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Summary
In this Chapter, the main mineral deposits in Brazil and their relation to major tectonic events and
metallogenetic epochs are discussed according to their chronostratigraphic positioning.
Evidence for Eoarchean (> 3.6) protoliths are restricted to detrital zircons, the older sizeable
continental nuclei in Brazil dating back to the Paleoarchean (3.6–3.2 Ga). Their best representatives
are the Presidente Juscelino and Mairi complexes, the Gavião Block and the Sete Voltas and Boa Vista/
Mata Verde domes. Such older terrains were reworked by the Rio Maria (ca. 2.8 Ga), Rio das Velhas
(ca. 2.6 Ga), Transamazonic (ca. 2.0 Ga), and Brasiliano (ca. 0.65 Ga) tectonic-metamorphic
events.
Best known examples of Mesoarchean (3.2–2.8 Ga) continental blocks are the granite-greenstone
terrains of (i) the Rio Maria Domain, (ii) Crixás (in the Goiás Massif), (iii) Pium-hi and Morro do
Ferro (west of the Quadrilátero Ferrífero) and (iv) the southern segment of the Gavião Block (in the
Brumado region). Gold is present in Mesoarchean TTG, notably in the Rio Maria Domain where gold is
associated to shear zones cross-cutting greenstone belts (GB). Mesoarchean deposits with more
diversified metallic content comprise (i) magnesite of Serra das Éguas (Brumado GB), (ii) barite of
Itapura (Novo Mundo GB), (iii) Fe-Ti-V and PGE (platinum group elements) of the Rio Jacaré and the
Campo Alegre de Lourdes Sills, (iv) chromite in the Pium-hi GB, (v) Ni-Cu-Co and PGE of O’Toole
(Morro do Ferro GB) and (vi) Ni of Boa Vista (Crixás GB).
In the Neoarchean (2.8–2.5 Ga) two cratonic nuclei were stabilized at about the same time. In
the Amazon, the Carajás Mineral Province hosts deposits of chromium, iron ore, copper-gold, manganese
and nickel. Its complex geotectonic evolution involves distinct metallogenetic periods. At ca. 2.76 Ga,
iron in jaspilites associated to the Grão-Pará volcano-sedimentary sequence and chromium and PGE
deposits in association to the Luanga mafic-ultramafic complex. At ca. 2.57 Ga, the Fe-Cu-Au-REE
deposits of Igarapé Bahia, Alemão, Pojuca, Salobo, Sossego, Cristalino, S118 and Borrachudo,
directly or indirectly associated to granitic intrusions affecting the Grão-Pará, Igarapé Bahia and
Salobo-Pojuca volcano-sedimentary sequences. The manganese of the Águas Claras Formation, exemplified
by the Azul/Sereno deposits and possibly Buritirama, was associated to the margin of an anoxic
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basin. The gold of Serra Pelada/Serra Leste is associated to regional shear zones and probably to dioritic intrusions. The nickel (and
possibly PGE) deposits of Vermelho, Onça, Puma and Jacaré formed between ca. 2.6 and 2.3 Ga. associated to differentiated
mafic-ultramafic complexes emplaced at the end of the Carajás Event.
The second Neoarchean cratonic nucleus of metallogenic relevance is the Quadrilátero Ferrífero (or ”Iron Quadrilateral”), which
hosts gold (Cuiabá, Morro Velho, Raposos, Lamego, São Bento, Juca Vieira) and manganese deposits (Conselheiro Lafaiete) directly
related to the evolution of the Rio das Velhas GB (ca. 2.75 Ga) and associated to BIFs (banded iron formations) of the Algoma
type. Whilst the volcano-sedimentary origin of manganese in the form of queluzites is well established, the association of an early
volcanogenic sulphide gold mineralization to BIFs is controversial. Large gold deposits are related to shear zones generated ca. 2.6
Ga, during the Rio das Velhas Event, and to low angle shear zones during the Transamazonic Event, between ca. 2.0 and 1.8 Ga.
In the Paleoproterozoic (2.5–1.6 Ga), metallogenesis is diversified with privileged metallogenetic eras being identified in both
the Amazon and the São Francisco cratons. In the northern Amazon Craton (Guyana Shield) there is gold related to volcanosedimentary sequences of greenstone belt type in Serra Lombarda, Tartarugalzinho and Vila Nova Group. In the Vila Nova Group,
primary mineralization of the Serra do Navio manganese deposit occurs in the form of volcanogenic queluzites, while gold
mineralizations are associated to ca. 2.0 Ga shear zones. The mafic-ultramafic complex of Bacuri or Igarapé do Breu hosts
stratiform chromite deposits. This complex is intrusive in the Archean-Paleoproterozoic Guyanese complex, as are the ca. 1.8 Ga
granites of the Mapuera Intrusive Suite mineralized with Sn, Nb, REE and Zr in Pitinga.
In the southern Amazon, the Tapajós and Alta Floresta provinces host gold of the porphyry-Au and epithermal Au types,
associated to granitic calc-alkaline intrusions of I type, and of the lode type related to regional shear zones. Anorogenic granites
of ca.1.88 Ga host mineralizations of Sn-W (Musa granite), Cu-Au of Águas Claras (Carajás granite) and Gameleira (Pojuca
granite) and Cu-Au-Sn-Bi (Breves granite) which took place between ca. 1.9 and 1.85 Ga.
Pb-Zn-(Cu)-Au mineralizations of the VMS or skarn types occur in Aripuanã, western part of the Alta Floresta Province,
associated to the volcano-sedimentary sequence of the 1.76 Ga Roosevelt Group. In southeastern Mato Grosso, Alto Jauru GB
(ca.1.7 Ga) hosts the Cabaçal Cu-Zn-Au deposits. At the headwaters of the Sucunduri river, in Terra Preta, clastic and clasticchemical units of the Beneficente Group (ca. 1.65 Ga) host Cu, Pb and Zn mineralization.
A gold mineralization event equivalent to that of the Guyana Shield is also defined for the São Francisco Craton (Atlantic
Shield). In eastern Bahia, it relates to the greenstone belt type volcano-sedimentary sequences of Rio Itapirucu (ca. 2.2–2.1 Ga),
with gold deposits such as Fazenda Brasileiro and Maria Preta associated to shear zones formed during the Transamazonic Event.
The gold deposits of Passagem de Mariana and Antônio Pereira, among others, in the Minas Supergroup of the Quadrilátero
Ferrífero, are also representatives of this event. The tectonics of the Transamazonic is also responsible for the structures observed
in Morro Velho, Cuiabá, Lamego, Raposos and São Bento gold deposits, among others, hosted in Archean country rocks of the Rio
das Velhas GB (Rio das Velhas Supergroup). This epoch is also marked by the presence of paleoplacers of the Witwatersrand type
ascribed to the Moeda Formation (basal unit of the Minas Supergroup) at ca. 2.5 Ga, and to the Jacobina Group, in Bahia, at ca.
2.0 Ga and, in particular, by the huge iron deposits of the Lake Superior type, in the form of itabirites, also hosted in the Minas
Supergroup of the Quadrilátero Ferrífero. Still during this time span, differentiated mafic-ultramafic sills containing copper
(Caraíba and Serrote da Laje) and chrome (Medrado-Ipueira and Campo Formoso) mineralizations were generated in the São
Francisco Craton. The Goiás mafic-ultramafic complexes, in central Brazil, present lateritic nickel deposits (Niquelândia and Barro
Alto) and asbestos (Cana Brava), and indicate good possibilities of nickel sulphides and PGE deposits. The late Paleoproterozoic is
marked by the development of ca. 1.8 Ga intracontinental rifts which affect the older stabilized cratonic nuclei- the Staterian
Taphrogenesis. This event is characterized by the association of extensive continental volcanism, anorogenic granitic intrusions and
clastic sedimentary covers. Anorogenic granites host tin, mineralizations which mark a common metallogenetic epoch of both the
Amazon and São Francisco cratons at ca. 1.8–1.75 Ga.
To the late Paleoproterozoic are also related the diamond conglomerates of the Roraima Group (ca. 1.8 Ga) and of the
Espinhaço Supergroup (Sopa-Brumadinho Formation – 1.76 Ga), respectively in the Amazon and São Francisco cratons. Only in
rare cases, the Staterian rifts evolve to form oceanic crust as in the Alto Jauru volcano-sedimentary sequence (ca. 1.75 Ga) which
hosts the Cu-Zn-Au deposit of Cabaçal.
In the Ribeira Belt, along the southeastern coast of Brazil, a metallogenetic event at ca. 1.7 Ga becomes evident in the Perau
type stratiform deposits of Pb-Zn-(Cu)-Ag-Ba, of exhalative sedimentary origin – SEDEX. Also at ca. 1.7 Ga there is evaporitic
magnesite associated to the Orós Belt, in the Borborema Province (northeastern Brazil).
Mineralization associated to the Mesoproterozoic (1.6 and 1.0 Ga) is relatively rare in Brazil. Tin granites of the (i) Parima
Province in NW of Roraima (Surucucus, at ca. 1.5 Ga), (ii) Tocantins Sub-province in Goiás (1.59 Ga), and (iii) São LourençoCaripunas Suite in the Rondônia Province (ca. 1.3 Ga) are worth mentioning. The Palmeirópolis-Juscelândia sequences in Goiás (ca.
1.3 Ga) with associated Pb-Zn deposits represent volcanogenic massive sulphides (VMS type). At the end of the Mesoproterozoic, at
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ca. 1.0 Ga, the reactivation of the Aguapeí rift (Aguapeí Group) during the Sunsás orogenesis formed a series of small gold deposits
associated to shear zones of low and high angle, which characterize the Gold Province of Alto Guaporé.
Diamond bearing conglomerates of the Tombador and Morro do Chapéu formations (Chapada Diamantina Group), in the
Chapada Diamantina, Bahia, were probably deposited between 1.2 and 1.1 Ga.
Neoproterozoic fold belts and related platform covers originated during the Brasiliano (1.0–0.54 Ga) surrounding the Amazon
and São Francisco cratons and led to the generation of important mineral deposits which reflect the characteristics of each belt.
Thus, in the Brasília Belt, in central Brazil, along the western margin of the São Francisco Craton (SFC), the Morro Agudo (Pb-Zn),
Vazante (Zn) and Rocinha-Lagamar (P2O5) deposits are associated to a pelitic-dolomitic sedimentary unit of the Vazante Group,
which probably represents the transition of the Meso- to Neoproterozoic. Pb-Zn-CaF2 platform cover deposits of the MVT type are
associated to the pelitic-carbonatic Bambuí Group. The Irecê phosphate deposit, on the other hand, is related to the carbonate
cover of the Una Group, in the northern part of the SFC.
Still in the Brasília Belt, it is worth mentioning (i) gold and copper-gold deposits (Chapada/Mara Rosa) associated to the
Magmatic Arch of Goiás developed between ca. 0.95 and 0.6 Ga; (ii) the Morro do Ouro gold deposit related to a thrust fault of
the Brasiliano event (ca. 0.6 Ga); and (iii) the mafic-ultramafic complexes (0.61 Ga) of Americano do Brasil and Mangabal,
hosting Cu-Ni-Co.
In the Araçuaí Belt, along the eastern coast of Brazil, three types of deposits are of relevance: (i) iron deposits (ca. 0.9 Ga)
of exhalative sedimentary origin (SEDEX) in the Porteirinha region hosting Rapitan type deposits in the inner zone of the belt; (ii)
graphite deposits of Pedra Azul and Salto da Divisa, associated to amphybolite and granulite facies of metasedimentary sequences;
and (iii) the eastern Pegmatite Province related to ca. 550 Ma granite intrusions.
In the Ribeira Belt neoproterozoic metallogenetic epochs relate to (i) Pb-Zn-Ag strata-bound deposits of Panelas type (ca. 0.65
Ga), associated to carbonates and dolomites of the Água Clara Formation (Açunguí Supergroup), and to (ii) granite intrusions
hosting wolframite and gold deposits.
In the Dom Feliciano Belt, along the southern coast of Brazil, mineral deposits occur associated to gold porphyry granites of
the Lavras do Sul type (Cu-Au), of ca. 570 Ma, and to molassic sequences of Santa Maria and Camaquã (late Neoproterozoic to
Cambrian) hosting Cu-Pb-Zn-Au.
In the Borborema Province, in northeastern Brazil, it is worth mentioning tungsten in the form of scheelite hosted in skarnites
(Brejuí) of the Seridó Belt, gold deposits associated to shear zones (São Francisco), and pegmatites related to the Brasiliano
granitic magmatism (Borborema Province).
In the Paraguay Belt, along the southwestern margin of the Amazon Craton, a graben structure of the Corumbá region was
filled up ca. 650 Ma by jaspilites intercalated with manganese layers of sedimentary-exhalative origin (Jacadigo Group), thus
defining the last Fe-Mn epoch represented by the Urucum deposits of Rapitan type, at the end of the Neoproterozoic. In the inner
Paraguay Belt gold deposits associated to phyllites of the Cuiabá Group allow for the definition of a new individualized gold
province at the end of the Brasiliano Cycle.
Finally, only a few mineral deposits related to the Neoproterozoic are found in cratonic areas, for instance (i) the tin granites
of the Rondônia Province at ca. 0.9 Ga; (ii) the Seis Lagos P, Nb, ETR and Ti bearing carbonatite; and (iii) diamond bearing
kimberlites (0.68 Ga) from the Braúna Province in the Serrinha Block.
The stabilization of the South American Platform led during the Paleozoic (540–250 Ma) to the generation of huge intracontinental sineclises such as the Paraná, Parnaiba, Amazon, Solimões, Alto Tapajós and Parecis basins. During this period, it is
possible to define (i) a copper epoch in the Parecis Basin (Cu-Colorado in the Rondônia Graben); (ii) an oolitic iron epoch, in the
Devonian of the Amazon (Jatapu), Paraná (Serra do Roncador Mountains) and Parnaíba (Paraiso do Norte) basins; and (iii) a
coal and pyrobetuminous shales epoch in the Permo-Carboniferous of the Paraná Basin. In the Amazon Basin potash deposits
(Fazendinha) define an evaporitic epoch, during the Permo-Carboniferous.
The fragmentation of the Gondwana Supercontinent led to the opening of the South Atlantic during the Mesozoic (250–65 Ma),
setting in motion successive reactivations in the South American Platform and giving origin to important mineral deposits that
characterize the South Atlantic Metallogenetic Epoch. In Early Cretaceous, an extensive basaltic volcanism took place in the
Paraná Basin, to which are associated deposits of agate and amethyst in Rio Grande do Sul (Salto do Jacuí and Alto Uruguai/Iraí
provinces). The (i) filonian fluorite province in Santa Catarina, (ii) the first intrusions of alkaline carbonatites of Anitápolis and
Jacupiranga, hosting apatite deposits in the S-SE region of Brazil, and also (iii) the diamond bearing kimberlite pipes of
Paranatinga, in Mato Grosso, are also related to this epoch. The stage of proto-oceanic gulf, on the Brazilian coast, gave origin
to the aptian evaporitic epoch, with potash, halite and gypsite deposits. Between 90 and 80 Ma the reactivation of the rifting
started a second intrusion period of alkaline-carbonatite complexes of Poços de Caldas, Araxá, Tapira, Serra Negra, Catalão and
Santa Fé de Goiás, hosting apatite, niobium, titanium, nickel, barite, alumina, uranium, fluorite and REE deposits, in addition to
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the diamondiferous kimberlite pipes of the Alto Paranaíba and Juína. In the marginal coastal basins sedimentary deposits of barite
were formed such as those of Camamu and Fazenda Barra, and those of phosphorite in the Paraíba/Pernambuco Basin.
Finally, mineral deposits originating during the Cenozoic (<60 Ma) relate to the lateritic alteration processes that led to the
formation of important bauxite, kaolin and nickel deposits in the Amazon, central-west and south-west regions; in addition to iron,
gold, titanium, manganese and niobium deposits from the Paleogene up to the Quaternary. Placer type deposits resulted in the
mechanical concentration of heavy metals, such as cassiterite, gold and diamonds, in alluvial and paleoalluvial river sediments and
as ilmenite, rutile, zirconite and monazite in coastal deposits, as for instance, in Mataraca (PB/RN) and in Bujuru (RS).

Apresentação

Introdução

No presente capítulo são descritos de forma selecionada e
bastante condensada os depósitos minerais de metais
ferrosos, não-ferrosos e preciosos, bem como as gemas e
minerais industriais, estes predominantemente não-metálicos.
Os recursos minerais energéticos representados pelo petróleo,
carvão e urânio são descritos em capítulos específicos desta
obra (Capítulos X e XI), sendo assim referidos aqui de forma
genérica. Os minerais industriais, por sua vez, extensamente
representados no Brasil, são discutidos em um capítulo
específico (Capítulo IX), no entanto somente sob uma ótica
mercadológica. Uma descrição aqui feita do condicionamento
geológico e da distribuição espaço-temporal dos minerais
industriais, apesar de bem seletiva, deverá ser um
complemento àquele capítulo.
Os dados deste capítulo representam basicamente um
resumo com atualizações do livro Metalogênese do Brasil
publicado pelos autores em 2001 (Dardenne e Schobbenhaus,
2001). Aqui, no entanto, o foco maior concentra-se na relação
existente entre a geração de depósitos, distritos ou províncias
minerais e o seu posicionamento no tempo geológico,
permitindo em determinados casos a definição de épocas
metalogenéticas.
Sínteses abordando o tema em pauta foram publicadas
anteriormente por Dardenne e Schobbenhaus (2000), Tassinari
e Melito (1994), Pedrosa-Soares et al. (1994), Delgado e
Pedreira (1994), Delgado et al. (1994), Misi et al. (1993),
Lobato e Pedrosa-Soares (1993), Marini e Queiroz (1991),
Schobbenhaus et al. (1984), Dardenne (1982) e Suszczynski
(1975). Informações envolvendo universo bem mais amplo
dos depósitos minerais do Brasil com descrições específicas
de mais de duas centenas de depósitos, a maioria
representando minas, podem ser obtidas na obra de referência
em 6 volumes Principais Depósitos Minerais do Brasil, organizada
e publicada, entre 1985 e 1997, pelo Departamento Nacional
de Produção Mineral – DNPM com a colaboração da CPRM e
Companhia Vale do Rio Doce (Schobbenhaus et al. 1985;
Schobbenhaus e Coelho, 1986, 1988; Schobbenhaus et al.
1991, 1997a, 1997b).

No decorrer da estruturação da Plataforma Sul-Americana, do
Arqueano ao Proterozóico, assim como em sua evolução
tectônica durante o Fanerozóico, diversos depósitos minerais
foram gerados. O quadro sintético apresentado na Fig. VII.1
permite uma visualização do posicionamento cronoestratigráfico desses depósitos, sua relação com os eventos
tectônicos maiores, bem como uma definição das principais
províncias e épocas metalogenéticas ocorridas no território
brasileiro (Figs. VII.2 e VII.3).
As épocas metalogenéticas, isto é, o intervalo do tempo
geológico durante o qual a formação de concentrações minerais
de um certo metal ou determinado bem mineral foi
especialmente favorável, são ainda relativamente difíceis de
serem definidas em certas regiões do Brasil, tendo em vista a
implícita aplicação do conceito temporal inerente a essa noção.
As dificuldades residem, sobretudo, em precisar tanto o tipo
de mineralização quanto o posicionamento geocronológico das
unidades geológicas hospedeiras e dos processos associados
à gênese das mineralizações. Este problema é especialmente
acentuado para as unidades mais antigas da história geológica.
Apesar dessas dificuldades, é possível, no estágio atual
dos conhecimentos, posicionar, no tempo e no espaço, os
depósitos minerais mais importantes, assim como definir os
eventos tectônicos e/ou magmáticos aos quais esses depósitos
são relacionados, o que pode ser atribuído aos grandes avanços
ocorridos nos últimos anos no campo do conhecimento
geocronológico e metalogenético das principais províncias e
distritos minerais do Brasil.
Neste quadro da Fig. VII.1 observa-se que ao longo do
tempo especializações regionais de determinados grupos de
depósitos minerais refletem a evolução da crosta, salientando,
com isso, os limites entre as unidades cronoestratigráficas e
realçando a heterogeneidade da crosta primitiva e do manto.

Figure VII.1 – Mineral deposits in geologic time and metallogenic epochs of Brazil; modified from Dardenne and Schobbenhaus (2001)

Figura VII.1 – Depósitos minerais no tempo geológico e épocas metalogenéticas do Brasil; modificado de Dardenne e Schobbenhaus (2001)
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Figura VII.2 – Províncias e distritos minerais selecionados do Brasil.
Fonte do mapa-base: Mapa de Recursos Minerais e Associações
Metalogenéticas do Brasil, 1:2.500.000 (Bizzi et al. 2001)

Figure VII.2 – Selected mineral provinces and districts of Brazil. Source
of the basis map: Mineral-Resource and Metallogenic-Association Map of
Brazil, 1:2.500.000 (Bizzi et al. 2001)

Anexo da Fig. VII.2
Províncias e Distritos Minerais Selecionados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Serra Lombarda/Tartarugalzinho (Au)
Vila Nova (Au, Cr)
Parima (Au, Sn)
Carajás (Fe, Mn, Au, Cu, Ni)
Tapajós (Au)
Alta Floresta/Aripuanã (Au, Zn. Pb, Cu)
Rondônia (Sn, Au)
Alto Guaporé (Au)
Alto Jauru (Au, Cu)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Cuiabá/Poconé (Au)
Alto Araguaia (diamante)
Coxim (diamante)
Salto do Jacuí (ágata, ametista)
Alto Uruguai/Iraí (ágata, ametista)
Vale do Ribeira (Pb, Zn, Ba, Ag)
Alto Paranaíba (diamante)
Morro Agudo/Vazante (Zn, Pb)
Quadrilátero Ferrífero (Fe, Mn, Au)

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Brasil Oriental (Li, Be, gemas)
Diamantina (diamante)
Chapada Diamantina (diamante)
Rio Itapicuru (Au)
Rio Jacurici/Campo Formoso (Cr)
Rio Curaçá (Cu)
Seridó/Borborema (W, Nb)
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Paleoarqueano a Mesoarqueano
No Paleoarqueano (3,6–3,2 Ga) ocorreu a individualização dos
núcleos continentais mais antigos, cujos representantes são
ainda muito esparsos e mal definidos no território brasileiro,
embora alguns indícios deles tenham sido registrados nos
complexos Presidente Juscelino e Mairi, Bloco Gavião e domos
Sete Voltas e Boa Vista/Mata Verde, entre outros. A principal
dificuldade em identificar terrenos mais antigos decorre dos
retrabalhamentos sucessivos aos quais foram submetidos
durante os eventos tectono-metamórficos posteriores: Rio
Maria em 2,8 Ga, Rio das Velhas em 2,6 Ga, Transamazônico
em 2,0 Ga e Brasiliano em 0,65 Ga.
No Mesoarqueano (3,2–2,8 Ga) registra-se a formação dos
primeiros blocos continentais no Núcleo de Rio Maria e a
geração dos terrenos granito-greenstones mais antigos: Crixás
no Maciço de Goiás; Pium-hí e Morro do Ferro no Quadrilátero
Ferrífero; e na porção sul do Bloco do Gavião.

Província Rio Maria
Na região sudeste do Pará, a Província Rio Maria (Dardenne e
Schobbenhaus, 2000, 2001) caracteriza-se pela presença de
seqüências vulcanossedimentares do tipo Greenstone Belt,
agrupadas sob a denominação Supergrupo Andorinhas, às quais
são associados pequenos depósitos de ouro do tipo Lode
conhecidos como Diadema, Babaçu e Lagoa Seca. Esses
depósitos são geralmente associados a veios de quartzo
geneticamente relacionados a zonas de cisalhamento regionais
desenvolvidas durante o Evento Rio Maria (2,8 Ga) e atuando
como condutos para a percolação dos fluidos hidrotermais
responsáveis pela mineralização aurífera (Oliveira et al. 1995;
Huhn, 1991, 1992; Souza, 1999; Villas e Santos, 2001).
Esta mineralização é geralmente composta por finas
partículas de ouro livre associadas a sulfetos como pirita
predominante, junto com pirrotita, calcopirita, esfalerita e
galena subordinadas, sendo acompanhadas por anomalias de
Ag, Cu, Zn, As, Fe, Ni, Co e Ba. As alterações hidrotermais
que acompanham a mineralização são geralmente
representadas por cloritização, carbonatação (siderita),
sericitização, silicificação e sulfatação. Os fluidos hidrotermais
precoces apresentam inicialmente composição aquo-carbônica,
baixa salinidade e temperaturas mais elevadas (400–200°C),
sendo considerados geralmente de origem metamórfica. Os
fluidos hidrotermais tardios mostram composição aquosa, baixa
salinidade e temperaturas menos elevadas (100–200°C), sendo
provavelmente de origem meteórica.
O depósito de Cumaru (Santos et al. 1998) encontra-se
associado a uma intrusão granodiorítica de arco vulcânico
intensamente cisalhada. Apresenta mineralização Au-Cu-Bi-

Mo de origem mista e foi classificado como de tipo Lode
Porfirítico.

Cráton São Francisco
No Cráton São Francisco, importantes depósitos minerais são
associados aos Greenstone Belts do Bloco Gavião, do Bloco
Sobradinho, do embasamento do Quadrilátero Ferrífero, aos
sills máfico-ultramáficos de Rio Jacaré e Campo Alegre de
Lourdes e a seqüência sedimentar-exalativa de Boquira (Fig.
VI.4).

Greenstone Belt do Bloco Gavião
No Bloco Gavião, numerosos indícios de mineralizações auríferas
e de metais base (Cu, Pb, Zn) são conhecidos e objetos de
atividades de prospecção (Silva e Cunha, 1999). Entretanto, o
único grande depósito conhecido é o de Magnesita da Serra
das Éguas no GB Brumado, com reservas de 150 Mt e produção
de 1,7 Mt de minério por ano, além de talco com reservas
estimadas em 1 Mt e produção de 30 mil t por ano (Oliveira,
1997).
Os magnesititos do tipo Vetsch, intimamente associados a
dolomitos e algumas intercalações de tufos e derrames
ultramáficos constituem a Unidade Intermediária do GB
Brumado, a qual se intercala entre a Unidade Ultramáfica
Inferior e a Unidade Superior representada por quartzitos,
quartzitos ferruginosos e itabiritos. O contexto paleogeográfico
corresponde à invasão da zona cratônica por um golfo marinho
evoluindo para uma bacia múltipla, na qual predominam
condições evaporíticas conduzindo a precipitação de dolomita
e magnesita e onde ocorre simultaneamente vulcanismo
submarino ultramáfico. A origem do talco é associada à
circulação de fluidos hidrotermais ricos em sílica nas zonas
de cisalhamento, os quais reagem com a magnesita e dolomita
para formar este mineral.
Outros depósitos de magnesita são conhecidos em Sento
Sé (Bahia), no Bloco Sobradinho, onde são associados aos
dolomitos da Unidade Castelão do Complexo Colomi (Oliveira,
1997).

Depósitos Minerais Associados aos
Greenstone Belts Antigos do Quadrilátero
Ferrífero
Na zona limítrofe entre o Cráton São Francisco e a Faixa
Brasília, são encontrados depósitos de cromita (Pium-hí) e de
níquel (O’Toole e Morro do Níquel) associados aos Greenstone
Belts mais antigos do Quadrilátero Ferrífero, datados em 3,1
e 3,0 Ga, respectivamente.

371

372

Parte III – Recursos Minerais e Associações Metalogenéticas

Figura VII.3 – Depósitos minerais selecionados do Brasil. Fonte do
mapa-base: Mapa Geológico do Brasil, 1:2.500.000, CPRM (Bizzi et
al. 2001)

Figure VII.3 – Selected mineral deposits of Brazil. Source of the basis
map: Geologic Map of Brazil, 1:2.500.000, CPRM (Bizzi et al. 2001)

O GB Morro do Ferro contém os depósitos de níquel mais
importantes, os quais são denominados de Morro do Níquel,
de origem laterítica e explorados desde 1962, e de O’Toole
com Ni-Cu-Co-Pt sulfetado.
O depósito O’Toole é hospedado na unidade komatiítica
basal que é constituída por uma sucessão de derrames
komatiíticos maciços e diferenciados, com zonas basais
cumuláticas e zonas superiores com textura spinifex, além de
estruturas almofadadas e brechas de fluxos, intercaladas com
sedimentos químicos tufáceos, e cobertas por uma pilha de

sedimentos e basaltos tholeiíticos. A unidade komatiítica é
representada por olivina peridotito, peridotito, piroxenito e
basalto, o minério apresenta-se maciço brechado, disseminado,
bandado e em stringer (Brenner et al. 1990; Cruz et al. 1986;
Teixeira et al. 1987). A mineralização consiste em pirrotita,
pentlandita, calcopirita, cobaltita e EGP, sendo relacionada a
um único derrame de peridotito, com o minério maciço na
base e o minério disseminado na parte superior. O corpo de
minério, tabular e subvertical, com extensão de 1.600 m,
espessura média de 4 m e profundidade de 500, encontram-se

VII. Depósitos Minerais no Tempo Geológico e Épocas Metalogenéticas

Anexo da Fig. VII.3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Roraima (diamante)
Rio Uauaris (Au,Sn)
Surucucus (Sn)
Seis Lagos (P, Nb, ETR,Ti)
Pitinga (Sn, Nb, ETR, Zr)
Jatapu/Urucará (Fe oolítico)
Trombetas (bauxita)
Fazendinha/Nova Olinda (K, salgema)
Almeirim (bauxita)
Morro do Felipe/Rio Jari (caulim), Mazagão (bauxita)
Bacuri (Cr)
Serra do Ipitinga (Au)
Serra do Navio (Mn), Amapari (Au)
Tartarugalzinho (Au)
Salamangone, Yoshidome, Labourie (Au)
Rio Capim (caulim)
Paragominas (bauxita)
Serra dos Carajás (Fe)
Igarapé Bahia, Alemão (Cu, Au)
Salobo (Cu, Au)
Babaçu/Lagoa Seca (Au)
Cumaru (Cu, Au)
Batalha (Au, Cu, Mo)
Matupá (Au, Cu, Mo)
Paraíba (Au)
Terra Preta (Cu, Pb, Zn)
Aripuanã (Pb, Zn, Cu, Au)
Santa Bárbara (Sn)
Bom Futuro (Sn)
São Lourenço-Caripunas (Sn)
Colorado (Cu)
Juína (diamante)
São Vicente (Au)
Alto Jauru/Cabaçal (Cu,Zn,Au)
Arenápolis/Nortelândia (diamante)
Paranatinga (diamante)
São Vicente (Pb, Zn)
Coxim (diamante)
Urucum (Fe, Mn)
Lavras do Sul (Cu, Au), Camaquã/Santa Maria (Cu, Pb,
Zn, Au)
Bujuru (Ti)
Morro da Fumaça (fluorita)
Anitápolis (fosfato)
Mato Preto (fluorita)
Panelas/Rocha (Pb, Zn, Ag), Perau/Canoas (Pb, Zn,
Ag, Ba, Cu)
Itaoca (W)
Jacupiranga (fosfato)
Figueira (U)
Tibagi (diamante)
Rio Bonito (fluorita)
São João da Barra (Ti, ETR/monazita, Zr)
Zona da Mata (bauxita)
Aracruz, Guarapari, Itapemirim (ETR/monazita, Zr)
Morro Velho (Au)

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

Águas Claras/Quadrilátero Ferrífero (Fe)
Poços de Caldas (U)
O’Toole/Morro do Ferro (Ni, Cu, Co, Pt)
Pium-hi (Cr)
Morro do Níquel (Ni)
Tapira (fosfato, Nb, Ti)
Araxá (Nb, Ba, fosfato)
Salitre e Serra Negra (Ti, fosfato)
Alto Paranaíba (diamante)
Patos de Minas/Rocinha (fosfato)
Vazante e Morro Agudo (Pb, Zn)
Morro do Ouro/Paracatu (Au)
Catalão (fosfato, Nb, Ti, ETR, vermiculita)
Americano do Brasil/Mangabal (Cu, Ni, Co)
Santa Fé (Ni)
Morro do Engenho (Ni)
Crixás (Au)
Chapada/Mara Rosa (Cu, Au)
Niquelândia (Ni)
Serra Dourada, Serra Branca, Pedra Branca (Sn)
Buraco do Ouro (Au)
Minaçu (asbesto, Pt)
Palmeirópolis (Pb, Zn, Cu)
Almas/Dianópolis (Au)
Macaúbas (diamante)
Porteirinha (Fe)
Pedra Azul (grafita)
Porto Seguro (ETR/monazita, Zr)
Camamu (Ba)
Sill do Rio Jacaré (Fe, Ti, V, Pt)
Serra das Éguas (magnesita)
Lagoa Real (U)
Riacho de Santana (Au, Cu)
Boquira (Pb, Zn, Ag)
Irecê (fosfato)
Ilha de Matarandiba (salgema)
Fazenda Barra (Ba)
Jacobina/Itapura (Au, Ba)
Campo Formoso (Cr, esmeralda)
Fazenda Brasileiro (Au)
Medrado e Ipueira (Cr)
Caraiba (Cu)
Angico dos Dias (fosfato), Campo Alegre de Lourdes (Fe,
Ti, V)
98. Paraíso do Norte (Fe oolítico)
99. Taquari-Vassouras, Santa Rosa de Lima/SE (K, salgema),
Castanhal/SE (S)
100.
Serrote da Lage (Cu, Ni, Co)
101.
Bebedouro/AL (salgema)
102.
Chapada do Araripe (gipsita)
103.
Orós/José de Alencar (magnesita)
104.
Recife/PE-João Pessoa/PB (fosfato)
105.
São Francisco (Au)
106.
Brejuí (W)
107.
Mataraca (Ti, Zr)
108.
Itataia (U, P2O5
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Figura VII.4 – Mapa geológico simplificado do Cráton São Francisco.
Fonte: Mapa Geológico do Brasil, 1:2.500.000, CPRM (Bizzi et al.
2001) com modificações

Figure VII.4 – Simplified map of the São Francisco Craton. Modified
from Geologic Map of Brazil, 1:2.500.000, CPRM (Bizzi et al. 2001)
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intensamente envolvido na tectônica transcorrente. As reservas
foram estimadas em 6,6 Mt de minério com 2,2% Ni, 0,4%Cu,
0,005% Co e 1,2ppm EGP + Au.

Sills Máficos com Fe-Ti-V
Segundo Brito (2000), o Sill Rio Jacaré (SRJ), datado por SmNd em 2841 ± 63 Ma, representa uma intrusão acamadada
em ambiente de rifte continental na seqüência vulcanossedimentar Contendas–Mirante, a qual constitui a porção sul
do Lineamento Contendas–Jacobina localizado entre os blocos
Jequié e Gavião. É dividido em três zonas: i) zona inferior,
representada dominantemente por gabros maciços a
clinopiroxênio e plagioclásio; ii) zona de transição, composta
por peridotitos, piroxenitos, magnetititos e gabros acamadados;
e iii) zona superior, constituída essencialmente de gabros e
piroxenitos rítmicos passando a leucogabros e anortositos.
A zona inferior e a superior foram consideradas como
representantes de dois fluxos de magmas enquanto a zona de
transição representa a mistura de um magma residual da
zona inferior com uma fração do magma da zona superior.
A origem dessas zonas seria associada a injeções múltiplas,
penecontemporâneas, a partir de uma ou duas câmaras
magmáticas em rota de fracionamento e abastecendo o SRJ.
Os depósitos Fe-Ti-V são constituídos de titanomagnetita,
ilmenita e ulvoespinélio que são os minerais predominantes
nos magnetititos. Os teores de vanádio da magnetita controlam
o conteúdo de V2O5 nos magnetititos, caracterizando dois tipos
de minério: i) minério de alto vanádio (Alvo A da Fazenda
Gulçari) em magnetititos mostrando teores de V2O5 entre 2,2
e 4,5%; e ii) minério de baixo vanádio (Alvo B e Novo Amparo)
em magnetititos mostrando teores de V2O5 entre 0,3 e 2,5%.
Alguns corpos de magnetititos mostram teores anômalos de
minerais do Grupo da Platina enquanto outros apresentam
fracas disseminações de minerais de cobre.
No Domínio Sobradinho, ao norte do Compartimento
Central, os depósitos Fe-Ti-V de Campo Alegre de Lourdes
(Couto, 1989; Sampaio et al. 1986) apresentam corpos
lenticulares de minério, hospedados em uma seqüência de
gabros e noritos encaixados nos gnaisses migmatíticos regionais
e compostos essencialmente por titanomagnetita e ilmenita,
além de sulfetos (pirita, pirrotita, calcopirita, esfalerita,
pentlandita e arsenopirita) e titanita subordinados.

Distrito Pb-Zn de Boquira
Descoberto em 1952, o depósito de Boquira produziu entre
1959 e 1992 cerca de 650.000 t de Pb + Zn. Situado no vale do
Rio Paramirim. O depósito Pb-Zn está hospedado na Formação
Boquira (Fleischer e Espourteille, 1999; Espourteille e Fleischer,
1988; Carvalho et al. 1982, 1997a), constituída por quartzitos,
anfibolitos, mármores, Banded Iron Formations – BIFs e

clorita-granada-biotita xistos que passam transicionalmente
aos gnaisses e migmatitos do Bloco Paramirim. Tal Formação
Boquira, que é intrudida por granitos e pegmatitos, desaparece
em direção a NW sob a cobertura paleo-mesoproterozóica do
Espinhaço Setentrional. Os horizontes mineralizados,
intensamente dobrados e afetados por zonas de cisalhamento,
mostram um bandamento característico e aparecem sob as
fácies de quartzo-magnetita, silicato-magnetita e carbonatosilicato anfibolitos. A mineralização, datada em 2,7 Ga por
Pb-Pb sobre galena, é composta essencialmente de galena
rica em prata (Ag ≅ 260g/t) e de esfalerita, associadas à
pirita e calcopirita subordinadas. Perto da superfície, esta
mineralização encontra-se afetada pelo intemperismo (até 20
m), com a formação de minério oxidado representado por
cerussita, smithsonita, limonita e anglesita, além de
piromorfita, hemimorfita, hidrozincita, crisocola, bornita,
covelita, malaquita e azurita, em proporções menores.
O caráter estratiforme da mineralização, intimamente
associada ao bandamento primário das formações ferríferas
bandadas, bem como a ausência de vulcanismo associado,
sugerem uma origem sedimentar-exalativa para a mineralização
(Misi et al. 1996, 1999).

Depósitos Minerais Associados aos
Greenstone Belts do Maciço de Goiás
Nos terrenos arqueanos do Maciço Goiás, destacam-se as
seqüências vulcanossedimentares do tipo greenstone belt:
Crixás, Guarinos, Pilar de Goiás e Goiás Velho que são
preservadas em sinformas alongadas isoladas por núcleos do
complexo granito-gnáissico denominados Anta, Hidrolina,
Itaporanga, Caiamar e Uvá (Jost e Fortes, 2001) e que foram
afetadas pelos eventos tectono-metamórficos do final do
Arqueano (2,6 Ga), do Paleoproterozóico (2,0 Ga) e do
Neoproterozóico (0,6 Ga).
No âmbito do Maciço de Goiás, os principais depósitos
minerais são relacionados aos greenstone belts:
- Depósitos de ouro da Mina III, Mina Nova, Meia Pataca/
Pompex, Mina Inglesa no GB Crixás; Maria Lázara e
Caiamar no GB Guarinos; Cachoeira do Gogó no GB Pilar
de Goiás; e Sertão no GB Goiás Velho.
- Ocorrência de níquel sulfetado em Boa Vista no GB Crixás,
associado a um derrame komatiítico (Costa Jr. et al.
1997).
Os principais depósitos de ouro Mina III/Mina Nova (65 t
Au), associados ao GB Crixás e explorados desde 1990 em
mina subterrânea com uma produção anual da ordem de 4,5t
Au (Yamaoka e Araújo, 1988) são encontrados na base dos
metassedimentos da Formação Ribeirão das Antas, perto do
contato com as metavulcânicas máficas da Formação Rio
Vermelho. Os principais controles dos corpos de minério são
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estruturais por meio de falhas de cavalgamento e de
transcorrência. Três tipos diferentes de mineralização foram
evidenciados (Yamaoka e Araújo, 1988; Jost e Fortes, 2001;
Fortes et al. 2001): i) mineralização de sulfetos maciços na
forma de lentes alongadas segundo a lineação de estiramento
substituindo BIFs ricos em magnetita, contendo pirrotita e/ou
arsenopirita dominantes; magnetita, ilmenita e calcopirita
acessórios; e rara ganga de finos cristais de quartzo,
plagioclásio, carbonato, sericita, biotita, epidoto e rutilo;
ii) mineralização de veio de quartzo, contínuo e concordante
com a foliação regional, composta de pirrotita, arsenopirita,
mica branca, material carbonoso, carbonato, plagioclásio e
clorita; e iii) mineralização disseminada principalmente em
xistos carbonosos com sulfetos disseminados (arsenopirita) e
vênulas de quartzo. Em todos os casos, o ouro aparece na
forma de finas partículas de 5 a 10 µm de diâmetro em
inclusões nos sulfetos, no quartzo e no material carbonoso.
Intensa alteração hidrotermal acompanha os diferentes
tipos de mineralização, incluindo cloritização, carbonatização,
sericitização, silicificação e sulfetação.
Segundo Thomson e Fyfe (1990) e Fortes et al. (1997), a
mineralização aurífera é associada ao processo de alteração
hidrotermal, representada pelos muscovita xistos e
desenvolvida na zona de cisalhamento após o pico do
metamorfismo Brasiliano, tendo sido datada em 500 ± 5 Ma
por K-Ar e Ar-Ar. A admissão dessa hipótese desvincula
totalmente a origem da mineralização aurífera do seu contexto
geológico, isto é, da seqüência vulcanossedimentar de tipo
greenstone belt de Crixás. Uma outra possibilidade consiste
em admitir que a intensidade do metamorfismo Brasiliano
provocou um completo reequilíbrio das paragêneses geradas
nos eventos metamórficos anteriores.

Neo-Arqueano
No Neo-Arqueano (2,8–2,5 Ga), encontram-se grandes
depósitos minerais distribuídos em dois núcleos distintos: a
Província Mineral de Carajás (Fig. VII.5) no Cráton Amazonas
e a Província Mineral do Quadrilátero Ferrífero (Fig. VII.6) no
Cráton São Francisco, cada uma delas apresentando uma
metalogenia peculiar e específica.

Província Mineral de Carajás
Após a individualização e deformação das seqüências greenstone
belts, bem como do plutonismo associado na região de Rio
Maria, considera-se a existência de uma crosta siálica, já
consolidada em volta de 2,8 Ga, sobre a qual se deposita em
ambiente rifte a seqüência vulcanossedimentar do Grupo Grão

Pará, datada em 2,76 Ga por U-Pb sobre zircão (Machado et
al. 1991; Gibbs et al. 1986; Wirth et al. 1986). Ao Grupo Grão
Pará são correlacionadas as seqüências vulcanossedimentares
dos Grupos Rio Novo, Igarapé Bahia, Pojuca e Salobo (Dardenne
et al. 1988). Contemporâneas ao vulcanismo Grão Pará
ocorreram intrusões de corpos máfico-ultramáficos
diferenciados, o mais expressivo sendo conhecido sob a
denominação de Complexo Luanga, datado em 2,76 Ga. Diversas
gerações de granitos intrusivos arqueanos afetaram as
seqüências vulcanossedimentares Grão Pará e correlatas, sendo
conhecidos como Estrela, Old Salobo, etc.
Sobre as seqüências vulcanossedimentares arqueanas Grão
Pará e correlatas, deposita-se em discordância erosiva e angular
a seqüência sedimentar do Grupo Águas Claras (Nogueira et
al. 1995), cuja idade de 2,645 Ga foi determinada indiretamente a partir de datações de zircões detríticos e de diques
máficos que cortam esse grupo (Dias, 1996).
No final do Arqueano/início do Paleoproterozóico, uma
fase de distensão regional é caracterizada pelas intrusões de
complexos máfico-ultramáficos diferenciados orientados
nordeste, conhecidos sob as denominações Vermelho, Onça,
Jacaré, Jacarezinho, etc. Os diques e sills de diabásio e gabro
que afetam amplamente a Província Carajás são provavelmente
contemporâneos dessa fase.

Os Depósitos de Ferro de Carajás
Os enormes depósitos de ferro da Serra dos Carajás são
associados à seqüência vulcanossedimentar do Grupo Grão
Pará descrita inicialmente por Tolbert et al. (1971) e Beisiegel
et al. (1973) como constituída de três unidades: i) Unidade
vulcânica máfica inferior, denominada Formação Paraupebas;
ii) Unidade de jaspilitos intermediária, denominada Formação
Carajás; e iii) Unidade vulcânica máfica superior. Sills e diques
de rochas máficas a intermediárias são intrusivos nas três
unidades definidas.
Ao longo da Serra dos Carajás, o Grupo Grão Pará é dividido
em três segmentos: Serra Norte, Serra Leste e Serra Sul,
onde o grau de metamorfismo varia sensivelmente, sendo
nitidamente mais elevado na Serra Sul. Neste último segmento,
a influência da zona de cisalhamento de alto ângulo provocou
a completa recristalização dos jaspilitos, conduzindo à formação
de verdadeiros itabiritos.
O desenvolvimento atual da mineração a céu aberto do
enorme depósito de ferro de Carajás interessa principalmente
aos corpos N4 e N8, onde o metamorfismo é ausente e limitado
a zonas de cisalhamento locais. Nessas áreas, o protominério
é constituído por uma camada de jaspilitos, com espessura
variando entre 100 e 400 m, totalmente preservados, que
foram descritos por Meirelles (1986) e Meirelles e Dardenne
(1993). A característica mais marcante desses jaspilitos é a
presença de bandas alternadas de minerais de ferro (hematita
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Figura VII.5 – Mapa geológico simplificado da Província Carajás.
Fontes: DOCEGEO (1988), Souza (1994) e Lindenmayer et al. (1998)

Figure VII.5 – Simplified geologic map of the Carajás Province. Sources:
DOCEGEO (1988), Souza (1994) e Lindenmayer et al. (1998)

e magnetita) e de jaspe (SiO 2 ), as quais definem
macroscopicamente mesobandas com espessuras respectivas
2–30 mm e 2–40 mm. Ao microscópio, observam-se
microbandas com espessuras inferiores a 1 mm. Este
bandamento, que predomina amplamente, evidencia uma
precipitação rítmica em condições tranqüilas, refletindo as
flutuações químicas das soluções mineralizantes. Estruturas
sin-sedimentares do tipo scour and fill são comuns nos jaspilitos
dos corpos N4 e N8, formando pequenas calhas ou canais de

erosão preenchidos por fragmentos de chert e/ou banda
ferruginosa. Nota-se também a presença freqüente de
esferulitos (Φ entre 0,01 e 0,05 mm) que mostram um núcleo
arredondado de hematita, o qual é circundado por uma auréola
de sílica microcristalina. Tais estruturas, descritas inicialmente
por Meirelles (1986) e, posteriormente, por Macambira e Silva
(1995) são interpretadas como possíveis relictos de microfósseis
(bactérias) capazes de precipitar a sílica biologicamente. Outra
opção consiste em microconcreções de origem puramente
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química. Nesses jaspilitos, destacam-se feições diagenéticas
sin a pós-deposicionais, anteriores à litificação completa do
sedimento, como fenômenos de slumping com desenvolvimento
de brechas intraformacionais a partir de um material plástico,
nódulos e vênulas de desidratação (quick-sand) sob efeito da
pressão da sobrecarga sedimentar (Meirelles, 1986; Meirelles
e Dardenne, 1993).
As mesobandas silicosas são compostas por sílica criptocristalina, ligeiramente recristalizada em calcedônia e quartzo,
colorida em diversas tonalidades de vermelho em função da
disseminação de uma fina poeira de hematita. As mesobandas
hematíticas são constituídas essencialmente por uma hematita
muito fina, com proporções subordinadas de sílica disseminada,
e de cristais euédricos maiores de magnetita.
As mesobandas magnetíticas são geralmente lenticulares,
sendo compostas essencialmente por cristais octaédricos
coalescidos de magnetita (textura glomeroporfirítica) com
quantidade subordinada de sílica recristalizada. Localmente,
observam-se inclusões de hematita nos cristais de magnetita.
Geralmente esses cristais de magnetita encontram-se total
ou parcialmente martitizados, e as lamelas de substituição
da hematita crescem a partir das bordas dos cristais de magnetita. Finos cristais subédricos de pirita ocorrem aleatoriamente
dispersos tanto nas mesobandas silicosas como ferruginosas.
A presença de dolomita na base dos jaspilitos é assinalada
por Tolbert et al. (1971), Teixeira (1994) e Macambira et al.
(1999). Esse carbonato apresenta feições características de
substituição e deve pertencer a uma fase hidrotermal rica em
CO2 posterior à formação dos jaspilitos segundo os dados
isotópicos do carbono e oxigênio obtidos por Sial et al. (1999).
O estudo geoquímico dos jaspilitos da Serra dos Carajás
(Meirelles, 1986; Meirelles e Dardenne, 1993) mostra:
- teores muito baixos em alumínio, elementos alcalinos e
alcalino-terrosos;
- pequenas anomalias de V, Ti, Cu e Zn, com valores
intermediários entre os registrados para os BIFs de tipo
Lago Superior e de tipo Algoma;
- uma ligeira anomalia positiva em európio;
- um espectro de distribuição das terras raras muito
semelhante ao espectro observado para as vulcânicas
máficas da unidade inferior, notando-se um ligeiro
enriquecimento em ETRP.
Em razão desses dados, a origem dos jaspilitos da Serra
dos Carajás é relacionada à precipitação química de bandas
silicosas e ferruginosas, a partir de fluidos hidrotermais
oriundos da lixiviação dos basaltos pelas circulações convectivas
da água do mar infiltrada em profundidade nas fraturas
geradas pelo rifteamento. Neste sentido, o depósito de ferro
de Carajás distingue-se nitidamente do tipo Lago Superior
pelo seu acentuado caráter vulcanogênico. Entretanto, ele
não é considerado do tipo Algoma em função da natureza

oxidada dos minerais de ferro, hematita e magnetita, bem
como das características geoquímicas já relatadas.
Conseqüentemente, o depósito de ferro é classificado como
de tipo Carajás (Meirelles, 1986; Hoppe et al. 1987; Hoppe e
Schobbenhaus, 1990; Meirelles e Dardenne, 1993). Internacionalmente, os depósitos que se assemelham mais ao tipo
Carajás são os de Hamersley na Austrália (Trendall, 1983;
Morris e Horwitz, 1983; Harmsworth et al. 1990).
O minério de ferro atualmente explorado em Carajás foi
originado a partir da atuação dos mecanismos de alteração
laterítica que provocaram essencialmente uma dessilicificação
(lixiviação supergênica da sílica) dos jaspilitos e uma
concentração residual da hematita. Na porção superior do
perfil de alteração, observa-se também a transformação da
hematita e da magnetita originais em goethita pulverulenta,
a qual é freqüentemente contaminada pelo fósforo de origem
orgânica. A espessura da zona de alteração varia entre 100 e
150 m.
A produção atual da jazida de Carajás é da ordem de 54 Mt/ano
de minério com teor médio de 60,9% Fe. As reservas totais
foram estimadas como superiores a 18 bilhões t de minério
com teores entre 60 e 67% Fe. No depósito N4E, as reservas
mineráveis foram calculadas em cerca de 1,251 bilhões t de
minério com teor médio de 60,9% Fe (Coelho, 1986).

Depósitos de Cromita/EGP do Complexo
de Luanga
Contemporâneas às vulcânicas Grão Pará ocorrem as intrusões
de corpos máfico-ultramáficos diferenciados na seqüência
vulcanossedimentar Rio Novo. O Complexo de Luanga (2,76 Ga)
é constituído de dunitos e peridotitos na base, gradando para
ortopiroxenitos com níveis de cromititos associados e
transicionando para noritos e leucogabros (Suita, 1988, 1996;
Suita e Nilson, 1991). As rochas hospedeiras dos cromititos são
ortopiroxenitos (bronzitos), peridotitos (harzburgitos) e noritos.
Os corpos de cromititos formam camadas onduladas de 1,10
a 1,20 m de espessura. O minério apresenta-se na forma maciça
e disseminada com cromita zonada mostrando um núcleo rico
em Cr e Al e uma borda enriquecida em Fe em função do
metamorfismo. Segundo Suita (1996), os cromititos maciços
são anômalos em EGP com teores atingindo até 3,23 g/t de
EGP + Au e 3,0 g/t de Pt + Au. Os minerais mais comuns são
arsenietos (PtAs e PtAs2), ligas metálicas (Pt-Pd, Pt-Rh e PtCu), metais nativos (Pt e Pd) e raros sulfetos. Esses minerais,
com formas anédricas a subédricas, ocorrem inclusos na
cromita e englobados em silicatos serpentinizados e
disseminados na ganga em associação com sulfetos (pirrotita,
calcopirita, marcassita e pirita) e mais raramente com
arsenietos de níquel.

