério Fino) e TAO 
(Transição detrítico/pelito) o que provavelmente vem a refletir para toda a mina. 

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E EVOLUÇÃO MINERALÓGICA DOS MINÉRIOS 

Os minérios observados hoje na Mina de manganês do Azul são originários de en
riquecimento por alteração laterltica de um protominério carbonático. provêm do enrique
cimento de materiais com teores oscilando de 14 a 26% de manganês para até 54%. 

Os protominérios manganesfferos são constituídos por 30 a 65% de rodocrosita, 
15 a 30% de quartzo, 15 a 25% de fi lossilicatos. até 10% de feldspatos, aproximadamen
te 5% de piritas e matéria carbonosa. 

Na seqüência evolutiva de alteração dos protominérios foi observado um enrique
cimento em torno de 150% de manganês. 

A caracterização química do minério de manganês rico que é considerado um mi
nério de alto teor é mostrado a seguir: 

QUADRO 08 - CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 00 
MINÉRIO ELETROLÍTICO 

CLASSE Mn Mn02 Fe A9 " 

R.0.M 46.4 71.10 3.89 -GRAOE 11 51. 0 76, SO J.20 5 
GRADEI 53.8 81.00 3.00 

i'I.O.M, A• r, Ot M.ln•. 
G rado 1 • li .. proO'U1!> enuo O,$• 2s,, .. 111 . 
' PPIII 

Pb" cu· NI" e.,• A$" 

285 320 540 226 44 
250 300 600 200 30 
220 2S0 soo 160 40 

Mineralogicamente o minério constitui-se de nsutita,, criptome1ana, titl1ioforita-to
dorokita, piroluslta, caulinita. gibsita e anatásio. 

Oe acordo com essas caracterfstícas que refletem: 

- Elevadc) teor de Mn sob a forma de MnO2; 
- Baixos teores de Fe. Ni, Co, As, Cu e Pb; 
- • -Mn02 (nsutita). 

O minério rico foi considerado de excelente qualidade para aplicação na indústria 
de pilhas. 
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Segundo Beauvois et alli (op. cit.), as prinélpais evoluções mineralógicas obser
vadas nesse minério toram as seguintes: 

• A alteração por oxidação dos constituintes da unidade manganeslfera inferior 
transformaram, de início, uma rocha finamente estratificada, pouco endurecida, com pre
dominância de rodocrosita em uma rocha manganes/fera mais endurecida à criptomela
na. 

• Em um segundo estágio a nsutita substitue a criptomelana. 

• Em um terceíro estágio, os plasmas de pseudomorfose à criptomelana e nsutita 
recristalizam-se parcialmente em ramsdelita, 

• O quarto estágio é o de evolução geral dos óxidos iniciais para a pirolusita. 

• A pirotusita sofre em seguida uma "retromortose do altcraç6o" para criptomola-
na. 

• Finalmente o coniunto de fases oxidadas a Mn • • (criptomelana, nsutita, pirolu
sita) são substituídas por lithioforita. 

Ela representa as variações de condições gooqulmicas ao longo do processo de 
alteração. 

o minério detrítico, constituído principalmente de blocos e plfquetas manganesí
feras apresenta, bruto e beneficiado, as seguintes caracterlsticas químicas: 

QUADRO 09 - CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO MINÉRIO DETRÍTICO 

TIPO %PHO "" SI02 Fo A.1203 p A1cali1 Granutomelria 

BRUTO 100 37. 0 S.1 6. 1 11.2 0.083 o.os 
GRANULADO 40 4~.o 3. 6 3.7 e.:e o.oao 1.57 3 " e 1H" 
8 1TOLAOO 8 '"·º 4.0 •.2 10.e o.oao 1.37 318 .. a S-' 
S. FEEO » 43.0 s.o s.• 10,8 0.080 1.Z7 1/4'' . 1OO,.t 

Com base nesses dados o minário de manganês de Carajás pode ser caracteriza
do por: 

- Elevado teor de manganês; 
- Baixo teor de ferro; 
- Elevada relação Mn/Fe; 
- Médio teor de afumina; 
- Baixo teor de fósforo; 
- Teores de álcalls de médios a baixos. 

O que garante ao prOduto uma boa aceitação no mercado. 

Mineralogicamente, o minério detrftico constitui-se principalmente de fithloforita 
(plaquetas) e criptomelana (blocos), minerais estes oue representam formas estáveis de 
manganês em super11cie. 

O minério pelltico até agora é o menos conhecidO em detalhe, em fullÇão de sua 
ocorrência em sub supertlcie e por sua utilização metalõrgica, j;í que atualmente lavra-se 
o minério detrítico, super1icial. 

Com base nos dados obtidos até o momento pode-se conferir para um minério de 
teores próximos a média definida para a jazida a seguinte caracterização química: 

Mn - 29.30% Al203 -16.94% 
Mn02 - 42.64% P.F. - 15.45% 
Fe - 6.42% Na20 - 0.034% 
Si02 - 14.13% K20 - 0.62% 
p - 0.046% 

O minério pelílico após beneficiameto apresenta elevação no teor de manganês 
da ordem de 35%. Mineralogicamente tem como principal componente manganesrtero a 
todorokita. 
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Segundo Beauvois et alli (op. clL), é uma alteração diferencial de rodocrositas e 
das micas do proíominério que permite explicar a evoluçáo inicial de carbonatos de 
manganês para óxidos de mais alto grau de oxidação, seguida por uma retrornortose em 
óxidos mais ricos em potássio, dessa forma as rodocrositas se alteram para nsutita ten
do como etapa intermediária a todorokita. Finalrnente os relictos de micas se alteram li
berando potássio o que permite a alteração da nsutita e todorokita residual em cripto
melana, no topo dos perfis. 

MINA 

Na Mina do Azul é utilizado o método de lavra a céu aberto, em bancadas de 4 
metros de altura. O desmonte é efetuado por trator 300 HP com escarificador, não sendo 
necessária a utilização de explosivos. O carregamento utiliza p~ carregadeiras de rodas 
com capacidade de concha de 2,3 metros cúbicos e o transporte é feito em caminhões 
de 10 tonelaoas. Como equipamentos auxiliares, são utilizados 01 trator de pneus de 
300 HP, 01 motoRiveladora 140 HP, 01 retroescavaéleira, 01 caminhão pipa e 01 cami
nhão de abastecimento. 

Nas operações de lavra utiliza-se ainda equipamentos de terceiros sob sistema 
de contrato de prestação de serviços para auxiliar na remoção de estéril e alimentação 
da instalação de tratamento. 

A preparação das frentes de lavra inicia-se com a remoção da cobertura vegetal, 
onde a madeira de lei é selecionada para aproveitamento, em seguida procede-se o de
capeamento constituldo principalmente por solo argiloso e material manganes/fero de 
baixo teor (pisolltos). 

Todo material removido da mina é estocado fora do pit de lavra para aproveita· 
mento futuro, no caso de materiais manganesíferos ou para utilização na reabilitação da 
cobertura vegetal das áreas mineradas, no caso de solos. 

A lavra desenvolve-se segundo planos anuais elaborados em função da demanda 
prevista para o período, os quais são subdivididos em quatro planos trimestrais, onde 
são definidas as prioridades, vias de acesso temporárias, drenagem e aspecto estético 
geral da mina. 

As atividades de lavra e beneficiameto são apoiadas por uma estrutura de manu· 
tenção mecânica e elétrica na área da mina. além de apoio administrativo com almoxari
fado, arquivo técnico, restaurante, seção de desenho e controle operacional através de 
microcomputadores. Finalmente pela própria cor,cepção do projeto, todas as facilidades 
oferecidas pelo Projeto Ferro servem de apoio para as atividades do manganês do Azul. 

BENEFICIAMENTO 

A instalação de tratamento de minério de manganês implantada na área da mina 
é adequada ao tratamento de todos os tipos de minério produzidos em Carajás. Tem ca
pacidade para até 1.000.000 Vano de alimentação e hoje opera a taxa de 860.000 Vano. 
Entrou em operação em dezembro de 1985 e ao longo do tempó sofreu algumas modifi
cações no sentido de modernização sem no entanto alterar a capacidade. 

O processo fundamenta-se basicamente nas operações de cominuição, "scruba
gem", peneiramento a úmido, classificação gravimétrica e desaguamento. 

o suprimento de água do processo é obtido através de bombeamento a uma va
zão de 300 metros cúbicos por hora a partir de uma bacia de captação localizada no leito 
do Igarapé Calunga. 

A energia consumida é, a partir de julhO de 1987, oriunda da hidrelétrica de Tucu
ruí auavés da linha de Transmissão LT - 34KW (da Mina de Ferro de N4E até a Mina do 
Azul). Desde o início das atividades até aquela data utilizou-se energia de grupos gera
dores movidos a óleo diesel. 

A instalação é operada por 24 homens trabalhando em regime de três turnos em 
24 horas/dia, efetuanllo ·uma parada semanal de 5 ~oras para manute~ão preventiva. 

O tratamento inicia com a alimentação dlo "rgn oi mine" com granulometria infe
rior a 12", o qual é re<luzido a 4" através de bl"itador de mandíbulas. Em seguida, todo 
material com granulometria inferior a 4" alimenta um lavador rotativo ("scrubber') que 
promove um condicionamento do minério com ~gua para facilitar a remoção da fração 
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argilosa nas etapas seguintes do processo. A descarga do scrubber alimenta uma penei
ra vibratória de dois deeks, senc;IQ Q primeiro deck com malha oe 3" e o segundo com 
malha de 1/4". Nesta etapa de peneiramento a ómido o oversize do primeiro deck 
(-4" +3") é conduzido para rebritagem em britador de mandíbula e retorna em circuito fe
chadO. O oversize do segundo deck (-3"+1/4") é conduzido ao segundo estágio de pe
neiramento e o undersize do segundo deck (-1/4") vai para classi.ficaçáo gravimétrica 
através do primeiro hidroclassificador. A segunda peneira também de dois decks com 
malha de 3/8" no primeiro e 1/4" do segundo deck, opera a tlmido. o oversize do primei
ro deck (- 3"+1/4") é o produto GRANULADO, o oversize do segundo deck (-3/8"+4mm) é 
o produto BITOLADO e o undersize do segundo deck vai para o segunefO hidroclassifica
dor. Os dois hidroclassi ficadores operam em série, sendo o underflow do primeiro classi
ficadOr a alimentação do segundo e o overflow constitui o primeiro rejeito da instalação. 
O underflow do segundo classificador (-1/4"+100;<) constitui o produto SINTER-FEED 
após processo de desaguamento por peneiramento, e o overflow constitui o rejeito final. 
Fig. 30. 

Os rejeitos do tratamento, representando 20% da alimentação são lançados na 
barragem de contenção de rejeitos atualmente em fase de construção, quando concluída 
terá capacidade de acumulação de 2.200.000 t de rejeito com vida útil estimada em 1 O 
anos, podendo ser estendida a 30 anos em uma segunda fase. 

CONTROLE DE QUALIDADE 

As atividades de Controle de Qualidade objetivam a adequação dos produtos ge
rados às exigências do mercado consumldOr. Esta atividade inicia longe dos portos de 
embarque, nas amostias de minério bruto ainda na mina. 

Através de t~cnicas Geoestatísticas foram gerados mo<lelos varlográficos experi
mentais da jazida {Area ~ntral), na direção das camadas (aproximadamente E - W) e 
perpendiculares a estas (aproximadamente N - $). A partir desses dados definiu-se a 
malha ótima de amostragem combinando-se melhores resultados a baixos custos. Com 
auxilio de microcomputadores estima-se a qualidade química e granulométrica dos blo
cos de lavra a partir de amostras executadas em canaletas verticais nas paredes de po
ços de 4 metros, executados segundo a malha predeterminada. As amostras coletadas 
sofrem simulação de tratamento industrial em laboratório sendo posteriormente analisa
das qwmica e granulometricamente nas faixas granulométricas correspondentes aos pro
dutos finais. 

A alimentação da fnstalaçáo é fefta paio sí stema de despacho, a partir de duas 
ou três frentes de lavra ou a partir de pilhas de blendagem. 

Na Instalação de Tratamento, são coletad.as duas amostras por tumo de prooução 
para o produto Granulado e uma amostra para os demais produtos, cada amostra é fe
chada por incrementos coletados por Cortadores cile fluxo em correias transportadOras, 
tomados segundo normas padronizadas de amostragem. As amostras geradas são anali
s.adas química e granulométricamente para as frações e elementos constantes das espe
cificações comerciais. 

Atualmente, a Instalação de Tratamento de Minério gera três tipos bácicos de 
produtos segundo a aplicação, chegando a 8 o número de produtos considerando-se va
riantes nas esrecifiCilÇÕes granulométricas e. químicas. 

Os três pro<lutos básicos são: Minério de Manganês Metalúrgico, Minério de Man
~anês Eletrolítico e Minério de Manganês Químico. 

ESTOCAGEM E TRANSPORTE 

O minério de Manganês, após o beneficiamento é estocado no pátio de pro<lutos 
de Instalação de Tratamento com capacidade para 400.000 t de minério, sem restrições 
para expansão. 

A etapa seguinte é a transferência do minério até o pátio ferroviário que dista 35 
quilómetros da mina. Tal transporte é feito via roôoviária. Foram efetuados estudos de 
viabilidade econômica para implantação de sistema de cabo aéreo e também ramal fer
roviário. Em ambos os casos · a viabilização dos investimentos só será possível para 
quantidades a serem transportadas acima de 1.000.000 de toneladas por ano, o que tor-
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na mais remota a possibi lidade de investir-se em meio alternativo de transporte a curto 
prazo. O pátio de estocagem da Pera F'erroviária com capacidade para 150.0001 é o pon
to de partida para a illtima etapa de manuseio do minério em Carajás. 

Oeste pátio o minério é carregado por pás carregadeiras de roc!as em vagões de 
56 ou 75 toneladas formando lotes de 9.0001 que são transferidos para os portos de Pon· 
ta da Madeira (CVRD) ou ltaqui (Portobrás) em São Luís-MA através da Estrada de Ferro 
Carajás em um percurso de 890 quilômetros cobertos por uma jornada de 24 horas. Fig. 
31 

NÍVEIS DE PRODUÇÃO 

Os níveis de produção são deiinidos em função da demanda e como a entrada do 
minério de manganês do Azul no mercado ocorreu h.á apenas três anos e como um pro
duto novo, de características ainda não conhecidas dos consumidores, pode ser conside· 
rado ainda em fase de penetração no mercado. Analisando a evolução da demanda in
ternacional pode-se delinear uma ascensão até 1991 a níveis de comercialização de 
800.0001/ano. Esta demanda seria atendida com a mesma instalação de t ratamento hoje 
implantada, sem necessidade de implementação da capacidade. 

O quadro 1 O mostra os nivéis de produção praticados desde t 985 com as previ· 
sões para os próximos anos. 

QUADRO 10 - PRODUÇÃO - HISTÓRICO E PREVISÃO - (1000 t) 

ANO 1985 1986 1987 1988 1989 1990 199 1 19$2 

META1.ÚRGICO 194 502 384 504 602 594 592 592 
NÃO METALÚRGICO 15 55 •• 84 75 75 78 78 
TOTAL 209 557 450 588 677 669 670 670 

UTILIZAÇÃO DO MINÉRIO 

M INÉRIO DE MANGAN ÊS ELETROLÍTICO 

É um produto destinado basicamente para a 1abricação de pilhas. Atualmente a 
indilstria de pilhas absorve 46% do minério de manganês no mundo, excetuando-se 
aquele aplicado na metalurgia. A tendência atual dos consumidores desse minério é a 
aquisição do produto final moído. Obj etivando a adequação às novas exigências do mer
cado a Superintendência das Minas de Carajás, órgão da Cia Vale do Rio Doce, através 
de seu Departamento de Manganês virá produzir o Bióxido de Manganês Natural Moído a 
partir de abril de 1989, com a entrada em operação de uma usina de moagem de bióxido 
de manganês a ser implantada na área do Azul com capacidade para 18.000 1/ano. 

MINÉRIO DE MANGANÊS QUÍMICO 

fi um minério rico com teor de Mn da ordem de 51 %. Este produto encontra apli· 
cação na indilsba de insumos para soldagem, defensivos agrícolas, hidrometalurgia do 
zinco e do urânio (lixiviação), indilstria cerãmica, fertil izantes e até mesmo em alimenta· 
ção animal. Para o minério de Carajás é um campo novo que tem se mostrado bastante 
.atrativo. Atualmente o minério é vendido apenas no mercado interno, porém com possi
bilidades de vir a ser exportado nos próximos anos. 

MINéRIO DE MANGANÊS METALÚRGICO 

Este produto tem como aplicação final a fabricação do aço. De Carajás o produto 
sai sob a forma de Granulado (--3"+1/4"), Bitolado (-9,Smm+4mm) e Sinter Feed 
(-1/4"+100F) sendo uti lizado na produção de ferro figias, a base de manganês. 

Atualmente vem também sendo utilizado diret amente na aciaria através de pro
cessos recentemente difundidos por técnicos Japoneses. Para aplicação metalúrgica 78% 
do consumo dos produtos de Carajás é feita com o Granulado, enquanto que os produtos 
finos terão uma participação maior no mercado a partir de 1990, atingindo Já em 1991 
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um percentual de 60%, esse aumento na utíllzação de finos, deve-se principalmente a 
projetos de sintetização a serem implantados nos próximos anos na região de Cltrajás ou 
ao longo da Estrada de Ferro Carajás 

MERCADO 

MINÉRIO ELETROLÍTICO 

Com relação ao minério eletrolítico, verifica-se um consumo mundial ela ordem de 
200 mil 1/ano, para o qual o minério de Carajás constribui atualmente com cerca de 20% 
de participação com expectativa de chegar-se a 40% nos próximos anos, considerando-se 
que são poucos os produtores deste minério no mercado mundial. Convém ressaltar que 
desde a entrada do produto no mercado, a sua qualidade e seu desempenho em pilhas, 
vem sendo reconhecido, o que é refletido pelas crescentes conquistas de novos consu
midores. As reservas ·desse minério são suficientes para abastecimento do mercado na
cional por muitos anos e a lavra e o beneficiamento não requerem nenhum procedimento 
especial. 

O mercado doméstico é totalmnte abastecido pelo minério de Carajás desde 1985 
evitando assim a importação de tal matéria prima, estando a CVRD preparada para suprir 
inclusive a aumentos na demanda. 

No mercado interno os principais consumidores desse produto são: Microlite do 
Nordeste, Union Carbine do Brasil, Microlite S.A., e Eletromoura. 

No mercadO externo o produto é exportado para: Singapura, Argentina, i ng·laterra, 
lndia,. E.U.A., Canadá, Coréia do ~ui, Paquistão, entre outros pa/ses. 

QUADRO 11 - VENDAS MINÉRIO POR TIPO - 1987 (t) 

REFERtNCIA GRANULADO S. FEEO 8 1TOLAO-O ELETROLÍTICO Q UÍMICO 

MERC. INTERNO 
MERC. EXTERNO 
TOTAL 

MINÉRIO METALÚRGICO 

122.265 
8 1.833 

204,09,8 

9.645 
43,696 
53.341 

3.000 
2.012 
s.0 12 

8.632 
19.764 
28.396 

4,1 74 
6,361 

10.535 

Cerca de 70% do toial da demanda de minério de manganês é consumido pela 
inddsttia de ferro-ligas. No Brasil o consumo de ferro-ligas de manganês vem evol~indo 
consideravelmente com os avanços obtidos na inddstria siderurgica. O quadro 12 mostra 
a evolução do consumo efetivo de ferro-ligas a base de manganês no Brasil. Como mos
tram as estatísticas, os dados são animadores, porém apesar das reservas de minério de 
manganês dé Carajás terem sua comercialização direcionada prioritariamente para suprir 
a inddstria siderúrgica nacional, sendo apenas o excedente utilizado na exportação, é no 
mercado externo que tem-se observado as melhores perspectivas para comercialização 
de ferro-ligas. 

Em primeiro lugar, os países industtializados tem adotado a estratégia de limitar 
a expansão de seus parques produtores de ferro-ligas e a inddstria de ferro-l igas vem 
deslocando-se para os países em desenvolvimento. 

QUADRO 12 -BRASIL - Fe LIGA À BASE MANGANÊS 

ANO 
1961 
1982 
1983 
1$&4 
1985 
1986 
1987 

PRODUÇÃO EXPORT. 
250.6 83.5 
28-S.S 94. 1 
281.5 156.9 
292.1 119.3 
315.1 105.4 
341.7 109.8 
343.3 119.4 

CONSUMO EFen vo 
146. 2 
129. 7 
133.1 
172.2 
190.0 
195.9 
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544.3 
633.9 
606.0 
697.4 
737.7 
874. 1 
934.7 



Um outro ponto à ser destacado, é a disponibilidade de energia elétrica a custos 
competitivos. Esses dois aspéctos bãsieos colocam o Brasil em condições l>astante van° 
tajosas no mercado internacional. Deve-se ressaltar ainda que a região de Çaraj ás dis· 
põe de minério de ferro e manganês em abundância, recursos energéticos a custos com
petitivos, infraestrutura de transporte eficiente e ainda. localização estratégica em rela
ção aos grandes consumidores internacionais. 

E_m face de todas essas facilidades, a reg ião de carajás apresenta grandes pos
sibilidades de vir a tornar-se um próspero pólo produtor de ligas de manganês e ferro-gu
sa. Inicialmente, diversas empresas de capital nacional demonstraram interesse em se 
implantar na área. no setor de ferro-ligas. Podemos citar Prometa!, Cia Paulista de Ferro 
Ligas, Irmãos Ayres e Matalur. No s;,tor de lerr<Mjusa temos Siderúrgica Viena, Siderúr· 

gica ltaminas e Gusamar. 
Encontra-se em fase de testes desde janeiro de 1988 a Usina Siderórgica Vale do 

Pindaré, no municlpio de Açailândia/Ma e no munic/pio de Marabá/Pa a Coslpar iniciou 
testes em março desse mesmo ano, ambas no setor de ferro-gusa A Cosipar, do grupo 
ltaminas, produzirá 70.000 toneladas de terro-gus.a por ano. No município de Rodárío/Ma, 
encontra-se em implantação pela MetaJman um projeto para produção de EMD (Eletrolitic 
Manganese Oioxide) a partir de minério de manganês comum. 

Enquanto os novos projetos não entram e,m operação a CVRO vem abastecendo o 
mercado nacional e exportandO o excedente da produção. 

No mercado nacional os principais consumidores dO minério metalórgico de Ca
ra1ás atualmente são: Eletrosiderórgica Brasileira - SIBRA, Cia Paulista de Ferro-Ligas, 
Prcmetal, Sociedade Mineira de Mineração, Cia Cimentos Portland Maringá, Eletroligas, 
entre outros. 

Para o mercado externo o minério vem sendo exportado para Espanha, Inglaterra, 

Japão, México, E.V.A, o França. 

QUADRO 13 - ESTIMATIVA DE MERCADO PARA O MINÉRIO DE 
MANGANÊS DA MINA DO AZUL - 1988/1992 (x 10

3 t} 

ANOS USO MET ALÚAGICO 
MERC. INT. MERC. EXT. 

(A) 
TOTAL 

U:SO NÁO METALÚRGICO (O) (C) 

MERC. INT. MERC. EXT. TOTAL TOTAL 

1988 191 192 383 24 37 61 444 

1989 191 203 394 27 45 72 466 

1990 411 203 614 27 48 75 689 

1991 541 203 744 29 49 78 822 

1992 541 203 744 29 49 78 822 

MEIO AMBIENTE 
Face a experiência adquirida na ativida.cfe de mineração ao longo de 46 anos e 

principalmente por ser a Amazônia uma região de fundamental importância para todos 
nós, a Companhia Vale do Rio Doce vem desenvolvendo seus projetos na região de Ca· 
rajás com a consciência de que é vital a preservação do meio ambiente através da mini· 
mização dos danos causados pela mineração. 

Especificamente em relação ao Manganês do Azul, a CVRD mantém o controle de 
suas atividades bem como monitoramento dos agentes que podem ao longo do tempo al
terar as condições naturais da região. 

Desde o inicio das atividades de lavra no Azul que a cobertura de solo removida 
... em sendo estocada para a reabilitação das áreas mineradas. 

A qualidade da água vem sendo control a,da airavés de análises químico ffsicas e 
bacteriológicas, em duas campanhas por ano. E efetuado o controle da qúalidade do ar 
através de coleta mensal de poeira sedimentável, sendo feitas análises quantitativas e 
qualitativas de poeira, com determinações de poeira total e concentrado de manganês. 

Atualmente encontra-se em fase de construção a barragem de contenção de rejei
tes de tratamento definitiva. com vida útil prevista de 1 O anos, podendo ser expandida 
para até 30 anos. Existem projetos para construção de mais duas barragens na área do 
Azul, sendo estas para proteção ambiental, contra posslvel carreamento de detritos de 
mina ou dos depósitos de estéril para os cursos ,:J'água naturais. 
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De 10<1as as maneiras e sob todos os aspectos vem sendo realizado um trabalho 
conjunto ObJetivando uma atividada produllva sem agressões a natureza, o que passo a 
passo vem senc;IO conseguioo em função de uma rlgo,tosa pollt ica de proteção ambiemaJ. 
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ABSTRACT 
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The Cu (Au, Mo, Ag) deposit oi Salobo 3A belongs to an Archean 
vulcano-sedimentary belt, bordering the northern flank oi -lhe Caraj ás synclinorium. 
Mineralization is mostly associated to oxide-silicate iron formations, in a sedlmentary 
suite, with subordinate basic-intermediate volcanics, enclosec:I by quattzites and 
gnaisses. The whole sei was submitted to polyphase deformalion, which developed 
amphibolite facies assemblages. 

Sulphide mineralization consists of bornite and chalcocite, less commonly 
chalcopyrite, with molybdenite, gold and silvar, hosted mainly by oxide-silicato iron 
formations, with variable amounts of magnetite, biotjte, almandine, fayalite and grunerite; 
there is a cioso relationshlp between magnetite and sulphides. The órebodies are 
lense-like, and controlled by a stretching lineation 72º/120Az. 

The two main mineralized lithologies are classlfied as ore type 1, wlth more than 
50% magnetite and above 1,5% copper, and ore type 3, with magnetite ranging form 1 O 
to 50% and copper between 0,5 and 1,5%. 

The deposit is divided into four orebodies (A, B, e , o); sulphide ore reserves for 8 
and Cones are 157 million tons oi ore grading 1,21% Cu and 0,57 g/t Au down to levei O. 

HISTÓRICO 

A Jazida de Cu (Au, Mo, Ag) do Salobo 3A foi descoberta em 1977, através de um 
programa de reconhecimento . geológico-geoqufmioo desenvolvido .na bacia do Igarapé 
Salobo, visando o cheque de anomalias magnéticas reveladas por levantamento aéreo 
executado na região de Carajâs em 1973/74. 

O primeiro furo de sondagem realizado no depósito, em, 1978, revelou a existên
cia de mineralização cuprflera hospedada em metassedimentos magnetfticos. Programas 
sucessivos de sondagem e escavações, apoiados em levantamentos geofísicos e geo
qufmicos, desenvolvidos até agosto de 1981, permitiram uma primeira avaliação da jazi
d.a, sendo cubadas reservas geológicas de 1, 1 bilhão de toneladas de minério com 0,86%. 
de cobre. 

A necessidade de um conhecimento mais doetafhado da jazida. no tocante à geo
metria dos corpos mineralizados, bem como a caracterização geológica e tecnológica dos 
diversos tipos de minérios. levou à execução de um programa adicional de sondagem e 
escavações, de 1985 a 1987, apoiado em convênio· entre a CVRO e o BNDES. Os resultá
dos obtidos nessa fase de pesquisa apoiaram testes desenvolvidos em planta piloto ins· 
talada na área e serviram de base para uma reavaliação nos corpos B e C do depósito. 
As atividades desenvolvidas nesse período foram coordenadas pela Gerência Geral do 
Cobre Carajás (GICOR), órgão da Superintendência de Estudos e Projetos da Companhia 
Vale do Rio Doce. 

QUADRO GEOLÓGICO REGIONAL 

A jazida do Salobo 3A faz parte do contexto geológico da Província Mineral de 
Carajás, situada na região sudeste do Estado do l?ará (Fig. 32), nos domínios da Plata
forma Amazônica (Suszczynski, 1969). 
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Nos últimos 20 anos inilmeros trabalhos foram realizados nesta região, tanto por 
empresas de mineração como por entidades de pesquisa (DOCEGEO, PROJETO 
RAOAMBRASIL, CIA MERIDIONAL DE MINERAÇÃO. UFPa, UnB, USP, entre outras), 
contribuindo para o seu conhecimento geológico. Com base nos dados disponlveis até o 
presente a DOCEGEO propôs uma síntese estratigráfica, onde a nível regional as 
litologias da área do Salobo 3A estão inseridas no Complexo Xingu e Supergrupo 
l tacaiunas-Grupo Salobo (DOCEGEO. 1987). 

O Complexo Xingu constitui o embasamento cristalino da região; é formado por 
granitos, gnáisses, migmatitos, anflbolitos, dioritos, granodioritos, tonalitos. As idades 
radiométricas obtidas pelo método Rb/Sr acusam vaJ:ores entre 2,0 e 2,8 b.a. para essas 
rochas, evidenciando o retrabalhamento das mesmas no Ciclo Transamazônico. 

O metamorfismo é de grau alto e o embasamento normalmente incorpora seqüên
cias vulcano-sedimentares de baixo grau metamórfico tipo greenstone-belts (Andorinhas. 
lnaJá, Gradaus, etc-). O Supergnlpo ltacaiunas engloba seqüências vulcano-sedimentares 
formadas após a evolução dOs terrenos greenstone-belts (DOCEGEO, op. cit.), com ida
des que variam entre 2,6, e 2,7 b.a. (Gibbs et ai., 1967; Ferreira Filho, 1985). O Super
grupo ltacaiunas é formado pelos Grupos Grão Pará, Igarapé Bahia, Igarapé Pojuca, Buri-
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t irama e igarapé Salobo, os quais contêm importantes jazimentos de ferro, manganês e 
cobre. Em particular o Grupo Salobo compreende um conjunto vulcano-sedimentar com 
formações ferrlferas associadas, encaixadas em gnáisses e rochas quartzo-feldspáticas, 
metamortizadas em facles anfibolito. As idades ràdioM~trlcas convencionais obtidas para 
as rochas do Grupo Salobo indicam valores entre 1,9 e 2,8 b.a (Cordani et ai~ 1984). 

GEOLOGIA DA JAZIDA 

A jazida de Cu (Au, Mo, Ag) dO Salobo 3A pertence a uma faixa alongada, segun
do direção WNW-ESÉ, de idade Arqueana, poll-defiormada, que estende-se por mais de 80 
km, bordejando o flanco norte do slnclínório de Carajás. 

Em linhas gerais a jazida compreende um pacote de xistos subverticalizados de 
composição variada, limitada na base por rochas gnáisslcas e no topo por rochas quart· 
zo-feldspáticas. Este pacote encontra-se subdividido nos Corpos A. B,C, e o (Fig, 33), que 
abrange rochas metassedimentares pouco mineralizadas e pobres em ferro até forma
ções ferrlferas óxido-silicatadas ricas em cobre. Com pouca expressividade ocorrem ro
chas de composição intermediária a básica francamente estéreis. , 

Recobrindo todo o depósito encontra-se uma zona de rochas intempericamente 
alteradas com espessura entre 30 e 100 metros (Fig. 34), cujos teores de Cu, Au, Ag e 
Mo têm correspondência direta com as lltologias situadas imediatamente abaixo. 

Assoçiações Lltológlc.as no Depósito 

Com base nos constituintes mineralógicos principais (quartzo, granada, blotita, 
grunerlta, magnetita e olivina), aspectos texturais e anális~s qufmicas, foi possfvel deli· 
nir cinco agrupamentos litológicos, dentro do pacote de xistos, oenominados de xisto 1 a 
5 (ver tabela 1 ) , cujas caracterfsticas são descritas a seguir. Os tipos 1 e 3 são os hos
pedeiros preferenc,iais da mineralização cuprffera de alto teor da jazida A distribuição 
geométrica dos diversos li totipos pode ser visualisada nas figuras 33 e 34. 

Xisto Tipo 1: sua grande expressividade ocorre no corpo "C", com granoe predo
mfnio pela faixa central da jazida, apresentando-se na forma oe corpos lenticulares, 
orientados segundO a foliação regional N70ºW, com oimensões variando de centimétricas 
até oezenas de me\ros. Verifica-se ainda a ocortência deste tipo tanto no sentido do to
po como da base da seqüência, na forma de lentes em geral oecimétrícas a centimétri
cas, encaixaoas em outros tipos de xistos. Seus contatos são de natureza brusca ou gra
dacionais. São rochas de textura geralmente maciça, às vezes bandadas, contendo mais 
oe 50% de magnetita e proporções variáveis de olivina, grunerita, biotita e granada Os 
acessórios mais comuns são fluorita, clorita. e silicatos hioratados de ferro (pirosmalita, 
greenalita, etc.). 

Xisto Tipo 2: em relação ao corpo "C" estas rochas ocorrem preferencialmente na 
base oa seqüência; nos outros corpos encontram-se amplamente distribufdos formando 
corpos lenticulares, geralmente associaoos a xisto t ipo 4. São rochas oe textura porfiro
blástica/clástica, constituidas principalmente de grunerita e granada; magneti ta, biotita e 
quartzo ocorrem em proporções individuais menores que 10%. 

Xisto Tipo 3: encontra-se amplamente distribuído em toôa seqüência. No corpo 
"C" predomina na faixa central oa jazida, onde está associado com xisto tipo 1, com o 
qual apresenta contatos gradacionais. São rochas oe textura granolepidoblástica e su· 
bordinadamente granonematoblástica, compostas predominantemente oe biotita, granada 
e magnetita (10 a 50%); em proporções menores são encontrados olivina, grunerita, quar· 
tzo e plagiocláslo, mostrando ampla variação na proporção relativa. 

Xisto Tipo 4: é o tipo litológico mais abunoante dentro oo pacote de xistos. São 
rochas de granulação média a grossa, com textura porfiroblástica/clástica. loliaoas, ca
racterizaoas pela presença comum oe biotita, granada e quartzo; grunerita, olivina e pia· 
gioclásio ocorrem em proporções variadas. A magnetita ocorre em quantioade inferior a 
10%. 

Xisto Tipo 5: sua ocorrência mais expressiva está restrita às interfaces xisto/ro
chas gnáissicas e xisto/rochas quartzo feld.spâticas, sendo mais freqüente na primeira. 
São rochas oe granulação fina, bem laminad1as, constituídas oe plagioclásio, biotita, 
quartzo e anlibólio. Como acessórios ocorrem granada e clorita. 
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TABELA-1 

LITOLOGIA 

X 1 

X 2 

X 3 

X4 

X 5 

MINÉRIO 

1 

2 

3 

4 

5 

l 
CLASSIFICAÇÃO OOS XISTOS DO SALOBO 3A 

MINERALOGIA 

PRINCIPAL SUBORDINADA 
SULFETOS ESTRUTURA COBRE 

Mog ::!=50% G101 Bio, Foy I Gru, bn • CC maciço em geral 
::!= 1,5% Cu Grcfüo , fluod to bn - cp ! ec ( bondodo evenruol ) 

Gro I Gru e i o, Quartzo 
± bn - ec(cp) lsótropo o porciol- Geralmente inferior 

~ 10% Mog mente. foliado o 0,5¾ Cu 

Bio, Gro. Moq 
Foy1 Qtz I Gru, {PJg) bn - ec 

Foliado/ bondada 0,5 o 1,5% Cu {10/50%) btt - ep ± CC 

Gru, Qrz 1 :!: Foy 
bn - CC Geralmente inferior 810,Gro t Pl g,< 10% Moo Fol lodo/bondodo 
bn -ep !;ce 

o 015% Cu 

Qzo, P io, Bio, 
! Gro bn - ee { cp ) Lominodo, grooulo - fnferior o 0,5% Af 

yõo fino Cu 



Outras Lltologiae 

Dentro do pacote de xistos ocorrem, de maneira subordinada, outras litologias, 
cujas earaeterfsticas são descritas a s~uir. 

Nível Silicoso: ocorre estratígraficamente logo acima da faixa portadora das mine
ralizações mais significativas, entre as linhas 650 e 850 SE, com uma espessura de 3 a 4 
metros. São rochas constituídas de qúanzo (70-80%) e plagioclásio (10-20%). Como 
acessórios ocorrem granada, blotlta e raramente anfibólio; o quartzo apresenta-se na 
forma de fragmentos, aleatoriamente distribuídos. Em níveis cisalhados os minerais 
orientam-se, dando à rocha uma proeminente foliação milonítica. 

Meta-lgnea Intermediária: extremo oeste do corpo "C", na linha 700 se, furos de 
sondagem interceptaram rochas de granulação média a grossa, levemente orientadas, 
constituídas de oligoclásio, quartzo e biotita, com proporções menores de grunerita e 
magnetita. Como acessórios ocorrem granada, hastingsita e clorita. 

Meta-lgnea Básica: são rochas de granulação média a grossa, textura granolepi
doblâstica, também granonematoblástica, compostas por anfibólio tipo cummingtonita ou 
hornblenda (5·50%), plagioclásio (20-50%), biotita (10-50%) e quartzo (15%). Como aces
sórios ocorrem granada, clorida, turmalina, apatíta e epidoto. 

Formação Ferr/fera Bandada: ocorre na interface xistos/rochas quartzo feldspáti· 
cas, de maneira muito localizada, constituindo corpos lenticulares de extensão em torno 
de 200 metros e espessura inferior a 20 metros. São formações ferríferas de facies óxi
do, formadas por quanzo microcristalino e magnetita, às vezes grunerita, distribuídos em 
bandas milimétricas. 

Rochas Gnéissicas 

Sotopostos ao pacote de xistos ocorrem gnáisses cinzentos de granulação fina a 
média, compostos por plagioclásio (albita-oligoclásio), quartzo, clorita (após hornblenda 
e/ou biotita) e freqüentemente K-feldspato. Como acessórios apresentam turmalina, ala
nita, apatita, zircão, rut i lo e às vezes sillimanita e/ou cordierita. Tais rochas apresentam 
freqüentes intercalações de anfibolitos, metapelitos e xistos de derivação básica, com 
espessuras entre centlmétricas e dezenas de metros. 

Rochas Quartzo•Feldspátlcas 

Essa unidade ocorre .sobreposta ao pacote de xistos. Sua extensão é de dezenas 
de quilômetros e a espessura média está em torno de 200 m. É composta predominan
temente por quartzitos ciriza claros de granulação média, com quartzo atingindo mais de 
90% da rocha, sendo a sericita o principal mineral acessório. Em alguns furos de sonda· 
gem são observadas intercalações de rochas gnaissi licadas, andesinitos, meta-arcósios e 
xistos de espessuras variando ele decimétricas a métricas. 

Dlabésio 

Ocorre nos corpos "A" e "B" da jazida, claramente di_scorelantes ao pacote de xis· 
to, tendo sido posicionado dentro de descontinuidades distensivas pretéritas. São rochas 
de granulação fina a média, com textura subofítica, compostas ele plagioclásio sericitiza
do (45-55%) e augita (30-40%); em menor proporção ocorrem magnetita, ilmenita e pirita. 
Datação K/Ar (Cordani, 1980) revelou idade de 561· ± 16 m.a. 

Granito 

Corpos de granitos granofíricos de caráter intrusivo foram interceptados em son
dagens nos corpos "C" e "D". São rochas de coloração rosada, granulação média, com
postas por fenocristais de albita/oligoclásio (25·30%), K·feldspato (20-25%), quartzo (15-
20%) e clorita (S-10%). A matriz é fina e quartzo-leCdspátlca. Os acessórios são epidoto, 
zircão, fluoríta e opacos (calcopirita, magnetita, pirita). Datação Rb/Sr (Cordani, op. cit.) 
revelou idade de 1 .880 ± ·ao m.a. para tais rochas. 
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MINERALIZAÇÃO 

A mineralização sulfatada do Salobo 3A ,é conslitulda por calcocita e bornita, com 
quantidades subordinadas de caleopirita, àlém de proporções variáveis de molibdenita, 
cobaltita, saflorita, ouro, prata, etc., hospedada principalmente por um conjunto de xistos 
contendo proporções v~iáveis de magnetita, anfibólio, olivina, granada, biotila, quartzo e 
plagioclásio (Tab. 1). E conspícua a associação dos sulfetos com os termos mais ricos 
em magnetita, destacando-se corpos de minério de formas lenticulares balizados por zer 
nas de rochas bastante cisalhadas e hidrotermalizadas. A calcopirlta mostra uma nítida 
associação com as lormações ferríferas mais ricas em olivina e magnetita, fato que con
trola a distribuição espacial desse mineral na parte central do corpo "C" da jazida entre 
as linhas soo e 1300 se. 

A nível de detalhe, os sulfetos de cobre ocorrem das seguintes formas: dissemi
nados; constituindo níveis paralelos às estruturas planares da rocha hospedeira; associa
dos a concentrações locais de magnetita e/ou granada, circundando-as ou preenchendo 
microfraturas dos grãos minerais; em clivagens de anfibólios e minerais placóides, e 
também como mineralização remobilizada em zonas de cisalhamento. 

Os sulfetos de cobre ocorrem com dimensões interiores a 3 mm, são anédricos a 
subádricos e apresentam reações de substituição (bornita·calcocita, bornita-calcopirita). 
lntercrescimentos mirmequítlcos de bornita/caloocita e bornita/calcopirita são observa
dos. 

Foram caracterizados cinco tipos principais de minério, denominados 1, 2, 3, 4 e 
5 (Tab. 1), correspondentes à classificação numérica adotada para os tipos de xistos e 
levando em conta seu conteúdo em cobre. Os minérios tipo 1 e 3 são os principais por
tadores da mineralização de Cu e Au do Salobo, apresentando respectivamente mais de 
70 e 40% de valores analíticos de Cu superiores a 1,21 %, bem como 60 e 30% de teores 
de Au superiores a 0,57 g/t (Figs. 35a e 35b). Os tipos 2, 4 e 5 são considerados min&
ríos marginais; os teores médios para Cu nesses tipos são geralmente inferiores a 0,5%, 
embora eventualmente ocorram concentrações anômalas relacionadas a remobilização 
em zonas de cisalhamento e/ou traturamento. A distribuição em planta dos diferentes ti· 
pos,de minários é mostrada na figura 33 e a forma lenticular dos corpos mineralizados é 
ilustrada na seção vertical 900SE (Fig. 34). A associação preferencial dos sulfetos e ouro 
com formações terríferas sugere um modelo de ooncentração singenética para a minera
lização, l igado a um ambiente vulcanerexalativo. Processos tectônicos posteriores rela
cionados à evolução da jazida são responsáveis pela geometria atual dos corpos minera
lizados e remobi lização de metais por soluções de natureza hidrotermal. 

GEOLOGIA ESTRUTURAL 

Com a tomada sistemática de dados estruturais na galeria 3A/G3 e em testemu
nhos de sondagem, e com a caracterização litológica adequada, especificamente das ro
chas mineralizadas, foi possível definir a macroestrutura da jazida, onde os conj untos l i· 
tológicos apresentam orientação geral segundo N70ºW e mergulho médio de 84ºSW (Fig. 
36a). 

Feições de cisalhamento dúctil·rúptil com movimentação oblíqua (normal e sinis
trai), são bastante expressivas em toda área. com orientações gerais WNW-ESE e varia
ções para NE-SW (Fig. 36b). 

Os elementos estruturais são representados pelas foliações "S" e "C" foliação de 
transposição, por aleitamento composicional, "boudins" ou lentes com formas e dimen
sões diversificadas (Fig. 38 1·12), bandas de cisalhamento e lineações de estiramento 
e/ou minerais (Figs. 37a e 37b). 

A foliação "S" é definida pelo arranjo preferencial de bielita, antibólio e olivina, 
destacando-se em agregados placóides e/ou prismáticos, sendo em geral ondulada e 
seccionada pela foliação "C", a qual corresponde a planos de cisalhamento com orienta· 
ção segundo a direção principal do elipsóide de deformação (Figs. 37a e 37b). Em algu
mas ocasiões essas superfícies "S" e "C" apresentam-se sub-paralelas ou paralelas, 
diagnosticando a intensa rotação dos planos e demonstrando que os referidós elementos 
planares foram desenvolvidos em diferentes estágios da história de movimentação (Fig. 
39a-d). 
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Os processos de rotação e estiramento ligados à atuação de um binário (defor
mação não coaxial) levaram ao desenvolvimento de transposição intensa dos diferentes 
litotipos, originando uma foliação de transposição, que pode passar, em alguns locais, 
para um aleitamento composicional (Fig. 37a). Esses processos foram acompanhados por 
achatamento e estiramento dos conjuntos litológicos, proporcionando o desenvolvimento 
de "boudins", estruturas em "pinch-and-swe/1" e lineações de estiramento e/ou minerais, 
culminando com a lenticularização generalizada observada na jazida (Figs. 33, 37a e 38 
1-12). 

O levantamento sistemático de critérios de rotação, a exemplo de relações "S-C" 
(Fig. 39a-d), bandas de cisalhamento e assimetria de sombras de pressão nas extremi
dades dos porfiroclastos de granada, e a distribuição espacial da lineação de estiramen
to 72º/120Az, permitiram deduzir que as feições estruturais foram desenvolvidas a partir 
de movimentação oblfqua com componentes direcional sinistrai e de mergulho normal. 
Localizadamente há registros de movimentação dextral, a exemplo da figura 6a e parte 
inferior da 39d. 

O componente de mergulho é mais importante que o direcional e, nesse caso, as 
diversas frações lenticulares dos corpos litológicos são mais alongadas na seção vertical 
(Fig. 37b). 

Assim verifica-se que os processos de "boudinage" e estiramento são mais inten
sos ao longo do elemento linear, porém há alguma segmentação na direção dos planos 
de cisalhamento. Essa lineação destaca-se como importante elemento geométrico no 
controle da terceira dimensão dos corpos. 

METAMORFISMO 

A jazida do Salobo mostra evidências de ter sido envolvida em uma história, tec
tono-metamórfica complexa que ocasionou intensas transformações químico-mineralógi
cas nas rochas originais. As paragêneses hoje observadas nas rochas da jazida permiti
ram discernir pelo menos dois eventos metamórficos, cuja evolução no tempo ainda não 
está bem esclarecida. 

1 
Baseando-se nas paragêneses observadas nas formações ferrlferas óxido-sílica-· 

·tadas, com olivina-grunerita-magnetita, e nos xistos com hornblenda verde-biotita-q_uart-· · 
zo-plagioclásio-granada, verifica-se que a jazida foi submetida a um metamorfismo de 
facies anfibolito (Mel'nik e Shiroshtan, 1973). 

As paragêneses relacionadas às rochas gnáissicas, como hornblenda verde, silli
manita e cordierita, além de quartzo-muscovita-microclina-plagioclásio das rochas quart
zo-feldspáticas, também são diagnósticas de facies anfibolito (Turner, 1968). 

A presença de fayalita e hiperstênio, apesar de extremamente localizada, segun-
1do Mel'nik e Shlroshtan (op. cit.) diagnostica fácies granulito. De acordo com Guimarães 
1(1987), as rochas do Salobo foram submetidas a metamorfismo progressivo, o qual atin-· 
giu temperaturas da ordem de 650ºC e pressões de 4,5 kb, resultando no desenvolvimen
to de duas associações diagnósticas: grunerita ± almandina + magnetita ± quartzo e fa
yalita + magnetita ± grafita. 

Os efeitos de um evento de cisalhamento estão marcados pela transformação da 
olivina em grunerita + magnetita (formações ferríferas), cloritização acentuada de biotita, 
granada, anfibólio (xistos tipo 4) e desenvolvimento de silicatos hidratados de ferro (pi
rosmalita) nas formações ferríferas. A nível da mineralização, os fluidos associados ao 
evento de cisalhamento ocasionaram a transformação de calcopirita em bornita e remo
bilização de sulfetos em zonas mais cisalhadas e transformadas hidrotermalmente. 

A história metamórfica das rochas do Salobo ainda mostra alguns pontos contro
versos; Guimarães (op. cit.) considera um evento metamórfico progressivo que atingiu a 
·fácies anfibolito alto com retrometamorfismo associado em condições da fácies xisto 
·verde alto. Dados microtexturais disponíveis indicam que o evento de cisalhamento foi 
acompanhado de transformações mineralógicas em condições de fácies _xisto verde alto, 
modificando uma assembléia pretérita de facies anfibolito a qual ainda pode ser restau· 
rada nas rochas presentes da jazida. 
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RESERVAS 

Em 1981 a DOCEGEO avaliou uma reserva geológica de minério sulfetado para o 
Salobo 3A do 1,036 milhões de toneladas a 0,86% <le cóbre, dividida em dois tipos: 

- Minério de alto teor associado a xistos magnetlticos, com reservas de 471 milhões de 
toneladas a 1,31 % de Cu. 

- Minério de médio teor, associado a xistos não diferenciados, locallzadamente magnetl· 
ticos, com reservas de 565 milhões de toneladas a 0.49% de Cu. 

Esta avaliação compreende os atuais corpos A, B, c, e D e atingiu, em algumas 
seções, até 800 m abaixo do limite de intemperismo (cota-224). 

Na reaval iação de reservas de minério sulfatado (CVRD.GICOR/DOCEGEO, 1988), 
foram cubadas, nos corpos B o c da jazida, até a cota o, 157 milhões de toneladas de 
minério com 1,21% de Cu e 0,57 g/t de Au. Essas reservas referem-se ao denominado 
minério "sensu strictu", constituído pelos minérios tipos 1 e 3, bem como lentes de miné
rio tipos 4 e 5, de teores similares aos tipos 1 e 3. 

Neste universo da jazida foram avaliadas também reservas de minério marginal 
(minérios tipos 2, 4 e 5 ), num total de 485 milhões de toneladas com 0,45% de Cu e 
0,19 g/t de Au. 

CONCLUSÕES 

A mineralização sulfetada de alto teor da jazida de Salobo 3A está preferencial
mente associada a formações ferríferas óxido-silicatadas. Apesar da ocorrência de pro
cesso deformativo que ocasionou remobilizações do conteúdo metálico, o controle lltoló· 
glco da mineralização ainda é preservado. 
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ABSTRACT 

Corpo Quatro Cu {Zn) deposit lies NW o i Carajás N4 iron deposits into a 
volcanosedimentary suite called Grupo Igarapé Pojuca, Corpo Quatro Formation. lt was 
discovered in 1975 as a result oi soil geochemlstry surveys performed by Amazônia 
Mineração S.A., west oi N·1 clearlng. The ore h.orlzons are hosted by well banded 
clastlc-chemically precipltated metasedlments, constituted predominantly by varlable 
amounts oi amphiboles, quartz, blotlte, garnet. as well as BIF and chert lenses. Sulf ldes 
are chalcopyrite, pyrrholite, sphalerite, pyrlte, less commonly bornite; sphalerite rlch 
leveis frequently contain gahnite. Corpo Qua.tro formatlon is enclosed by widespread 
basic-lntermediate volcanlcs, frequently wlth cordlerite/antophylite assemblages. The 
whole pile Is metamorphosed lnto a range from greenschlst to arnphibolite lacies. The 
sequence is cut by granitic bodies. Ore reserves oi Corpo Quatro are about 48 million 
tons grading 0.90% Cu and 8.6 mllllon tons with 1 % Zn. Gold, silvar, molybdenum and 
cadmlum are ólso presenL 

INTRODUÇÃO 

A área Pojuca está situada na Provfncia Mineral de Carajás, a cerca de 25 km a 
sudeste da jazida de cobre Salobo 3A e 30 km a noroeste da mina de lerro de N4. 

Resultados de campanhas de pesquisa realizadas pela Amazônia Mineração S.A. 
- AMZA., a oeste das jazidas de ferro de Serra Norte, dirigidas à procura de minério de 
manganês, mostraram, a partir dO final de 1975, ex1ensas anomalias para cobre na área 
que ficou conhecida como MM1, depois Pojuca. Sucessivos programas de sondagem, 
apoiados principalmente em resultados de levantamentos geoqulmicos e geóffsicos com
provaram a existência de corpos mineralizados a cobre ao longo de praticamente toda a 
área (corpos 1, 2, 3 e 4). A partir de 1982 as ~tividades de pesquisa foram concentradas 
no Corpo Quatro, que apresentava bo~ possibilidades para ocorrência de depósitos de 
sulfeto maciço a Cu-Zn e a partir de 1964 foram retomados os trabalhos de pesquisa a 
leste do Corpo Quatro, no prospecto denominado Pojuca Leste onde ocorrem expressivas 
mineralizações a cobre, com molibdénio e ouro associados. 

GEOLOGIA 

Os depósitos de cobre da área Pojuca ocorrem num pacote metavulcanossedi
mentar com direção NS0°W e mergulhos variáveis de 50°NE a 60'SW, denominado Grupo 
Igarapé Pojuca {Rio Doce Geologia e Mineração S.A., 1987), limitado a norte por rochas 
do complexo Xingu e a sul por metassedlmentos psamo-pelfticos de baixo grau metamór
fico. O conjunto é cor1ado por granitos çom cerca de 1,8 b.a., correlacionáveis ao Granito 
Serra dos Carajás. 

O Grupo Igarapé Pojuca é constituído por sedimentos de composição variada, 
formações ferrfferas, anflbolitos, rochas vulcânicas básico intermediárias, rochas gnáissi
cas. As paragên~ses mineralógicas indicam assembléias de lacies xisto verde a anfiboli
to, notando-se uma tendêhcla de aumento do grau metamórfico de E para W. Rio Doce 
Geologia e Mineração S.A. (1988) define no Grupo Igarapé Pojuca a Formação Corpo 
Quatro. 

Formeçio Corpo Queiro' 

A Fonnação Corpa Quatro é uma unidade composta por sedimentos clástico-qul
mlcos, com espessura m~êlia de 100 m (fig. 40). 
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Hospe<la mineralizações a Cu ou Cu (Zn) e na área do depósito está encaixada 
em rochas vulcânicas básico-intermediárias. Compreende dois agrupamentos l itológicos 
principais: rochas com fragmentos e rochas bandadas (fig. 41). 

Rochas com fragmentos: Constituem o horizonte guia das mineralizações, ocor
rendo a elas sobrepostas ou intercaladas. A principal caracterlstica desta unidade é a 
presença de massas de quartzo milimétricas a centimétricas, de contornos geralmente 
angulares, Imersos em matriz, cuja composição define dois sub-tipos. Um, no qual a ma
triz é formada por horblenda-hastingsita ou tremolita-actinolita, com biotita e quantidaa 
des subordinadas de quartzo e plagioclásio, e outra. onde a matriz é constituída por pro
porções variáveis de almandina, biotita, cummingtonita-grunerita, ttemolita-actinoiita, 
quartzo, plagioclásio, raramente antofilita e cordierita. Ambos os tipos podem apresentar 
disseminações de calcopirita, pirrotita, esfalerita. 

Considerando a similaridade de tais rochas com as rochas bandadas subjacentes, 
são consideradas como tendo sido originadas por retrabalhamento desta unidade (Medei· 
ros, 1986). 

Rochas bandadas: Esta unidade é formada predominantemente por sedimentos 
qulmicos, onde se alternam bandas milimétricas a centimétticas de anflbólio (hornblen· 
da·ha~ingsita. grunerita), quartzo, sulfetos de Fe, Cu, Zn, magnetita. Intercalados ocor
rem níveis pelíticos ou pelito-químicos com proporções variáveis de anfibólios, almandi· 
na, biotita. quartzo, magnetita, que tamtém podem apresentar mineralização sulfatada. 
Níveis de "chert" e formação ferrífera bandada óxido-sllicatada podem ocorrer, normal· 
mente próximo à base desta unidade. 

MetavulcAnlcaa 

São rochas basáltico-andesíticas freqüentemente exibindo assembléias de altera· 
ção hidrotermal (cordierita-antofilita, massas de biotitalclorlta). Oligoclásio/andesina e 
antibólios são os minerais predominantes, seguidos de biotita, quartzo, apatita, opacos. 
As. vulcânicas sobrepostas à Formação Corpo Quatro são denominadas Metavulcânica 1, 
apresentando granulação mais fina !' aspecto geralmente isótropo; as rochas vulcânicas 
sotopostas são denominadas Metavulcânica li, apresentando, aléni de granulação maior, 
foliação melhor desenvolvida e intercalações de blotita antiboli tos. 

MINERALIZAÇÕES E RESERVAS 

A mineralização de Cu (Zn) do Corpo Quatro está hospedada nas rochas banda
das sob forma de disseminação. bandas milimétricas a centimétricas, raramente constl· 
tuindo níveis decimétricos de sulfetos maciços e em fraturas. 

Os minerais de minério predominantes ,são p,irrotita, calcopirita e esfalerita; pirita, 
magnetita e ilmenita ocorrem eventualmente. E com um a ocorrência de gahnlta junto aos 
nlveis mineralizados a esfalerita. Em quantidades l>em menores ocorrem Co-pentlandita, 
molibdenita, covelita, bornita. 

Associados aos níveis sulfatados ocorrem eV'entualmente ouro (normalmente com 
teor Inferior a 0,5 g/ton), prata (até 20 g/ton) e molibdênio (até 200 ppm). Níveis minera· 
lizados a esfalerita, conJêm cádmio em valores de até 250 ppm. 

Podem ocorrer mineralizações a Cu, a nível de minério, tanto nas rochas com 
fragmentos como em rochas metavulcanossedímentares e rochas vulcânicas. 

No depósi to do Corpo Quatro toram cubadas 48 milhões de toneladas de minério 
de cobre a 0,90% e 8,6 milhões de toneladas de minério de zinco a 1 %. 
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XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA 

DEl'ÓSITO DE BAUXITA DO PLATÔ N-5 

ABSTRACT 

The bauxita (called Clareira N·S) Is re•lated with the eroslon plane surface of Serra, 
dos Carajás. li consists of a plateau with irregular contours, bordered b~ steep sloP.es. 
The height above sea levei is about 650 m and above the immediate surrounding areas 
approximately 100 m. 

The area is considered as a lateritic surface of l he blanket tyf)8 wilfiout waste 
overburden, representing a residual product of lhe weatherlng of rocks rich ln alumina 
and poor in sílica (basic rocks). 

Orilling indlcates lhe presence of basic (mafic) rocks of lhe Inferior Paleovolcanic 
Formation of lhe Grão Pará Group. The drill holes and pits demonstrate a well defined 
sequence according to lhe following (top to bonom): 

- earthy, ferruginous, friable bauxite containing a small percentage of ferruginous 
nodules and pisolites towards the bonom; 

- ferruginous laterite, normally hard porous and cavernous, sometimes pisolitíc; 

- plastic reddish clay, probably ao alteration product of the maflc rock. lhe metallurgical 
grade bauxite potential oi this deposit, considering only the superficial bauxitic 
material on top oi lhe laterite and an area oi 9 km2, is oi the order of 49 milion tons. 

INTRODUÇÃO 

No final de 1974, a análise de algumas amostras de material argiloso superficial 
indicou a existência de bauxita no platô ao, none da jazida N-5, na Serra dos Carajás, 
cuj a análise de amostras indicou a existência de bauxita metaiúrgica com média de 4,5 mi 
de espessura. 

Essa expressiva espessura de minério, aliada às suas boas características apa
rentes, mostraram a necessidade de um programa de trabalho para uma definição do 
significado da ocorrência. principalmente devido ao fato de, naquela época, a área estar 
sendo cogitada para a inS1alação da futura cidade do Projeto Caraj ás. Assim, os traba
lhos de pesquisa foram iniciados pela extinta Amazônia Mineração S/A (AMZA), em 1974, 
com retomada pela DOCEGEO, em 1979, e concluído em 1983, com elaboração de Rela
tório Final de Pesquisa. Este tratiaJHo apresenta os resultados das atividades de pesquF· 
sa e considerações sobre características físico-químicas do minério. 

LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

O depósito de minério de alumínio, -conhecido pelo nome de "Platô N-5", locali
zado na Província Mineral de Carajás, abrange um platô que se sucede à Clareira N-5 
para norte, prolongando-se para SSE até as proximidades do rio Parauapebas. 

Esta área acha-se compreendida entJre os paralelos 6º00'00"S e 6º1 O'OO"S e me
ridianos SO'OO'OO"W e 50°10'00"W. 

A área dista 19 km, por rodovia asfaltada, do aeroporto N-5, que dispõe de tooas 
as condições para operação diurna e noturna de aviões do tipo Boeing 727, e faz parte 
da infra-estrutura do escoamento do minério de ferro da Serra dos Carajás. A duração 
aproximada de vôo, para aviões tipo Hirondelle e turbo-hélice tipo Fokker 220, é a se
guinte; Belém/N-5: 1 h30min e Marabá/N-5: 30min. 
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GEOMORFOLOGIA 

Nos interflúvios Xingú-Araguaia-T ocantins, a paisagem geomorfológica está ca
racterizada por serras e planaltos isolados, sobressaindo na extensa superfície apíaina
da. 

Possivelmente, os planàltos que se elevam 41D0·600 m acima da planície, consti· 
tuem relictos da superfície Sul-Americana (L.C. King - 1956), desenvolvida enue o Cre
táceo e o T erciárlo Superior. 

Com o soerguimento do continente no fim do Oligoceno, iniciou-se a nova fase 
erosiva, Ciclo Velhas, desenvolvendo-se extensas superfícies aplainadas em todo o Bra
si l Central, com altitudes que variam de 200 a 600 m abaixo da superfície Sul-America
na. 

Estas superfícies estão cobertas por deUitos aluviais e lateritos e, nas zonas peri
féricas, a drenagem está condicionada a níveis de bases locais, sucedendo-se em pe
quenos degraus rio acima, aproximando-se do nível dos terraços do Ciclo Sul-Americano. 
A erosão remontante mantém-se ativa e uma vez vencidas as barreiras dos níveis de ba
se locais, os terraços desenvolvidos são rebaixados a níveis inferiores até incorporarem
se à Superfície Velhas que, portanto, aumenta à custa da superfície Sul-Americana, mais 
elevada. 

Na bacia do rio ltacaiunas. os aspectos geomcufológicos mais importantes são: 

a) superf.ície geral aplainada (Superfície Velhas), cobertas por mata virgem; 
b) serras alongadas e íngremes, cobertas por matas densas e com cotas intermediárias; 

e 
c) Planaltos ou mesas (Superfície Sul-Americana), com vegetação rara e protegidos por 

capas de canga, desenvolvidas sobre formação ferruginosa (Serra dos Carajás). 

O plat6 do N·S, local das ocorrências de bauxita, está relacionado com a superfí
cie oe aplainamento da Serra dos Carajás de provável idade cretácea. 

GEOLOGIA LOCAL E GÊNESE 

A área constitui-se de um plató de contornos i rregulares (Fig. 42), delimitado por 
encostas íngremes, com altitude média em torno de 650 m. Encontra-se atualmente em 
fase de pronunciada dissecação pela rede hidrográfica. Mostra uma cobertura vegetal de 
floresta densa. No mapa geológico da pesquisa da Serra dos Carajás a área foi conside· 
rada como cobertura laterftica sobre a seqüência sedimentar da Formação Goroiire. 

Informações de furos realizados na área, durante a pesquisa do Ferro Carajás, in
dicaram a presença de rochas básicas (máficas) da Formação Paleovulcãnica Inferior do 
Grupo Grão Pará. 

Na área, o conjunto dos poços mostrou uma seqüência bem definida de acordo 
com o seguinte: 

Espcss.ura Média 

4,50 m (o.o - 4,50) - Material argiloso, terroso, friável, ferruginoso, de coloração, 
,variando de amarela a castanha, com teor de sílica muito baixo e normalmente com ele-
vado teor de alumina, contendo eventualmente pequena porcentagem de pisolitos e nó
dulos ferruginosos. 

8,50 m (4,50 - 13,35) - Laterita ferruginosa, normalmente dura, porosa a cave, 
nosa, de coloração castanho averrnelhaâa com tons amarelos, às vezes pisolítica. Nor
malmente com teor muito baixo de sílica. sobretudo nos níveis mais altos. 

(a partir de 13,35 m) ~ Material argiloso plástico, untuoso ao tato. silicoso, de 
coloração castanho avermelhada a róseo, produto de alteração de rocha máfica. 

Os valores citados representam a média da jazida. 

A Fig. 43 mosua um perfil esquemáticó da jazi da de Bauxita Carajás e a Fig. 44 
mosua um perfil típico de um poço, com respectivos resultados químicos. 

A ,área mostra um depósito de minério superficcial (blanket), sem cobertura estéril, 
representando o produto residual de um processo de alteração de rochas ricas em alumi-
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na e pobres em sllica ( tOCh:l.S basálticas) COtn rem~. sobretudo, da sílica, pot,ássio, 
magftósio, SÓ(liO e cáldo, pecmane-ocndo o alumlnlo "in sltu". lmpottante$ no 1Koceaso 
sert.am o cl ima tropicaJ com <:staçóes ahernaoas chuvosas e secas, relevo aprop;laoo e 
eç~o do ácloos org.õnleos. 

Sogvndo Besllc o Leln0$ (1985) é ptovéve1 que eas,e: porfil laterWco lenha sofri do 
uma evch,ção comvloxa. pourásica., csracterlz:aca pela suernãocls ce perfodos de depo
slç$(> de matertai.S alóctone;s e/ou ae rétrabalhamento ffsico ''ln situ", com iases de alte
ração lntempética mais ou m~s acentu.ida, in tegrando 11uma seqOGOOa aonol6'Jic-a os 
diforent$$ eventos evi<Jcnciaoos pela interp,otaÇâo do pertll sintódoo. Os aulOl'oo pr~ 
põem umo ovoluç5o da formoç~o dO perfil atro.v(r.; do oito f:t~, e partir da fOfmaeão .às 
euetss 00 uma rocha de composlçito pelíttca rica em quartzo: i>assando por fases de rc>
trabalhamento CIO tope do horizonte allerado seguido por deposição de materlaJ argiloso 
l)rcviOOO ae átcas próx.lmas, ferrall tização oessc material. indivlOuaJizaç.ão o.as zonas at· 
9llosa&.. glbbsíti ca.s e Cla tona lnteriOt caullnlca. 

Na eouü6nclo hOuvo doOl'l'lantolM'M)nto o f109montoçõo oa Ptarto cupotio, do cro~ 
la t«raJFuca o bau.xU1z,aç;io d<> hOri.ron.te r,~gmentac1cr, novo Ie1rab.úhamento o fragmen· 
taç.áo parcial do nfvel noaviar. superp<,ndo-se a esse nfveJ. houve deposi,ção era bauxlts 
t<.Yrosa formada em áreas viz.inhss durante a tercei ra rase de lntcmperi.s.mc, Finalmente 
houve o aplainamento, seguido por um soer9uimento regk>naf, res1J11ando em roativaç.fo 
doe tonómenos oroslvos o indtvldual izaçtio dos platôs. 

TRABALHOS EXECUTADOS 

Pela nan.reza dos ae?6si los os trabalhos de pesqul$3 fotam teitcs atrav-6.$ do es
cavação óe poços em malha quadrada 400 m e 200 m . Foram oxeeutados 3 fUtO$ do 
sonda p.lfa c01ectori:oçõo <1~ soqOénc.lM lnfoooro:; com m~iOfOS pt9rync.1i<'O.<!'e:::. 

No total, foram abortos •13.600 m de P~da que IOram levarll..'ldas e niveladas. 
ÊS(;.)vadoa 121 poços., per f.uendo um total de 528,4 m, osses PQ\-os foram descri~ e 
amostraaos a interv.atos de 0,50 m, tendo sido coletadas f006 amostras f)afa análi
ses de P/:. AJ,o~ S.O,A, A¼O,T, SIOt T, Fe:O,, IIOr 

Os 3 turos do eona3:, totaUzatom t 5 1.,2 m . os tettomunhO: f0<om dO$Cti too o 
amoo-tr~s per fn te-tv.:ilo dé m.mobra. 

RESERVAS 

Com base nos resul tados dos poços oscavaoos, caJcu101rse uma resetve Cle 
48.920,000 ton àe min6rJo Oruto, çom 6:;poasurti mõdio de 4.2 m: 1>3r~ umo Ore~ (lo 
9.17Ci,000 m::, COt'l"I o. -scguinto oompo,.i;.ição qufmica m,'(lia; ~ O,A - 34,9%, SIO:R - 1,7%. 
Feio~ - 2~%, 110 : - 3,9%. 

O depósito n, o possui cobertura estéril: apresente de-nsidade soca de 1,2 g/cm\ 
umidacrc de 20% o dispénSa qualquer tipo M beneficiamento moc:ànico {btitagem/lav .. 
gam), 

Nos tOOIO$ do tunon.1bili ty, o teor de carbooo orgânico ( 1.5% - média no perfi l) 
tem Inibido a prOdus;ão de alumina nas <lii f«ernes I3s9õ deste orocesso. 

A cvno. atrav~ de sua Superintenôência de Tecnok>gla vem desenvotvenco es
tudos no sentido ae suporar este problema. 
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Jazida de Níquel Lateritico do Vermelho 

Arthur Luiz Bemardellr 
Carlos Alberto da SHva Alves' 



ABSTRACT 

XXXV CONGRESSO BRASILEIRO OE GEOLOGIA 

JAZIDA DE NÍQUEL LATERÍTICO DO VERMELHO 

Arthur h1l1 e-0rnat dolll 
Cario~ Alb•rto d• Sll• a AIYIIÍII 

From the interpretation of radar plctures and from conventional aerophotogeol· 
ogical interpretation, the areas oi possible ocoorrence of ultramafic rocks were identified 
to lhe south of Serra dos Carajás. ln the 1974, a prospecting campaign with sample col· 
lection of soil was mede with lhe help of a helicopter. The analytic results of these sam
ples revealea high nickel content. 

The exploration works executed aJlowed the reserve evaluation and the physical 
and chemicaJ characterizalion of lhe ore, besides lhe economical feasibility studies. 

The main works executed were: 200 pits, 3.200 m escavated; 7 drill holes totaling 
360 m; about 30.000 chemical analyses; metallurgical 1es1s, and others. 

ihe basic-ultrabasic bOdies form a NE-sw striking alignment, extending lrom the 
vicinit ies of Serra do Rabo (extreme east of Serra dos Carajás) to the Pium structure 
{southwes: of Serra Sul) approximately 50 km extention. They are 2-3 km wide bodies 
wich form isolated intrusivas structures prominent in the local topography. 

The lltologies are serpentinized dunites and peridotites, piroxenites and gabbros. 

Two basic-ultrabasic bodies are part of these aligned assemblage, denominated 
VI and v2 which constitute the Vermelho nickel deposit. 

Two types oi nickeliferous latente form the deposit: 

- garnieritic or silicated or with hlgh nickel contents reaching 2% average, low lron 
content and high magnesium oontent. The reserves reach 20 millions ton. 

- limonitic or oxidized ore, wlch lower nickel oontents, about 1, 1 % average, high iron 
contents and low magnesium contents. The reserves are around 20 millions ton. 

The garnieritic ore shows physical-chemical characteristii::s l avorable to its use in 
lhe iron-nickel alloys production. 

RESl)MO 

A partir da interpretação de imagens de radar e interpretação aerolotogeológica 
convencional foram identificadas áreas de possível ocorrência de rochas ultramáficas ao 
sul da Serra dos Carajás. Em 1974 foi efetuada uma campanha de prospecção com cole
ta de amostras de solo, com apoio de helicóptero; os resultados analíticos dessas amos· 
tras revelaram elevado contetldo em niquei. 

Foram realizados trabalhos de pesquisa que permitiram a avaliação das reservas, 
e a caracterização física e química do minério, além dos estudos de viabilidade econô
mica 

Os principaís trabalhos executados foram: 200 poços, sendo escavados 3.200 m; 
7 furos de sonda totalizando 360 m; cerca de 30.000 determinações químicas; estudos 
mineralógicos e petrográficos; ensaios de extração metalilrgica e outros. 

Os corpos básico-ultrabásicos formam um alinhamento de direção NE-SW, exten
dendo-se desde as proximidades da serra do Rabo (extremo-oriental da Serra dos Cara
iás) até a estrutura Pium {sudoeste da Serra Sul) numa extensão de 50 km aproximada· 
mente. São corpos de dimensões de 2 a 3 km e formam estruturas isoladas intrusivas no 
Complexo Xingú que ressaltam na topografia regional. 

As rochas são constituídas de dunitos e peridotitos serpentinizados, piroxenitos e 
gabros. 
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Fazem pane deste conjunto alinhado dois corpos básico-ultrabásicos, denomina
dos V1 e V2, que constituem a jazida de níquel do V,ermelho. 

Dois tipos de laterita niquelífera compõem o depósito: 

minério tipo garnierftico ou silicatado, com teores elevados de niquei, atingindo a mé
dia de 2¾, baixo teor de ferro e elevado teor de· magnésio. As reservas atingem 20 
milhões de toneladas. 

minério tipo limonftico ou oxidado, com teores de niquei mais baixos, média em torno 
de 1, 1 %, teores elevados de ferro e baixos de magnésio. As reservas estão em torno 
de 20 milhões de toneladas. 

O minério garnierítico apresenta características físico-químicas favoráveis à sua 
utilização na prOdução de ferro-níquel. 

LOCALIZAÇÃO E FISIOGRAFIA 

A jazida de niquei laterítico, conhecida pelo nome de Vermelho, está localizada 
na província minerar dos Carajás, ao sul da jazida de ferro S38 e a 20 km a oeste da 
Serra do Rabo. Situa-se à margem direita do rio Parauapebas, sendo este afluente pela 
margem direita do rio ltacaiunas, no município de Marabá, estado do Pará. 

A paisagem geomorfológica éstá carae1erizada por serras e planaltos isolados so
bressaindo na extensa superfície aplainada. 

GEOLOGIA LOCAL 

Os corpos básico-ultrabásicos são constituídos pelas seguintes rochas; gabro e 
metagrabos, gabros norfticos, piroxenitos, algumas vezes bronzititos, serpentinitos e si
lexitos originados de peridotitos e dunitos. Ocorrem como encaixantes rochas do Com
plexo Xingtl como granito-gnaiÓ$es, gnaisses, quartzo-dioritos e anfibolitos (Fig. 45). 

Os oorpos V1 e V2 apresentam configurações litológicas semelhantes, formados 
por três unidades principais diferenciadas e que sugerem uma disposição concêntrica, 
onde do centro para as bordas ocorrem peridotitos e dunitos serpentinizados, piroxenitos 
e gabros. 

:Zona Ultrabáslca 

As rochas ultrabásicas serpentinizadas afloram em cerca de 40% da área de ocor
rência da zona ultrabásica, sendo o restante da área recooona por um capeamento sili
ooso e uma cobertura laterftica formando platós. Esta zona apresenta feição topográfica 
acentuada, com cotas em tomo de 450 a soo m ocu1>ando a parte central dos corpos v , . 
e V2. 

Zona Bâslca 

Ocorre circundando as rochas ultrabás,cas, formando superfícies semi-aplainadas 
com cotas da ordem de 300-350 m. 

PERFIL LATERÍTICO 

O perfil laterftico apresentado a seguir resultou, essencialmente, das observações 
realizadas no campo durante a execução dos trabalhos de pesquisa, e relaciona os dife
rentes estágios de alteração ~ laterização verificados no mapeamento sistemático dos 
poços. Assim, temos do topo !)ara a base: 

Solo Laterftico (SL): solo argiloso, ferruginoso, marrom-avermelhado, magnético, 
com pisólitos e ooncentraçóes ferruginosas laterizadas, podendo conter fragmentos de 
rochas alteradas, geralmente fimonitiiadas, por vezes si licificadas, de cores mais claras. 

Laterita (LA): material argiloso, ferruginoso, marrom ou vermelho-e.scuro, podendo 
apresentar colorações mais claras, tendendo para tonalidades amareladas ou alaranja· 
das, sem qualquer indicio de textura, geralmente com e levado grau de plasticidade. 

Zona Silicosa (ZCJ: zona silicosa, esponjosa ou maciça. freqüentemente na forma 
de veios irregulares, por vezes formando estrutura do tipo box-work, oom vazios preen-
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chidos por material argiloso, marrom-escuro a vermelho-escuro, podendo ocorrer na for
ma de blocos de rocha intensamente sillcificada, imersos em matriz argilosa, marrom-es
cura a vermelho-escura. 

Sepro/ito (SAPJ: rocha ultrabáslca alterada, de constituição argilosa, col<>ração 
marrom-avermelhada a amarelo-escura. onde observam-se ve,stlgios de textura ou estru
tura original, bastante friável a um pouco consistente, podendo, no entanto, ser fragmen
tada com as mãos. Nas perções méd.ia a superior dO perfil, o saprclito apresenta-se fer
ruginoso e nas porções inferiores, apresenta-se com baixo teor de ferro o granulação 
grosseira. 

Serpenrinito Sa,protitizado (SSA}: rocha ultrabásica alterada, apresentando colora
ções mais claras, entre verde-claro, amarelo até cinza-claro, bem distinta da textura e 
estrutura da rocha original, podendÕ, aínda, ser argilosa, tendo pouca resistência à frag
memação com martelo. A alteraçáo química pode ser total ou limitar-se ao longo das zo
nas de fraturamento. 

Serpentlnito (SER): serpentinito, fresco, de coloração verde, podendo apresentar 
alguma mudança na coloração original a alguns vênulos de alteração no corpo da rocha. 

ASPECTOS MINERALÓGICOS DO PERFIL LATERÍTICO 

Através de lãminas petrográficas o difração do raios X, foram identificados ao 
longo do perfil laterftico os seguintes minerais (Fig. 46): 

Olivina: encontra-se como mineral primário no serpentinlto, estando, no entanto, 
em grande parte substitufdo por serpentina. 

Ortopiroxllnio: apesar de alterado, conserva propriedade de enstatita, também o 
piroxênio é substituldO pela serpentina nas zonas serpentinizadas. Tanto olivlnas como 
roxénlos restringem-se à rocha fresca e a serpentinitos saprolitizados, não ierido sido 
observados em amostras do alterado superior. 

Opacos: encontram-se distribuídos como minerais acessórios, tanto no serpentini
to como nos alterados superiores. 

Minerais de Ferro: magnetlta é comum em todo perfil, tanto no serpentinito lresco 
como nos sap(Cllitos da cai>a; goethita e hematita ocorrem nas partes superiores do per
fil, princ.ipalmente no serpentinito ferruginoso e na laterita superior. 

Minerais do Grupo das Montmorilonitas (Smectita): a smoctita ocorro como mine
ral secundário, nas zonas médias do perfil nos serpentinitos saprolitizados a saprolito 
grosso. 

Minerais do Grupo da Sílica: a sílica ocorre sob a forma de quartzo, calcedõnia e 
opala. Ocorre em todo o perfil alterado, porém se concentra, principalmente, em duas 
zonas distintas dentro do perfil, sendo bastante abundante nas partes superiores. 

Minerais do Grupo da Clorita: foram observados, em pequenas proporções, mine· 
rals do grupo da clorlta per todo o perfil alterado. 

Serpentina (Antigorila): constitui a fase mineral mais abundante no serpentinito, 
sendo produto de alteração da olivina e dO plroxênlo das ultrabásicas. Ocorre nas zonas 
inferiores do perfil. 

Caulinita: foram observadas em pequenas proporções nas partes média a superior 
do perfil. 

ASPECTOS GEOQUÍMICOS DO PERFIL LATERÍTICO 

Todas as amostras dos peços e furos de sonda foram submetidos a anãlise quí
mica para as determinações de: Ni, MgO, Fe,o,, s102 , At,o., MnO, Cr, Co, Zn, aJ6m das 
umldades (U%) e perdas por calcinação {PPC%) {Fig. 47). 

Niquei: no serpentinito fresco o niquei varia de 0,2 a 0,4% e apresenta em média 
0,3%. No perfil laterltico o teor de niquei varia na medida que se aprofunda, lnícia na zo
na latarftica com teores médios de 0,5 a 1,0% e apresenta um aumento no saprolito fer
ruginoso superior, onde ocorre o minério tipo limonftico, com teores variando de 1,0 a 
2,0. Em profundidade aumenta, significativamente, nas zonas das argilas {smectitas), 
saprolito grosso e serpentlnlto saprolitlzado onde ocorre o minério tipo garnierltico, com 
teores máximos de 3 a 4% e média de 2.0%. 
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chidos por material argiloso, marrom-escuro a vermelho-escuro, podendo ocorrer na for
ma de blocos de rocha intensamente silicificada, imersos em matriz argilosa, marrom-es
cura a vermelho-escura 

Sapro/ito (SAPJ: rocha ultrabásica alterada, de constituição argilosa, coloração 
marrom-avermelhada a amarelo-escura, onde observam-se ve.stígios de textura ou estru· 
tura original, bastante friável a um pouco consistente, podendo, no entanto, ser fragmen
tada com as mãos. Nas porções média a superior do perfil, o saprolito apresenta-se fer
ruginoso e nas porções inferiores, apresenta-se com baixo teor de ferro a granulação 
grosseira 

Serpentinito Sapro/itízado (SSA): rocha ultrabásica alterada, apresentando colora
ções mais claras, entre verde-claro, amarelo até cinza-claro, bem distinta da textura e 
estrutura da rocha original, podendÕ, ainda, ser argi losa, ten·do pouca resistência à frag
mentação com martelo, A alteração química pode ser total ou limitar-se ao !ongo das zo
nas de fraturamento. 

Serpentínito (SER): serpentinito, fresco, de coloração verde, pOdendo apresentar 
alguma mudança na coloração original a alguns vênulos de alteração no corpo da rocha. 

ASPECTOS MINERALÓGICOS DO PERFIL LATERÍTICO 

Através de lâminas petrográficas e difração de raios X, foram identificados ao 
longo do perfil laterftico os seguintes minerais (Fig. 46): 

Olivina: encontra-se como mineral primário no serpentinito, estando, no entanto, 
em grande parte substituído por serpentina. 

Ortopiroxénio: apesar de alterado, conserva propriedade de enstatita, também o 
piroxênlo é substituído pela serpentina nas zonas serpentinizadas. Tanto olivinas como 
roxênios restringem-se à rocha fresca e a serpenti nitos saprolitizados, não ierido sido 
observados em amostras do alterado superior. 

Opacos: encontram-se distribuídos como minerais acessórios, tanto no serpentini
to como nos alterados superiores. 

Minerais ae Ferro: magnetita é comum em todo perfil, tanto no serpentinito fresco 
como nos saprolitos da capa; goethita e hematita occrrem nas partes superiores do per
fil, principalmente no serpentinito ferruginoso e na la.terita superior. 

Minerais ao Grupo das Montmori/onitas (Smectita): a smectita ocorre como mine
ral secundário, nas zonas médias do perfil nos serpenlinitos saprolitizados a saprolito 
grosso. 

Minerais ao Grupo da Sllica: a sílica ocorre sob a forma de quartzo, calcedônia e 
opala Ocorre em tOdo o perfil alterado, porém se concentra, principalmente, em duas 
zonas distintas dentro do perfil, sendo bastante abundante nas partes superiores. 

Minerais ao Grupo aa C/orita: foram observados, em pequenas proporções, mine
rais dO grupo da clorita por todo o perfil alterado, 

Serpentina (Antigorila): constituí a fase mineral mais abundante no serpentinito, 
sendo prOduto de alteração da olivina e do piroxênio das ultrabásicas. Ocorre nas 20nas 
inferiores do perfil. 

Caulinita: toram observadas em pequenas proporções nas partes média a superior 
do perfil. 

ASPECTOS GEOQUÍMICOS DO PERFIL LATERÍTICO 

T Odas as amostras dos poços e furos de sonda foram submetidos a análise quí
mica para as determinações de: Ni, MgO, Fe20 3 , s10

2
, Al

2
0,. MnO, Cr, Co, Zn, além das 

umidades (U%) e perdas por calcinação (PPC%) (Fig. 47). 

Niquei: no serpentinlto fresco o niquei varia de 0,2 a 0,4% e apresenta em média 
0,3%. No perfil laterltico o teor de niquei varia na medida que se aprofunda, lriícia na zo
na laterítrca com teores médios de o,s a 1,0% e apresenta um aumento no saprolito fer
ruginoso superior, onde ocorre o minério tipo limonltico, com teores variando de 1,0 a 
2,0. Em profundidade aumenta, slgnificativamente, nas zonas das argilas (smectitas), 
saprolito grosso e serpentinito saprolitizado onde ocorre o minério tipo garnierítico, com 
teores máximos de 3 a 4% e média de 2,0%. 
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Ocasionalmente, obtém-se teores bastante elevados como, por exemplo, nos po
ços VIPt04, VIP27 e VIP46 çom ínlerv~os óe ~ li ~'li> óe Ni. 

MgO: o teor de magnésio desaparece no topo do horizonte laterfllco, geralmente, 
não ultrapassa os 2% de M90, até à profundidade média de 10 m. Na zona llmonftlca se 
encontra em teores que variam de 2 a 10%; aumenta em profundidade, alcançando seus 
picos maiores no horizonte do saprolito grosso e serpentinito saprolitizado (minério gar· 
nierftico), onde o teor médio é de 20%. No serpenti nito fresco os teores variam em torno 
de 25 a 30%, onde o magnésio está contido nos mi11erais de serpentina e clorita. 

Fe20 3 : os picos maiores de ferro estão contidos no saprolito ferruginoso e fateri
ta, nas porções superiores do perlil, onde os teores máximos de Fe20 3 variam de 60 a 
.80%, com média de 52%. Em profundidade o teor de ferro cai, onde os horizontes de sa
prolito grosso e serpentlníto apresentam valores médios de 10 a 15%. No minério garnie· 
rltico a média de Fe,o, é de 22%. Na base, serpentinito fresco, o teor de ferro se apro
xirraa do zero. 

Si02: os teores de sílica se apresentam distribuídos por todo perfil com médias 
que variam de 20 a 30% de Si02• Observações de campo e resultados de análises acu
sam que existem no perfil duas zonas distintas com maiores concentrações de sWca: a 
primeira, geralmente capeando o perfil, nos horizonrtes de laterita, e saprolito ferruginoso 
e, às vezes, pelo efeito da erosão, aflora em certas zonas da jazida. Nesta zona os picos 
máximos variam de 60 a 70%. A segunda zona de concentração geralmente ocorre dentro 
do saprolito grosso, onde os picos médios variam de 50 a 60%. No minério garoierltico 
seu teor médio é de 37%. 

A concentração da sílica em dois níveis distintos provavelmente é conseqüência 
da migração da sílica da base para o topo, por decorrência dos processos intempéricos e 
fixações em níveis preferenciais dentro do perfil. No serpentinito o teor médio de Si02 
cai para 15 a 20%. 

TIPOS OE MINÉRIO OE NÍQUEL LATERÍTICO 00 VERMELHO 

Minério Tipo Gamlerltlco 

Também chamado de minério silicatado, ocorre, geralmente, nas porções media· 
nas do perfil laterltico, isto é, nas zonas do saprornto grosso e serpentinito saprolltizado, 
-estando o niquei concentrado na forma de minerais do tipo gamlerita, grupo que engloba 
silicatos hidratados de niquei e magnésio. O NIº substitui o Mg .. na estrutura desses 
minerais devido à similaridade de ralos lõnloos. 

O jazimento resulta da concentração de níquel por processos de laterização, con· 
forme o exposto no item anterior. Os teores de niquei são elevados, nesse tipo de miné
rio, atingindo a média de 1,80%; excepcionalmente, ocorrem valores de até 5%, relacio
nados ao rejuvenescimento da morfologia na área. 

Esse tipo de minério apresenta baixo teor de Fe e elevado teor de Mg, sendO 
suas médias de 22,0% de Fe e 20,0% de MgO. 

A sílica apresenta teores altos, ficando sua média em torno de 37%. O cobre 
apresenta sempre valores muito baixos, com média de cerca de 60 a 70 ppm,. O cobalto 
atinge, localmente, valores elevados; enttetando, seu teor médio situa-se em tomo de 
570 ppm. 

lllnério Tipo Llmonltlco 

O minério limonítico ou oxidado ocorre, em geral, nas porções intermediárias ou 
superiores do perfil laterftico e o niquei está prese11te na estrutura da goethita. 

O Ni apresenta teores mais baixos, com média em torno de 1,21%. O ferro apre
senta valores bastante elevados, enquanto que o teor de Mg é bem mais baixo, com os 
teores médios situando-se em torno de 49% de Fe e 2,7% de Mgó. 

A sílica também apresenta teores altos, com teor médio de 25%. O cobre tem teor 
médio de 260 ppm. 

O cobalto é relativamente alto e está associado aos óxidos de ferro e manganês, 
atingindo teor médio de O, 12%. 
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RESERVAS 

A$ reservas geológicas lotais para os corpos v1 e v2. por tipo de rniri61io estão 
resumidas na tabela abaixo: 

TIPO OE ESP. TONELAGEM COMPOSIÇÃO QUÍMICA 
MlNfRIO (m) (1o'Q NI% Mg0% Fe,03% Fe/Mg( Cu (ppm) 

GARNIERÍT;co 10, 61 21,690 1.80 20.51 22. 48 1.10 80 
LIMONÍilCO 9.37 22.28-0 1.21 2. 71 48.93 18.0$ 211 
TOTAL 9.99 43.970 1. 50 11.49 3S.88 3.12 148 
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XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA 

CONHECIMENTO ATUAL DA JAZIDA OE OURO DE LAGOA SECA, SUL DO PARÁ. 

ABSTRACT 

Joaquim Ailt.(lnlo Salgodo do Nuclmon10 
Oonlco do ôllvolro Blcaglnl 

The Lagoa Seca gold deposit is situated south of the Andorinhas synformal 
structure, some 25 km southeast of Rio Maria, southern Pará. 

Recent surveys carried out aimed ai lhe reavaluation of the gold content and its 
lateral and vertical continuity, have furnished new parameters to the geological 
knowledge of lhe deposit. 

Reevaluation of earller data, detailed geologic mapping, geochemicaJ sampling 
and drilling were carried out as well. 

The deposit belongs to a volcaoto-sedimentary pile, defined as part oi a 
greenstone belt sequence, design<1ted eariier as Lagoa Seca Sequence by Cordeiro & 
Saueressig (1980) and recenlly named Lagoa Seca Group by Docegeo (1 988). This group 
is represented by two lithostrat.igraphic units; Fazenda do Quincas Formation, which 
conta,ns the gold mineralization, constituted by clastic to chemical metassediments 
lntercalated with mafio-ultramatic rocks; and Recanto Azul Formation, formed by 
intermediate to acidic metavolcanic with intercalations oi clastic metassediments. A 
sedimentary cover named Rio Fresco Group, intrusiva granites and cJikes (acidic and 
basic) compose lhe geological setting oi lhe area. The gold occurs in an intensively 
hydrotermalized rock, with pyrite, biotite, quartz and plagioclase in sheai zones. The gold 
is associated with sulfides, mainly pyrite (1 to 15%); with free gold occuring in lhe 
sllicate gangue. Reserves in the LS-1 orebody consist of 257, 452 tons oi ore grading 
6.92 g/t Au. , Helpful parameters were defined to improve the potential oi the LS-2 
orebO<ly. 

INTRODUÇÃO 

A jazida de ouro de Lagoa Seca, está situada na porção basal sul da estrutura 
Andorinhas, a 25 Km, em linha reta, a sudeste da cidade de Rio Maria, no centro-sul do 
estado do Pará. O acesso à área é feito pela rodovia PA-150, percorrendo-se 13 km do 
trecho Rio Maria/Redenção e posteriormente, cerca de 25 Km, rumo leste, em estrada 
secundária (Fig. 48). 

Os trabalhos de pesquisa efetuados na região, ·pela Rio Doce Geologia e Minera
ção S/A - Docegeo, foram iniciados em 1973, visando depósitos econômicos de metais 
básicos. Com a descoberta de mineralização aurífera na área Babaçu, em 19-76, a Doce
geo passou a considerar o ouro como uma de suas prioridades. Como conseqüência, em 
1978, os levantamentos geológicos, geoqufmicos e geofísicos (magnetometría e IP) leva
ram a descoberta de mineralização aurífera em Lagoa Seca. Foi delimitada uma faixa 
anômala de 750 x 100 m para ouro, com anomalias geoquímicas e g_eofísicas coinciden
tes. No perfO<lo de 1979 a 1982, foram executados 4.847 metros lineares de sondagem 
rotativa a diamante (31 furos), visando a definição do quadro geológico tocai e cubagem 
do depósito. No início d!i! 1983, logo após a entrega do Relatório Final de Pesquisa ao 
Departamento Nacional de PrO<lução Mineral (DNPM), a área foi invadida por garimpeiros, 
que permanecem no local até a presente data. Em 1986, após acordo com os proprietá
rios das terras onde se encontra a jazida, os quais controlam o garimpo, foi retomada a 
pesquisa, objetivando reavaliar as reservas de minério aurífero, anteriormente cubadas 
no corpo LS-1, e verificar a continuidade lateral e vertical da mineralização. Nessa etapa, 
foram executados t.834 m de sondagem ( 16 furos). 

Na presente publicação, são apresentados os resultados da reavaliação e a geo
logia da jazida a nfvel dos conhecimentos atuais. 
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Fig.48- MAPA OE LOCALIZAÇÃO 
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Fig.49 - MA PA GEO LÓG IC O DA REGIÃO DE RIO MA RIA 

l - Granitos Anoroginlcos ( Jamon, Xinguaro) ; 2 - Gr upo Ri o Fresco ( Metocon(llomorodo e Motorenito na 

base, Metossiltito no topo) ; 3 - - Complexo Xingu ( GronitÓides de Composiçõo Gronodior itico , Tonolitico 

e Trondh11mitico1 - Migmotizodos • Gnoissificodos ) ; 4 - TrondhJemito MOQno ; 5 - Gronodiorito Rio Mo· 

rio i 6 - Grupo Logoo Seco; 7 - Grupo Boba~u i 8 - Área Estudado (Lago o Seco); 9 - Contato 

G10JÓ9lco ; 10 - Folho; 11 ~Estrado; 12 - Orenogem; 13 - Atitudes; 14- Cidade . 
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Fig. 50 - MA PA GEO L ÓGICO AREA L AGOA SECA 

l - DiabÓsla ; 2 - Grupo Ria Fresco ; 3 - Corpo de Minério, Rocha a Piri ta · Biot i ta ·Quart zo e Pla

gioclásio ( Hldrotermalito) ; 4 - Formoç;õo Reconto Azul- Metavulcõnicas , Intermediárias a Ácidas ( Ande

silos, Dacitos / Riodacitos) Intercalado, com Metossedimenloo Predominantemente e lásticos ( Grauvacas e 

Siltitoa l, Níveis EsparÔdicos de MetavulcÔnicas eôsicas / Ullrabósicas i 5 - Formação Fazenda do Qu inca1-

Meta11tdimentos CIÓstlca-OuÍmicos ( M1to0rauvaca , Metassiltito, Formaçao Ferrífero Bondada ) Intercalados com 

MetavulcÕnicos BÕ1icas / UltrabÓ1icas, Localizadamentt MetavulcÔnicas / Subvulcãnicas l nlermediÓrias a Ácldal; 

6 - Área de Dttolht , Carpo I..S-1 ; 7- Acampamento ; 8 - Furo dt Sonda ; 9- Falhai 10 - Es · 

trodo ; U - Drenagem. 
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fig. 51 MAPA GEOLOGICO DE DETALHE - CORPO LS·l 

l - Formoçôo Reconto Azu l ( Me1ondes1!os, Me!odocitos / Metoriodocotos com Intercalações de Metogrouvocas e Metoss illitos ) ; 2 - Rocha a 

Pir ita - Boot i t o • Quor! zo e Plagiocló s io ( Hi dro termoll to) Sulfeto Sondado e Finamente Disseminado com Ouro Assac,ado; 3 - Me!andes,!o, Me!adacitos / Meta -

roadlc,tos; 4- Me!ossed1montos CIÓstocos ( Grauvacos e Sii!itos); 5 - Metavulcõn,cas Básicas /Ultrobós,cas ( An fobÓho • Talco Xisto) com Nívei s de Metaue· 

dimentoa Quími cos Subordi na dos ( Formoçao Fem'fe ra Bondada Fdc,es Óx,do· Silicato ); 6 - L 1mI !e entre os Formaçõe s Foz do Quoncas / Reconto A zul; 7 -

Contato Gealóg,co; 8 - Cova do Garimpo ; 9 - Folho ·, 10 - Fol,açõo , ll - Fohoçõo Vert,col. 
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ANÁLISES QUÍMICAS DAS ROCHAS BÁslCAS- ULTRABÁSICAS 

DA FORMAÇÃO FAZENDA 00 QUINCAS - GRUPO LAGOA SECA 

TABELA 1 

AMOSTRAS 1 2 3 4 5 6 

Sí02 % 5 4, 2 O 3 6,9 O 3 8, 1 o 5 5, 8 O 4 8,4 O 5 o, o o 

Al203 % 3, 4 O 5, 3 O 2,9 O 5,6 O 5, 2 O 1 5,4 O 

Ca O % 2, 4 O 1 6 , 8 O 1 6,2 O 5, 6 O 2,8 O o, 1 6 

MgO % 1 8, 4 O 1 3, O O 1 6,0 O 1 o, 9 O 1 7, 9 O 7, 9 O 

No2 o% O, ·O 7 o, O 6 0,0 5 o, 1 5 o, 1 2 o, O 7 

K20 % 3, O O 3, 7 O 1,4 O 3, 3 O ,, 5 O 0,2 7 

Fe203º/o 5, 8 O 4, 9 O 6,2 O 4, 1 O , 2, 1 O 2, O O 

Fe O % 7, 6 8 7, 3 9 6,8 2 8,8 2 4, 8 3 1 6,2 l 

MnO % o, 1 3 o, 3 4 0,3 3 o, 1 7 o, l 4 o,, , 
Tí02% 0,6 4 0,5 8 0,4 2 o, 5 9 o, 7 l o, 9 8 

P205 % o, O 5 o, O 5 0,0 5 0,0 5 0,0 5 º·º 5 

H20 % 2, 8 O 2,2 8 2, 8 2 2, 4 5 5,7 5 6,6 6 

C02% 1, 1 2 7, 7 5 8,0 O 2, O 6 0,0 9 º·º 9 

s % 0,0 2 0,4 1 0,2 4 o, 2 O 0,2 O o, lo 

TOTAL% 9 9, 7 1 9 9,4 6 9 9,5 3 9 9, 7 9 9 9, 6 l 9 9, 9 l 

Ni (ppm) l l 8 O , O 6 O 9 4 O 700 9 3 O 2 2 O 

Cr(ppm) 5 4 7 6 8 4 4 7 8 4 l o 5 4 7 2 7 3 

( l) AH - 491 = BIOTITA + TREMOLITA + TALCO META-ULTRABÁSICA 

(2)AH-498A = BIOTITA + TREMOLITA + TAL CO META-ULTRABÁSICA 

(3)AH-4980 = BIOTITA + TREMOLITA + TALCO META- ULTRA BÁSICA 

' (4)AH·500 BIOTITA + TREMOLITA + TALCO = META-ULTRABASICA 

(5 )AH-501 BIOTITA + TREMOLITA + TALCO = META- ULTRABÁSICA 

I 

(G)AH-505 EPIDOTO + CLORITA + SERICITA = META-BASICA 

, 
(7)AH-5ll BIOTITA + ACTINOLITA = META- BASICA 
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Foto 1 - Rocha a pirita-biotita-quartzo-plagioclásio (Hidrotermalito), sulfeto bandado e finamente disse
minado, pirita (py) ± 15% com ouro (Au) associado. 

Foto 2 - Hidrotermalito (Amostra polida), aspecto bandado refletindo cisal hamento, afternância de níveis 
piritosos (py) com ouro (Au) e níveis escuros constituídos de biotia, quartzo e plagioclásio. 
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Os termos mais ácidos das metavulcãnicas, que vari&m dentro dos limites dacito 
e riodacito, apresentam uma coloração cinza a rósea. textu:a pórfira a porfirítica, com 
predominância de tenocrlstais de plagioclãsio sericitizado, e nros de microclfnio. A ma
triz, geralmente, afanítica é constituída de plagioclâsio, quartzo e K-feldspato. Turmalina, 
clorita, epídoto e opacos são os acessórios principais. Os metandesitos, de ocorrência 
subordinada. apresentam granulação fina e são consti tuídos por plagioclásio (sericitizado 
ou saussuritizado) e anflbólio (cloritizado), além de quantidades subordinadas de quartzo 
e feldspato potássico; epldoto, apatita e opacos ocorrem como acessórios; localizacta
mente, apresentam nlveis ricos em carbonatos e intensa epidotização. O quartzo e o 
plagioclásio, por vezes, concentram-se junto ao epidoto, possuindo então uma granula
ção mais desenvolvida de formas anédricas. Os metassedimentos são predominantemen
te clâsticos (metagrauvaca e metassiltito) e constituídos por quartzo, plagioclásio, biotita 
e clorita. As metavulcânicas básicas/ultrabásicas são similares aquelas que ocorrem na 
Formação Fazenda do Quincas, porém de ocorrência muito restrita. 

ASPECTOS TECTÔNICOS/ESTRUTURAIS 

Os corpos de minério estão relacionados a uma zona de cisalhamento com exten
são aproximada de 1 Km e espessura média de 40 m, evidenciada por intensa miloni ti· 
zação, siliclficação e carbonatação. A coleta sistemática de dados estruturais, na esca
vação garimpeira, revelou uma macroestruturação N60'E e feições de cisalhamento ex
pressivas. 

A alternância de rochas metabásicas/ultrabásícas milonitizadas, mostrando asso
ciações mineralógicas pré-milonltização com nlveis de rochas à pirita-biotita-quartzo-pla
gioclâslo (hidrotermalitos), com textura milonrtica marcante, sem preservação da mine
ralogia pré-deformação, evidencia a Intima associação de protomilonitos com milonitos, 
denunciando deformação por cisalhamento simples. Em alguns locais ocorre textura bre
chóide, com fraturas preenchidas por carbonato e quartzo. Foram observadas três super
fícies marcadas por orientação mineral: (1) A mais penetrativa (S1) apresenta direção 
N70°E e está relacionada ao dobr/lmento principal (Dn), do tipo isoclinal com plano axial 
subvenical a vertical; (2) Na porção leste da cava, uma foliação (S2) oblíqua ao plano 
(S 1 ); (3) Na porção oeste, uma foliação cataclástica marcada pelo estiramento de p&
quenos porfiroclastos de quartzo, relacionado a falhamento NSS'W, Foram caracterizadas 
ainda quatro lineações (N70'E/25', SS0ºW/10', N?0ºW/40°, N70°E/70') definidas por 
orientação mineral, estiramento e intersecção. Foram identificados cinco sistemas princi
pais de fraturas, desenvolvidas em função dos esforços de compressão e tração 
(N42'E/90°; NS/25'W; N20'W/S0°W; NS/1 0ºE; NSOºW/90°). Falhamentos nort&-sul, são 
freq0entes e parecem Influenciar no deslocamento da zona de minério. 

Estudos visando a montagem do modelo geomecãnico local, bem como a defi ni· 
ção do significado regional da "shear zone" ainda estão em andamento. 

MINERALIZAÇÃO 

A mineralização consiste de ouro fino (0,0002 a 0,040 mm) associado à pirita (in
clusões ou microfraturas) e, eventualmente, à ganga sílicatada das rochas referidas co
mo hidrotermalito. Tais rochas atestam que a mineralização está relacionada a mais de 
um episódio de fraturamento, percolação/interação de fluídos com rochas, seletivamente, 
cisalhadas, alteradas e mineralizadas. A mineralogia e composição química original dos 
hidrotermalitos foi profundamente modificada por processos hidrotermais, de tal forma 
que a identificação da rocha pré-deformação ainda está em aberto. A íntima associação 
entre ouro e sulfeto de Fe sugere interação fluída com rochas ricas em Fe. Além disso, o 
fato do depósito estar relacionado a um sistema hidrotermal, permite inferir que as ro
chas mais competentes e reativas seriam hospedeiras preferenciais. 

Neste contexto, relativamente às demais litologias, tanto as básicas/ultrabásicas, 
quanto as formações ferríferas, podem sei inferidas como prováveis hospedeiras da mi
neralização principal. Nas zonas mais ricas, a rocha mostra um aspecto "bandado", que 
poderia ser atribuído somente aos processos <:fe milonitização (bandamente milonítico). 
No entanto, a partir de evidências encontradas em testemunhos de sondagem (F. 39 e 
45/LS), tais como pequenos níveis de formação ferrífera bandada, com ocorrência de piri
ta, na intersecção das lâminas de magnetita com microfraturas, bem como constatação 
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de lâminas descontínuas de magnetita, mostrando passagem brusca para lâminas com 
pirita, pode ser levantada a hipótese de que o minério pOderia ter resultado, pelo menos 
em pane, pela sulfurização de formação ferrífera facie~ óxilfo (Phillips e Groves, 1984), 
por processos hidrotermais em zonas de cisalhamento. Por outro lado, a escassez de 
metabásicas nas faixas mineralizadas, aliada ao fato que em grande nómero de exem
plos publicados de mineralizações auríferas de seqüências ··greenstone", metabásicas 
são hospedeiras preferenciais, relativamente às ultrabásicas, devido apresentarem maio
res razões Fe: Mg e competência, também pOde ser cogitado o hidrotermalito às expen
sas de básicas. A constante inter-relação espacial dos níveis mais ricos com metaultra
básicas (foto 03), parcialmente hidrotermalizadas, levaram à Interpretação de que o hi· 
drotermalito pOderia ser um estágio avançado de al teração da mesma, mas, consideran
do o acima exposto, é mais provável que esta se constitua apenas na encaixant~ princi
pal da hospedeira, podendo ser uma possível fonte de ouro. 

Localizadamente, no contato das félsicas com demais tipos litológicos (foto 04), 
observa-se a presença de mineralização com altos teores esporádicos e e-rráticos, os 
quais não foram considerados na cubagem, mas podem ser sintomáticos de que o papel 
dessas rochas pode ter sido relevante nos processos mineralizantes. Também ocorrem 
pequenos níveis quartzo-feldspáticos, estéreis, truncando o hidrotermalito mineralizado, 
evidenciando um apone sílico-potássico tardio, possiv~lmente, relacionado a intrusões 
de granitóides. O granito Jamon que aflora a aproximadamente 1 Km da zona mineral i
zada, desenvolveu uma auréola de metamorfismo óe cerca de 1 Km em planta (Oall'Ag
nol, 1985), mas ainda não está definido o papel deste corpo no contexto da jazida. 

Para efeito de cubagem, foram considerados dois tipos de minério. o principal 
minério é uma rocha composta por 10 a 15% de pirita fina {disseminada e/ou em ban
das), biotita, quartzo e plagioclásio (ol igoclásio), p,roduto da ação intensa de soluções 
hidrotermais em "shear zone" , denominado genericamente de hidrotermalito (Fig. 52). O 
ouro ocorre incluso na pirita e disperso na ganga silicatada. O minério secundário é 
constituído de cllferentes tipos litológicos (metassedimentos, metabásica/ultrabásica) 
proximais aos principais condutos dos fluídos hidrotermais e fracamente afetados pelas 
soluções mineralizantes, apresentando ao contrário do hidrotermalito, variações nos teo
res aurlferos, ao longo dos furos, ou entre seções. A pirita fina à gro8$eira, ocorre geral· 
mente disseminada e em proporções mais modestas (3-5%) e o ouro, apesar de pouco 
estudado nesse tipo de minério, mostra um comportamento semelhante ao tipo principal. 

CUBAGEM DA JAZIDA (CORPO LS-1) 

A faixa mineral izada da área Lagoa Seca (7S0 m) na primeira avaliação foi dividi· 
da em duas panes que passaram a ser referidas como Corpo LS-1 e Corpo LS-2. Na eta
pa de reaval iação, as atividades concentraram-se no Corpo LS-1. Foi observado o espa
çamentt> das seções de sondagem em 25 m e locados, no mínimo dois furos por seção, 
totalizando 1.834 m (16 furos). Esses furos foram inclinados (40 -65•) e, as reais dire
ções e inclinações foram determinadas através do aparelho reflex Fotobor (DDI). Os tes
temunhos de sondagem foram serrados ao meio, no sentido longitudinal, e uma metade 
utilizada na amostragem. As amostras foram separadas em intervalo de 1,00 m. As aná
l ises foram executadas pelo LABEL (laboratório da Docegeo-Belém), por absorção atómi
ca, abenura em água régia e solubilização com HCL 10%. Visando maior precisão e con
firmar os resultados obtidos por absorção atómica, foram selecionados trechos mineral i
zados de todos os furos, e analisados também por fusão e copelação. 

Foram coletadas 0,6 toneladas de minério aurífero de alto teor (hidrotermal ito) e 
enviadas a superintendência de tecnolog a (SUTEC) da CVRD, em Belo Horlzonte-MG, 
para testes de beneficiamento. 

A densidade média do minério aur'ffero (2,93 g/cm3) utilizada no cálculo da cuba
gem, foi realizada em amostras de furos de sonda, pelo métoqo da balança hidrostática. 
As reservas foram calculadas pelo método das seções venicais e, posteriormente, pelo 
inverso do quadrado da distáncia, utilizando-se o "soft,rare" PCMine. Pelo método das 
seções verticais foram calculadas 257.442 ton. com 1.782.520 g de Au contido (teor mé
dio 6,92 g/t) sendo que pelo PCMine (10D) foram computadas 313.717 ton com 1.867.810 
g de Au contido (teor médio 5,95 g/t). 
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Foto 3 - Contato metaultrabásica (Mub)/hidrotermalito (H). 

Foto 4- Contato metaultrabásica (Mub)/metadacito (Mda). 

154 



r 

Foto 5 - Vista da cava do ga
rimpo de Lagoa Seca, 
porção este, as pare
des anostomosadas 
refletem o cisalha
mento. 

Foto 06 - Vista parcial do acampamento da área Lagoa Seca, ao fundo o granito Jamon. 
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CONCLUSÕES 

O conhecfmeAto atuei da Jazida. d~ ouro de Lagoa Scc~ nos permite cencluir que: 
- a reserva oo C0tpo LS-1 ó& j .Uida de ouro LA90;1 Soca é da Otdem de 257 ..042,00 to

noiooae de minórkl com 1.782.520 g dO OW'O contido. toor MÓOk> 6,92 glt 
- os cOfpoa de minétio estão relacronodos a uma zona oe cisalhameoto oe Oir«ão a.pro,. 

xfma.oa N60-é., evIoenciada por Intensa miloni tiz.aç.io, smcmcação e cac00natação; 

- o controle Ptincipal da mloeralit.ação eaté relacionado com a Intensidade doa proce$• 
&OS oe altet'ação hldrotermal; 

- 4 mlnoraiít.)96.0 prtnclJ)81 O(.'Qtro ocooc1aa:. ~ OtritQ o é ganga silk::itadO dO rocho to
talmente hldro tomiala ada (N dtotetmo.lito) casac1eri2acJa por uma assetri~l6ia à pirita, 
biotita, quartzo e plagiociáslo: 

.. as pa,egêneses mine.-ak5glca.s <Jellnidas nos dttetentes l i totipos in<JJcam motamorfismo 
do facies xistos \!etdos e seletiva alteração h idrotetmal sul)()limposta; 

- on.álfe6s químicoc p,011m1naros confítmoram, a1r.-v~, doa l0Ofc:; de MgO, A~Ol, e, ~ 
Ni a natwc z:i. bâsice/u ttrabáel~ O.a:; l avas da Formação Fazenda oo Ouincas. as quais 
são as principais encaJxantes do minério oe alto toor. 

- dados de campo e petrográffco$. mo:.iram o cerátet vute.i:nico/sub\lutcamco das t ochas 
fólsicas, com c lfetel'l(lação int8(medhkla a ácida. reiwes.entada pola associação ande· 
eito, dacltoll'iodacito. 
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ABSTRACT 

XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA 

DEPÓSITO DE WOLFRAMITA OE PEDRA PRETA, SUL DO PARÁ 

Ataeno-o A lvore, o• Ca111po, C()rCJelt(I 
C..rloa Alb•n o do $ Uva AIYH 
C>onlo• c.1e Oth·•lra 0 laQlrtl 
Luclval R()drlguo~ do FolleOU1 
Jooqcil 111 Ant4nlo Sal{lo.do do Noodmo,uo 
1106 Ut.10 clt Alevoclo 
fl&vlo Ferria~" cio$ St11n10• 

lhe Petra Preta wolframite orebody ,s located 30 Km southwest of Rio Maria, in 
southern Pará State. 

Dri lling and mapping works were done by OOCEGçO, with the objetive oi 
estimating ore reserves. 

The local geotogy was subdivided into tive units: Ouartz Veios, Musa Granite, 
Xingu Complex, Rio Maria Granodiorite and ,greenstone bel! sequence of the Andorinhas 
Supergroup. 

The wolframite {ferberlte) mineralization is in quartz veins cutting quanzose 
metasediments and in its contacts, usually rectystalized whose medium grade will allow 
the exploitation oi the mineralized assembta,ge. The quartz veins discordantty cut all the 
votcano-sedimentary sequence (Babaçu and Lagoa Seca groups), are yery irregular and 
stockwork mineraJizations are commom. 

The estimating ore reserves were concentrated in lhe contrai part of tho principal 
quartz vein and allowed lhe calculation of 508.300 ton of ore, with 1,01% W0

3 
medium 

grade. 

RESUMO 

A jazida de wolframita de Pedra Preta está localizada, em linha reta, a 30 Km a 
sudoeste da sede do municlpio de Rio Maria. sul do Estado do Pará, à margem esquerda 
do rio Amiuté ou Salobro. O acesso pode ser feito, até 30 Km a sul de Rio Maria, peta 
rodovia asfaltada PA-150; daí, através de 22 Km, para oeste, de estrada vicinal. A rede 
elétrica, montada a partir da central geradora de Tucurur, foi implantada às margens da 
rodovia PA-150 e, hoje, já abastece a região. 

A geologia rogionat, genericamente, pode ser sintetizada em terrenos 
granito-greenstones (Supergrupo Andorinhas, Granodiorito Rio Maria, Trondhj emito 
Mogno, Tonalito Parazónia), rochas gnaissificadas do Complexo Xingu e sedimentos 
plataformais do Grupo Rio f resco, unidades afetadas pelas intrusões de granitos 
anorogênicos, a exemplo dos batólitos Musa, Jamon, 6annach, Seringa, Carajás, etc ... , 
de idades (U/Pb) variando em torno de 1.800 Ma. 

O quadro geológico local pode ser dividido em 05 (cinco) unidades principais: 
Veios de Quartzo, Granito Musa, Complexo Xingu, Granodiorito Rio Maria e SupergruPo 
Andorinhas. Os veios de quartzo são relacionados à intrusão do Granito Musa e estão 
mineralizados a wolframita; o Granito Musa, com 25 Km de diâmetro, é um 
hornblenda-biotita granito com idade (U/Pb) de 1.853±13 Ma {Machado, N. et ai. 1988); o 
Complexo Xingu, aflorante na porção swl da área, é representado por gnaisse 
granodiorítico; o Granodiorito Rio Maria, um biotita-hornblenda-granodiorito, foi datado 
(Ab/Sr) em 2,600 Ma (Montalvão, R. et ai. 1984); e o Supergrupo Andorinhas é 
representado pelos Grupos Babaçu (metabasallos, talco-xistos, bif magnéticos) e Lagoa 
Seca (metassiltitos, metadacitos, metabasattos). 

O minério de wolframita da jazida Pedra Preta é formado pelo conjunto veio de 
quartzo + encaixante recristalizada e mineralizada, de acordo com observações feitas 
nas catas cio garimpo e nos furos de sonda. Esse sistema fitoneano pode ser classificado 
como "veios compostos entrelaçados", segundo o modelo de Jensen e 8ateman (1979). 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO 

JAZÍDA OE WOLFRAMITA DA PEDRA PRETA 
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Fig. 53 
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Ao longo dos filões pode-se observar as prese·nças de topázio, turmalina, wolframita. 
fluorita e sulfetos (pirita, pirrotita, calcopirita, molibdenita e bismutinita). As dosagens 
químicas, efetuadas na wolframita, indicaram uma baixa relação manganês/ferro e a 
classificam como ferberita. 

Foi bloqueado um total de 508.300 toneladas de minério de tungsténio, com 
5.150 toneladas de concentrado de W03 contidas, equivalendo a um teor médio de 1,01% 
wo,. 
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