Figure VII.6 – Geologic map and mineral deposits of the Quadrilátero Ferrífero. Sources: Geologic Map of Brazil, 1:2.500.000; Mineral-Resource and Metallogenic-Association Map of Brazil,
1:2.500.000; Energy an Industrial-Mineral Resource Map of Brazil, 1:2.500.000, CPRM (Bizzi et al. 2001)

Figura VII.6 – Mapa geológico e depósitos minerais do Quadrilátero Ferrífero. Fontes: Mapa Geológico do Brasil, 1:2.500.000; Mapa de Recursos Minerais e Associações
Metalogenéticas do Brasil, 1:2.500.000; Mapa de Recursos Minerais Industriais e Energéticos do Brasil, 1:2.500.000, CPRM (Bizzi et al. 2001)
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Depósitos Fe-Cu-Au-U-ETR
Segundo Tallarico (2002) os depósitos Fe-Cu-Au-U-ETR da
Província Carajás são depósitos de grande porte com reservas
superiores a 200 Mt de minério. São associados à alteração
hidrotermal, caracterizada por magnetita, siderita, Fe-clorita,
a qual é relacionada às intrusões graníticas datadas em
2,57 Ga. Os fluidos hidrotermais magmáticos são oxidados
com alta fO2 (magnetita), pobres em enxofre em função da
paragênese dominante – calcopirita + bornita + calcocita – e
ricos em cloro (ferrospiromelita, escapolita, Cl-apatita) e flúor
(fluorita). Mostram anomalias em urânio e elementos de terras
raras. São pobres em quartzo. Nos corpos de minério, as
brechas hidrotermais com matriz mineralizada são de
freqüentes a predominantes.
A comparação desses depósitos com os do tipo Fe-Cu-AuU-ETR (Hitzman et al. 1992) foi feita inicialmente por Huhn e
Nascimento (1997).

Depósitos Fe-Cu-Au Igarapé Bahia e Alemão
Os depósitos Igarapé Bahia e Alemão constituem praticamente
um único conjunto mineralizado, o depósito Alemão representando uma extensão não-aflorante do depósito Igarapé Bahia,
descoberto por geofísica (Soares et al. 1999; Barreira et al.
1999; Lindenmayer et al. 1998; Villas et al. 2001; Tazava e
Oliveira, 2000; Ronze et al. 2000). Esses depósitos encontramse hospedados na seqüência vulcanossedimentar Igarapé Bahia
que é constituída predominantemente de rochas vulcânicas e
piroclásticas na porção basal (Formação Groto do Vizinho) e
de rochas piroclásticas, epiclásticas e clásticas finas na sua
porção superior (Formação Sumidouro). Essa seqüência
vulcanossedimentar verticalizada é recoberta em discordância
pelas rochas sedimentares (conglomerados, arenitos, siltitos
e argilitos) da Formação Águas Claras, o conjunto sendo intrudido
por sills e diques de quartzo diorito granofírico, gabro e diabásio.
Os corpos de minério verticalizados, que ocorrem numa
janela estrutural circundada pelos arenitos Águas Claras e
desenham uma estrutura semi-circular, são representados por
brechas mineralizadas localizadas no contato entre as duas
formações da seqüência vulcanossedimentar, às vezes
sublinhado pelas intrusões de sill de quartzo diorito granofírico.
As brechas mineralizadas em Au-Cu são polimíticas e
formadas por fragmentos angulosos das rochas encaixantes e
de formações ferríferas ricas em magnetita e quartzo, sendo
classificadas em função da mineralogia dominante na matriz:
magnetita, clorita e siderita.
As brechas ricas em magnetita, que predominam no
Depósito Alemão, possuem uma matriz granular de magnetita
euédrica a subédrica cimentada por calcopirita e bornita, junto
com quantidades menores de grunerita, actinolita, minesotaita,
biotita, stilpnomelano, K-feldspato, turmalina, fluorita,
siderita, ankerita e uraninita.

As brechas ricas em Fe-clorita e siderita possuem
praticamente a mesma mineralogia, a denominação sendo
função do mineral predominante na matriz que é fina e
composta por Fe-clorita, siderita, magnetita, calcopirita e
alguma turmalina.
Os minerais em traços nas brechas são representados por
molibdenita, galena, cobaltita, hessita, altaita, cassiterita,
ferberita, scheelita, uraninita, pirita, bastnaesita, allanita,
monazita, apatita e fluorita além de ferropirosmalita e
escapolita.
A cloritização constitui a alteração hidrotermal mais
generalizada tanto nas brechas mineralizadas onde aparece
na forma Fe-clorita em associação paragenética com siderita
e magnetita, como nas rochas encaixantes hidrotermalizadas
onde predomina Mg-clorita em associação com calcita, dolomita
e quartzo. As temperaturas de formação da clorita variam
entre 313°C e 375°C nos diversos tipos de rochas e minérios
existentes na área.
Veios discordantes cortam as brechas mineralizadas e a
seqüência hospedeira encaixante: i) calcita + calcopirita +
fluorita + estilpnomelano; ii) ankerita + calcopirita + ouro; iii)
siderita + calcita + clorita + calcopirita; e iv) calcopirita +
biotita + K-feldspato + turmalina + ETR – minerais.
Assimila-se também à existência de mineralização
disseminada strata-bound ocorrendo nas rochas encaixantes
na forma de vênulas, preenchidas por quartzo-calcitacalcopirita, lentes e nódulos de calcopirita-pirita associadas a
clorita além de formações ferríferas bandadas compostas por
fluorita, magnetita e calcopirita (Ferreira Filho, 1985; Ferreira
Filho e Danni, 1985).
A mineralização hipógena de cobre, que aparece abaixo
de 200 m de profundidade, é composta fundamentalmente
por calcopirita, às vezes intercrescida com bornita nas brechas
com magnetita, indicando um estado de oxidação mais elevado
do fluido mineralizante. É associada ao ouro que ocorre como
finas partículas (5–20 µm) inclusas na calcopirita, na magnetita
e nos minerais da matriz como siderita, quartzo e clorita.
O ouro contém até 12% Ag, hessita e argentita. No depósito
Igarapé Bahia, essa mineralização hipógena apresenta reservas
da ordem de 219 Mt de minério com 1,4% Cu e 0,86 g/t Au.
No Depósito Alemão, as reservas foram calculadas em 170 Mt
de minério com 1,5% Cu e 0,82 g/t Au.
Essa mineralização hipógena foi datada em 2575 ± 12 Ma
por Tallarico et al. (2001) por Pb-Pb sobre monazita fina em
equilíbrio com magnetita e calcopirita. No depósito Igarapé
Bahia, o perfil de alteração supergênica atinge uma espessura
da ordem de 200 m (Angelica et al. 1996; Costa, 1997; Costa
et al. 1996; Tallarico et al. 2001; Zang e Fyfe, 1993), dando
origem a um minério laterítico rico em ouro que foi explorado
ao ritmo de 11 t Au/ano.
Distinguem-se: i) uma zona de oxidação entre 0 e 150 m,
constituindo um gossan formado principalmente por goethita,
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hematita, gibbsita, caolinita com traços de minerais secundários
de cobre e de fosfatos ricos em ETR (florencita, crandalita,
rhabdofano). Este minério oxidado representou 15 Mt com
5 g/t Au; ii) uma zona de transição entre 150 e 200 m com
9,5 Mt de minério com 2,5 g/t Au e 3,83% Cu, onde as soluções
supergênicas precipitam o cobre na forma de cobre nativo,
calcosita, digenita, cuprita, malaquita, azurita e pseudomalaquita, junto com goethita e hematita; e iii) minério hipógeno
abaixo de 200 m.
Os fluidos mineralizantes, que deram origem à
mineralização hipógena, foram considerados ácidos e oxidantes
com alta fO2, além de ricos em CO2 em função do equilíbrio
siderita-magnetita-calcopirita, e o transporte do cobre e do
ouro sendo realizado por complexos de cloro e eventualmente
flúor. As inclusões fluidas (Almada e Villas, 1999; Lindenmayer
et al. 1998) são de três tipos: aquosas, aquo-carbônicas e
carbônicas. As temperaturas de homogeneização indicam dois
grupos de inclusões: i) entre 150–430°C com salinidade elevada
até 40% eq. peso NaCl; e ii) entre 100–150°C com salinidade
baixa vizinha de 10% eq. peso NaCl.
Os carbonatos (siderita) das brechas mineralizadas e dos
veios mostram razões isotópicas 87 Sr/ 85 Sr fortemente
radiogênicas (0,714 e 0,755), demonstrando contaminação
crustal dos fluidos magmáticos. Os dados isotópicos obtidos
sobre os mesmos carbonatos das brechas mineralizadas
(siderita e calcita) por Oliveira et al. (1998) e Tazava (1999),
com valores de δ 13C negativas compreendidas entre -9,3
e -5,8‰, indicam uma fonte magmática profunda dos fluidos
mineralizantes, enquanto a variação relativa dos valores
de δ 18O entre 0,7 e 9,4‰ favorece a mistura desses fluidos
magmáticos com águas meteóricas.
Do ponto de vista geoquímico, as brechas mineralizadas
mostram anomalias de Fe, Cu, U, Au, Ag, Ba, F, P, Zn, Mo e
ETRL (particularmente La e Ce). Essas anomalias se repetem
em concentrações distintas nas rochas vulcânicas encaixantes
e nos diques de quartzo diorito, refletindo a atividade
hidrotermal (Tallarico et al. 2001).

Depósito Fe-Cu-Zn-Au de Pojuca
Situada na borda norte da Serra dos Carajás, a seqüência
vulcanossedimentar de Pojuca, que hospeda o depósito CuZn-Au, é constituída por um espesso pacote de ortoanfibolitos
intercalados por um horizonte de BIF e sobreposto por uma
unidade de metarenitos e metassiltitos, com o conjunto sendo
cortado por sills e diques de metagabros e metadiabásios
(Farias et al. 1984; Medeiros Neto e Villas, 1985; Medeiros
Neto, 1986). Esta seqüência vulcanossedimentar é intrudida
em 1,88 Ga pelo granito anorogênico Pojuca. Segundo os
pesquisadores antes citados, o depósito apresenta dois tipos
de mineralizações:
a) Mineralização associada à Formação Ferrífera: ocorre
na forma de sulfetos bandados e disseminados, de

sulfetos maciços e de brechas silicosas. Embora tenha
sido descrita como estratiforme de origem vulcanossedimentar (Medeiros Neto e Villas, 1985), a
mineralização associada às brechas silicosas lembra muito
as brechas hidráulicas de origem hidrotermal descritas
no Igarapé Bahia; e
b) Mineralização associada a veios hidrotermais de natureza
quartzo-feldspática: corta todas as litologias da seqüência
vulcanossedimentar e é acompanhada por alteração propilítica simétrica em relação ao eixo dos veios. Os principais
minerais são: quartzo, ouro, fluorita, calcita, turmalina,
albita e microclínio juntos com calcopirita, pirrotita,
esfalerita e bornita, além de molibdenita, ilmenita,
pirita, marcassita, cobaltita, hematita, mackinavita,
cubanita e pentlandita. Esses veios quartzo-feldspáticos
parecem corresponder às remobilizações originadas pela
intrusão do granito anorogênico Pojuca, em 1,88 Ga
(Medeiros Neto, 1986). Nas imediações do granito Pojuca,
o mesmo tipo de mineralização tem sido descrito e
relacionado à intrusão do granito Gameleira, datado em
1,88 Ga (Pimentel e Lindenmayer, informação verbal).

Depósito Fe-Cu-Au-U-ETR de Salobo
Descoberto pela DOCEGEO em 1977, o depósito de Salobo
(Villas e Santos, 2001; Farias e Sauesserig, 1982) situa-se 30
km ao norte da Serra dos Carajás, na extremidade oeste do
sistema transcorrente Cinzento, geralmente com movimento
sinistral, orientado WNW–ESE. Está hospedado na seqüência
vulcanossedimentar Salobo, datada em 2761 ± 3 Ma, que
recobre discordantemente os gnáisses trondjemíticos do
embasamento e se encontra verticalizada com mergulho alto
para SW. A seqüência é constituída por quartzitos, anfibolitos,
metagrauvacas, BIFs estéreis e magnetititos maciços ou foliados
aos quais está associada a mineralização cupro-aurífera. É
intrudida por dois granitóides distintos: i) um granito antigo,
deformado, foliado e milonitizado, denominado Old Salobo
Granito (OSG), datado em 2573 ± 2 Ma (Machado et al. 1991).
Esse granito, de médio a grosso, é composto por K-feldspato,
oligoclásio, quartzo, augita, hornblenda, clorita e magnetita,
sendo classificado como peralcalino e metaluminoso e
considerado sintectônico; e ii) um granito jovem homogêneo,
não-deformado, intrusivo na forma de dique datado em
1,88 Ga, classificado como quartzo sienito porfirítico e
considerado como pós-tectônico.
As rochas que compõem o Grupo Salobo têm sido
metamorfizadas na fácies anfibolito superior, sucedida por
intensa alteração hidrotermal potássica compatível com a
fácies anfibolito, na forma de K-feldspato e biotita, e seguida
por cloritização generalizada em temperaturas mais baixas
de fácies xisto verde (Lindenmayer, 1990; Lindenmayer e
Teixeira, 1999). O depósito de Salobo, conhecido por extensão
superior a 4.000 m, largura de 100 a 600 m e até profundidade
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de 750 m, compreende quatro corpos mineralizados (A, B, C
e D) que contêm reservas da ordem de 789 Mt de minério com
0,96% Cu e 0,52 g/t Au (Souza e Vieira, 2000). Os corpos de
minério encontram-se associados aos magnetitos de origem
hidrotermal que se podem apresentar com aspecto maciço,
foliado ou xistoso. O enriquecimento em FeO é contemporâneo
da alteração potássica e ocorre preferencialmente nas metagrauvacas, traduzindo-se pela associação magnetita, grunerita,
almandina e biotita. As áreas afetadas pelo metassomatismo
Fe-K mais intenso hospedam a mineralização Cu-Au que é
representada pela associação bornita-calcopirita e calcita, a
qual sucede a formação da magnetita (Requia e Fontboté,
2000). A paragênese mineral compreende ainda fluorita,
apatita, allanita, zircão, saflorita, cobaltita, ilmenita, uraninita
e molibdenita, que refletem as anomalias geoquímicas
registradas em F, Ag, Co, As, mo, U, e ETRL. A ausência de
sulfetos de ferro como pirita e pirrotita sugere um fluido
hidrotermal oxidado relativamente pobre em enxofre. O ouro
ocorre na forma de partículas submicroscópicas (< 0,1 µm) a
microscópicas (5–12 µm) inclusas em grãos de magnetita,
calcopirita, cobaltita e saflorita ou nos espaços intergranulares
entre os cristais de magnetita e calcopirita. O ouro livre contém
concentrações de cobre (6,98 a 10,82%) além de quantidades
subordinadas de Ag, Fe e As. As análises isotópicas do enxofre
da calcopirita e da bornita mostram valores de δ 34 S
compreendidos entre 0,2 e 1,6‰, sugerindo uma fonte
magmática dominante para os fluidos hidrotermais. As
inclusões fluidas indicam fluidos mineralizantes oxidantes ricos
em sais (32–34% eq. peso NaCl) com temperaturas elevadas
(485°C) contemporâneas das mineralizações e fluidos menos
salinos (1,2–21% eq. peso NaCl) com temperaturas mais baixas
(270–370°C) na fase de cloritização em regime dúctil-rúptil.
A mineralização, que foi datada em 2576 ± 8 Ma por ReOs sobre molibdenita e em 2579 ± 71 Ma por Pb-Pb sobre
sulfetos (Requia e Fontboté, 2000), é contemporânea da
intrusão do OSG (2573 ± 2 Ma) e da deformação dúctil-rúptil
(ca. 2550–2580 Ma).

rosado com grão grosso, não deformado e estéril, datado em
1,88 Ga. O depósito é constituido de duas zonas mineralizadas
principais: os corpos Sossego e Sequeirinho.
a) O Corpo Sossego, orientado NW, compreende várias zonas
subparalelas fortemente mineralizadas. A mineralização,
que ocorre numa brecha heterolítica formada por
fragmentos de granito e de granófiro, é composta por
calcopirita, alguma magnetita e rara pirita, junto com a
matriz carbonática (calcita). A mineralização é intimamente associada a actinolita-epidoto-calcita-apatita; e
b) O Corpo Sequeirinho é orientado WE a SW–NE, com
mergulho para sul. A mineralização que ocorre também
em brechas heterolíticas é composta essencialmente pela
associação calcopirita-magnetita. A mineralização é
intimamente associada a actinolita-epidoto-apatitamagnetita e quartzo.
Em volta dos dois corpos de minério aparece um stockwork
de veios e vênulas fortemente mineralizadas, além de
disseminações nas rochas encaixantes. Os corpos mineralizados
são hospedados em rochas ígneas afetadas por intensa
albitização. As rochas vulcânicas intensamente foliadas da
base do depósito apresentam biotitização.
O minério apresenta anomalias geoquímicas de P e F
(apatita), Mo (molibdenita), ETR, Y, U, Th, Co e Ni. As reservas
do depósito Sossego foram calculadas em 355 Mt de minério
com 1,1% Cu e 0,28 g/t Au.
A composição isotópica da calcopirita mostra valores
de δ 34S compreendidos entre 3,1 e 3,8‰ no Sossego e entre
2,0 e 2,1‰ no Sequeirinho, enquanto a composição isotópica
de calcita indica valores de δ 13C compreendidos entre -6,6 e
-4,1‰. As temperaturas de homogeneização das inclusões
fluidas no quartzo variam desde 146°C até 454°C. Esses dados
sugerem uma fonte magmática profunda para os fluidos
hidrotermais mineralizantes com mistura eventual de fluidos
meteóricos.
A idade da mineralização é considerada em cerca de
2,56 Ga.

Depósitos Fe-Cu-Au de Cristalino, Sossego e Alvo S118

Depósito Fe-Cu-Au-U-ETR de Cristalino
Segundo Huhn et al. (1999) e Soares et al. (2001) o Depósito
de Cristalino encontra-se hospedado na seqüência
vulcanossedimentar do Grupo Grão Pará, na Serra do Rabo,
que é constituída por rochas vulcânicas máficas, intermediárias
e félsicas intercaladas com BIFs ricos em magnetita. Dioritos
e quartzo dioritos, geralmente correlacionados à Suíte Plaquê
(2,74 Ga), são intrusivos nesta seqüência e provavelmente
geneticamente relacionados aos fluidos hidrotermais
mineralizantes. As rochas encaixantes foram afetadas por
intensas alterações hidrotermais que envolvem potassificação
(K-feldspato e biotita), alterações sódicas (albita e escapolita),
cloritização, carbonatação, silicificação (quartzo) e
turmalinização. A mineralização, que ocorre em brechas, em

Os depósitos de Cristalino, Sossego e Alvo S118 constituem o
esboço de um novo cinturão cupro-aurífero de mais ou menos
60 km, aberto lateralmente na porção sul da Província Carajás.
Depósito Fe-Cu-Au-U-ETR de Sossego
O Depósito de Sossego, localizado perto de Canaã do Carajás,
situa-se perto do contato das rochas vulcânicas do Grupo Grão
Pará com os gnaisses do embasamento. Segundo Marschik et
al. (2001), Lancaster et al. (2000), os corpos mineralizados
são hospedados em rochas hidrotermalmente alteradas
representadas por granito, diorito, granófiro, rochas vulcânicas
máficas e félsicas e rochas subvulcânicas afetadas pela
deformação tectônica arqueana. Ocorre ainda um granito
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stockworks, veios e disseminações na seqüência vulcanossedimentar, é composta essencialmente por calcopirita, pirita,
magnetita, bravoita, vesita e ouro. As reservas do depósito
Cristalino foram estimadas como superiores a 500 Mt de minério
com 1,0% Cu e 0,3 g/t Au.
Depósito Fe-CU-AU-ETR do Alvo 118
O Depósito do Alvo 118 (Albuquerque et al. 2001), que se
situa nas vizinhanças do Depósito Sossego, encontra-se
hospedado na seqüência vulcanossedimentar do Grupo Grão
Pará representada predominantemente por clorita-biotita xistos
e quartzo-clorita xistos às vezes carbonáticos (basaltos), por
BIFs, por tufos de cristal, lapillis tufos e tufos laminados,
com presença de rochas subvulcânicas ácidas como riolitos,
quartzo-pórfiro riolítico e dacítico, e cortada por diques de
gabro e diabásio. Os granitóides presentes na área são
hornblenda granito, granodiorito e magnetita tonalito
pertencendo a Suíte Plaquê datada em 2,74 Ga.
A mineralização primária, reconhecida em profundidade
superior a 150 m, é hospedada em brechas hidrotermais
constituídas por um conjunto de veios preenchidos por quartzo,
clorita e calcopirita predominantes, com fluorita e calcita
subordinadas. Este conjunto foi afetado por intensa alteração
hidrotermal traduzida sucessivamente por potassificação (Kfeldspato) seguida por cloritização, biotização, silicificação,
sulfetação e finalmente carbonatação tardia.
O principal corpo de minério, com extensão da ordem de
2.400 m, largura de 800 m e espessura de 150 m, é produto
do intemperismo laterítico que atuou na área, resultando na
seguinte zonação:
i) saprolito lixiviado (0 a 20 m);
ii) minério oxidado (50 a 80 m de espessura), onde o
cobre (4,5% Cu) ocorre associado aos filossilicatos
alterados ou hidrolizados, a caolinita e aos oxihidróxidos de Fe (± Mn) do saprolito original;
iii) minério de transição (entre 100 e 115 m de
profundidade), composto por calcocita, digenita,
pseudomalaquita, cobre nativo, cuprita e tenorita,
resultando da precipitação do cobre a partir das
soluções supergênicas; e
iv) minério primário sulfetado (profundidade superior a
115 m), composto por veios de calcopirita com quartzo
e clorita, além de calcita e fluorita, contendo 0,5 g/t Au
em média. As reservas conhecidas de minério primário
são em volta de 30 Mt de minério com 1% Cu.
As reservas do Depósito Alvo 118 são da ordem de 80 Mt
de minério oxidado com 0,8 a 1,0% Cu.

Depósitos de Manganês do Azul/Sereno
O depósito, orientado E–W, ocorre numa área de aproximadamente 5 x 1 km, associado aos sedimentos pelíticos da

Formação Azul, do Grupo Águas Claras (anteriormente
denominado Rio Fresco). Tal sequência sedimentar ocupa a
parte central do sinclinal da Serra dos Carajás, cujo eixo se
estende na direção noroeste. Os sedimentos são representados
por conglomerados, os quais contêm seixos de jaspilitos, por
arenitos brancos, siltitos e folhelhos pretos, ricos em matéria
orgânica, depositados numa plataforma marinha, cujos
ambientes evoluem lateralmente de litorâneos a bacinais
profundos.
A mineralização primária ou protominério de manganês
(Bernadelli, 1982; Bernadelli e Beisiegel, 1978; Valarelli et
al. 1978) é associada à seqüência pelítica na forma de duas
unidades manganesíferas que afloram no núcleo de um
anticlinal assimétrico com eixo E–W, mergulhando para oeste
na região da mina. É composta essencialmente por rodocrosita
(30–50%), quartzo (15–30%), filossilicatos (15–25%),
feldspato (0–10%) e matéria orgânica.
A jazida de manganês do Azul pode pertencer à categoria
dos depósitos marinhos singenéticos, na margem de bacias
anóxicas (Force e Cannon, 1986; Force e Maynard, 1991).
Nas bacias estratificadas, as zonas mais profundas constituem
o sítio de deposição de folhelhos pretos ricos em matéria
orgânica, representando assim o equivalente lateral dos
depósitos de manganês que ocorrem associados a seqüências
sedimentares condensadas, avançando em transgressão sobre
a plataforma cratônica. Este tipo de sedimentação é
característico de bacias cratônicas desenvolvidas com nível
de mar alto. No caso do depósito de manganês do Azul, a
mineralização original de rodocrosita deve ter-se desenvolvido
na zona do talude, entre a plataforma e a bacia profunda,
com a rodocrosita como um produto diagenético precoce
formado a partir de matéria orgânica, talvez com atuação de
bactérias, conforme identificação feita por Lindenmayer et al.
(1993).
A mineralização secundária, de origem laterítica,
desenvolveu-se a partir da alteração e do enriquecimento
supergênico da Unidade Manganesífera Inferior, constituindo
o essencial do minério explorado, o qual é classificado em
duas categorias:
a) depósitos subsuperficiais, representados por pelitos
manganesíferos (20–30% Mn), com camadas cuja
espessura varia de 20 a 60 m, e por bióxidos de manganês
(teor médio 46% Mn), com espessura média de 15 m, na
forma de nsutita; e
b) depósitos superficiais, constituídos por pisólitos, blocos,
plaquetas e brechas manganesíferas. O material pisolítico
pode atingir até 20 m de espessura. Após deslamagem,
o conteúdo de manganês do material pisolítico varia de
14 a 18%. Blocos e plaquetas (material detrítico) ocorrem
associados, representando o minério mais rico da mina
de manganês do Azul, com teor médio de 45% Mn, com
a criptomelana como principal mineral.
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Em fevereiro de 1996, as reservas constavam de 13,4 Mt
de material detrítico, 31,06 Mt de material pelítico e 9,9 Mt
de bióxido de manganês totalizando 54,36 Mt. Em 1995, a
produção de minério metalúrgico foi de 1.183.578 t e a de
bióxido de manganês de 70.381 t.

Depósito Mn de Buritirama
No norte da Província Mineral de Carajás, a Serra de Buritirama
é constituída por metassedimentos agrupados sob a
denominação Grupo Buritirama, que se sobrepõe em
discordância ao embasamento granito-gnáissico (Anderson et
al. 1974; Beisiegel et al. 1973). A seqüência metassedimentar
é representada, da base para o topo, por quartzitos micáceos,
mica xistos com intercalações e lentes de mármores, rochas
calcissilicatadas manganesíferas, quartzitos bandados, mica
xistos variados. Os protominérios de manganês (Andrade et
al. 1986) são compostos por braunita, haussmanita, Mn-calcita,
Mn-Kutnahorita, piroxmanguita, rodonita, tefróita, espessartita,
anfibólio manganesífero e pirofanita. Esses protominérios
foram classificados como mármores calcissilicáticos,
piroxmanguita-mármores, braunita-mármores, tefróitaalabandita-mármores e xistos calcissilicatados. O estudo das
paragêneses e das inclusões fluidas permitiu estabelecer, para
os metassedimentos e protominérios, um metamorfismo de
fácies anfibolito, com temperaturas da ordem de 550ºC e
pressões vizinhas de 1,5 Kbar (Valarelli et al. 1978).
A jazida é resultado do intemperismo laterítico que afetou
os diversos tipos de minério, o minério de manganês ocorrendo
na forma de blocos, plaquetas, pisólitos e laterita
manganesífera terrosa, sendo constituído essencialmente por
criptomelana, nsutita e litiofiorita.
Descoberto em 1967 pela Companhia Meridional de Mineração, o depósito foi estudado, sucessivamente, pela Amazônia
Mineração S.A. e a Mineração Colorado Ltda. até 1984, quando
então as reservas de manganês foram estimadas em 18,5 Mt
de minério com teores variando entre 40,6 e 54,29% Mn.

Depósitos Au-Pd de Serra Pelada/Serra Leste
O depósito de ouro de Serra Pelada/Serra Leste, descoberto
em 1970 e famoso pelo elevado número de garimpeiros
(40 mil) que trabalhou na sua exploração artesanal, encontrase hospedado nos sedimentos do Grupo Águas Claras, na
porção leste da Província Carajás. A seqüência sedimentar
do Grupo Águas Claras, constituída por conglomerados,
arenitos, dolomitos/calcários e siltitos cinza, vermelhos e
carbonosos, apresenta uma estrutura sinclinal recumbente
cujo eixo mergulha 15–25º para SW (Meireles et al. 1982;
Meireles e Silva, 1988). Corpos maciços e diques de dioritos
são intrusivos na área, assim como o granito anorogênico
Cigano, datado em 1,88 Ga (Machado et al. 1991).

A mineralização Au-Pd, situada no flanco do sinclinal
recumbente (Meireles et al. 1982; Meireles e Silva, 1988),
segue grosseiramente o contato entre os dolomitos e os siltitos
carbonosos que parecem ter controlado a descarga de fluidos.
Os corpos mineralizados, freqüentemente associados a brechas
com fragmentos de siltitos carbonosos, dolomitos e elementos
silicificados, são envolvidos por uma auréola de silicificação
que atinge de 5 a 50 m de espessura. Toda a mineralização
conhecida encontra-se no domínio de intensa oxidação
supergênica, a qual se estende até 300 m de profundidade,
onde um contato brusco com os dolomitos frescos é observado.
Segundo Tallarico et al. (2000), a mineralogia dominante é
composta por carbono amorfo, quartzo, sericita, caulinita,
hematita, goethita, óxidos de manganês, traços de turmalina,
carbonatos, clorita e magnetita. Raras e minúsculas relíquias
de sulfetos primários foram identificadas por microscopia
eletrônica, tais como: pirita, calcopirita, arsenopirita, covelita,
bornita e galena, além de sulfetos de níquel (milerita/
pentlandita) e de níquel-cobalto-cobre (carrolita e siegenita),
que são responsáveis pela assinatura geoquímica anômala do
minério: até 200 ppm Co, 1000 ppm Ni e 4000 ppm Cu. O ouro
é livre e rico em paládio (1 a 8% Pd), contendo ainda prata
(ca. 0,5% Ag), ferro (0,5 a 1% Fe) e cobre (ca. 0,5% Cu).
As partículas de ouro nativo mostram uma granulometria
compreendida entre 4 e 60 µm. Os mecanismos de oxidação
têm um papel fundamental na mineralização de ouro,
provocando aumento significativo da pureza e do teor, assim
como o desenvolvimento de grandes pepitas de ouro maciço
(pesando até 6 kg) e de enormes agregados dendríticos e
esqueletais de ouro (os quais chegam a pesar entre 26 e
62 kg), e foram intensamente procurados pelos garimpeiros
na época de exploração do garimpo de Serra Pelada que,
entre 1980 e 1984, produziu cerca de 32,6 t Au.
Tallarico et al. (2000a) descrevem metamorfismo de
contato, evidenciado pela presença de actinolita, e
hidrotermalismo, acompanhado por cloritização generalizada
e relacionado à mineralização. Os dois eventos são atribuídos
às intrusões dioríticas. De acordo com esses autores, a
paragênese pirrotita-pirita-magnetita, em presença de
calcopirita, teria precipitado a partir de fluidos com
temperatura da ordem de 300ºC, com alta fO2 e moderado
conteúdo em enxofre, evoluindo em função da formação de
hematita e bornita para uma fO2 mais elevada, e uma atividade
do enxofre menor, o transporte de Au, Cu, Ag, Hg e EGP,
sendo realizado em condições ácidas, por complexos de cloro.
Entretanto, é importante sublinhar a importância do
controle estrutural da mineralização, que é associada a um
sistema transtensivo dextral, orientado NNE–SSW, desenvolvido
entre duas zonas de cisalhamento regional de direção ENE–
WNW (Freitas-Silva, 1999). Esta observação significa que o
hidrotermalismo mineralizante pode ser relacionado à
movimentação das zonas de cisalhamento regionais atuantes
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de 2,7 Ga (Pinheiro e Holdsworth, 1997) a 2,5 Ga (Machado et
al. 1991).

Depósitos de Níquel Laterítico
Na área do Grande Carajás, uma série de intrusões de
complexos máfico-ultramáficos diferenciados conhecidos como
Vermelho, Onça, Jacaré–Jacarezinho, balizam o final do
Arqueano na região, tendo sido datados desde 2,65 Ga (Dias
et al. 1996) até 2,3 Ga (Macambira, informação verbal). Esses
complexos, que estão sendo investigados para mineralizações
sulfetadas de Ni e EGP, apresentam importantes depósitos de
Ni laterítico, os quais serão tratados mais adiante, no capítulo
relativo ao Cenozóico.

Província Mineral do Quadrilátero Ferrífero
No Ciclo Rio das Velhas (2780–2700 Ma), proposto por Carneiro
(1992), ocorreram, simultaneamente, a formação do Greenstone
Belt Rio das Velhas (GBRV) e a individualização de corpos
tonalíticos, granodioríticos e graníticos entre 2780 e 2770 Ga
(Noce, 1995; Machado et al. 1992; Machado e Carneiro, 1992).
O Supergrupo Rio das Velhas (Dorr, 1969) é dividido nos grupos:
Quebra Osso, Nova Lima e Maquiné (Fig. VII.6). O Grupo Quebra
Osso é caracterizado pela presença de rochas vulcânicas
ultramáficas komatiíticas com texturas spinifex. O Grupo Nova
Lima é constituído por rochas vulcânicas komatiíticas e
tholeiíticas associadas a BIFs do tipo Algoma, por filitos com
clorita e grafita, por grauvacas, por vulcânicas félsicas e por
rochas piroclásticas. O Grupo Maquiné, no topo, representa
uma seqüência dominantemente metassedimentar formada
por conglomerados, quartzitos, filitos e grauvacas, e subdividese nas formações Palmital e Casa Forte.
O período final da evolução arqueana é marcado por
intrusões graníticas, de 2612 Ma, por deformação e
metamorfismo de 2610/2590 Ma (Romano, 1989; Romano et
al. 1991; Machado et al. 1992; Machado e Carneiro, 1992),
caracterizando, assim, o Evento Rio das Velhas.

Depósitos de Manganês
Na região de Conselheiro Lafaiete–Ritápolis–Nazareno, ao sul
do QF, numerosas ocorrências de manganês são associadas à
seqüência vulcanossedimentar do Grupo Barbacena,
correlacionado ao Grupo Nova Lima do GBRV (Dorr, 1969).
É constituída, na sua porção inferior, por um espesso pacote
de metavulcânicas máficas e ultramáficas intercaladas com
níveis de BIF e metachert, sobreposto por metapelitos grafitosos
com intercalações de metachert, BIF e níveis manganesíferos
(Pires, 1977, 1983). O conjunto encontra-se intensamente
dobrado e metamorfizado na fácies xisto-verde alto a anfibolito,

e é afetado por intrusões sintectônicas de dioritos e
granodioritos.
Os níveis manganesíferos são de dois tipos (Pires, 1983,
1977):
i) Gonditos, compostos essencialmente por quartzo e
espessartita, mostrando, às vezes, um fino
bandamento com laminações alternantes de
espessartita e quartzo. Variedades de gonditos
apresentam rodonita, Mn-cumingtonita e tefroíta; e
ii) Queluzitos, formados predominantemente por
rodocrosita. Essas rochas são deficientes em SiO2 e
não apresentam quartzo. Os minerais associados mais
freqüentes são rodocrosita, espessartita, tefroíta e
Mn-cumingtonita. Possuem geralmente um aspecto
maciço, raramente bandado, com granulação fina a
muito fina.
Tomando-se, por exemplo, a jazida do Morro da Mina, a
mineração tem-se desenvolvido inicialmente sobre os produtos
de alteração laterítica dos protominérios. O perfil de alteração
é geralmente mais espesso sobre o protominério carbonático
(queluzito), cujo resultando é em um minério mais enriquecido
em manganês (teor médio da ordem de 46% Mn). Este minério
é composto essencialmente por criptomelana e pirolusita, que
representam o estágio final do intemperismo, o estágio inicial
sendo caracterizado pela formação de litiofiorita, manganosita
e manganita. Sobre o protominério silicoso (gonditos) o perfil
de alteração é menos profundo, e o minério oxidado de
manganês possui teores mais baixos (teor médio por volta de
30% Mn), apresentando ainda enriquecimento em SiO2 e Al2O3.
Com o esgotamento do minério oxidado de manganês
durante os anos 70, a atividade de mineração concentrou-se
na exploração do protominério carbonático (queluzito), o qual
apresenta teores mais elevados em manganês (teor médio
entre 30 e 31% Mn). Em 1997, a produção anual de manganês
girou em torno de 150.000 t, e as reservas foram estimadas
em 3 Mt de minério.
O controle estratigráfico e litológico da mineralização,
assim como a sua associação ao vulcanismo máfico e
ultramáfico submarino, constituem fortes argumentos em favor
da origem vulcanogênica exalativa da mineralização original
(Pires, 1977).

Depósitos de Ouro Associados ao
GB Rio das Velhas
Os distritos auríferos de Nova Lima–Caeté e de Barão de
Cocais, situados a leste e a sudeste de Belo Horizonte, são
relacionados ao Grupo Nova Lima (Fig. VII.6) e contêm os
mais famosos depósitos de ouro do Brasil: Morro Velho (>470t
Au), Cuiabá (>180t Au), Lamego (>10t Au), Raposos (>40t
Au), Bicalho, Bela Fama, Faria, Brumal (>30t Au), Juca Vieira,
São Bento (>80t Au), Santa Quitéria, entre outros (Ladeira,
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1980, 1988, 1991; Ribeiro-Rodrigues, 1998; Sales, 1998;
Ribeiro Rodrigues et al. 1996; Lobato et al. 1998; Vieira e
Oliveira, 1988; Abreu et al. 1988; Lobato et al. 2001).
Em regra geral, os corpos mineralizados possuem uma
forma alongada, são controlados pela lineação de estiramento
S135E que coincide com o eixo de dobras em bainha ou
tubulares, as quais mostram xistosidade de plano axial, e são
associadas a zonas de cisalhamento, que variam de dúctil a
dúctil-rúptil, quilométricas, relacionadas a cavalgamentos,
rampas oblíquas e falhas transcorrentes. Os corpos sulfetados
concentram-se no centro dessas zonas de cisalhamento, os
quais apresentam dimensões variáveis: 0,5 a 20 m de
espessura; 10 a 300 m de largura; e 800 a 5.000 m de
comprimento ao longo da lineação de estiramento. Essas zonas
de cisalhamento são acompanhadas por intensa alteração
hidrotermal nas rochas máficas e ultramáficas, colocada em
evidência em todas as minas dos distritos de Nova Lima–
Caeté e Barão dos Cocais (Vieira, 1987a, b; 1988, 1991; Lobato
et al. 1998; Lobato e Vieira, 1998).
A alteração hidrotermal caracteriza-se pelo desenvolvimento
de diversas zonas envolvendo os corpos de minério:
• Uma zona de cloritização externa;
• Uma zona de carbonatação (ankerita) intermediária; e
• Uma zona interna acompanhada por sericitização,
albitização, silicificação, turmalinização e, sobretudo,
sulfetação.
A mineralização sulfetada ocorre preferencialmente por
substituição ao longo dos BIFs tipo Algoma, os quais são
caracterizados por um bandamento rico em magnetita e/ou
siderita, como nos depósitos de Cuiabá, Lamego, Raposos,
Faria e São Bento ou de um horizonte carbonatado que, embora
geralmente maciço, às vezes é finamente bandado, denominado
Lapa Seca, e composto principalmente por siderita e ankerita
com quartzo, albita, sericita e sulfetos, como nos depósitos
de Morro Velho, Bicalho e Bela Fama. Geralmente essa mineralização sulfetada junto aos BIFs apresenta um núcleo central
de sulfetos maciços envolvido por minério bandado espetacular.
A peculiar fácies da Lapa Seca, inicialmente considerada
como um hidrotermalito exalativo precipitado diretamente no
fundo da bacia (Ladeira, 1980, 1988, 1991), é atualmente
interpretada como um produto da alteração hidrotermal
carbonatada que acompanha a zona de cisalhamento sobre
rochas vulcânicas félsicas (Lobato et al. 1998).
Apesar de os depósitos de ouro se encontrarem
preferencialmente associados a zonas de cisalhamento
afetando as fácies BIF e Lapa Seca, alguns depósitos e muitas
zonas mineralizadas de diversas jazidas são relacionados
exclusivamente ao desenvolvimento de zonas de cisalhamento
ocorrendo em xistos máficos e são acompanhadas por alteração
hidrotermal carbonatada e por veios de quartzo como nos
depósitos de Juca Vieira, Córrego do Sítio e Bela Fama.
Vieira (1987) distinguiu três tipos de mineralizações em

virtude da associação mineral presente, do tipo de rocha
hospedeira e do estilo tectônico:
i) Tipo 1: com pirrotita rica em ouro dominante, associada
à pirita e à arsenopirita subordinadas, tendo magnetita,
calcopirita, ilmenita e hematita como minerais
acessórios. É associado a shear zones, que variam de
dúcteis a dúcteis-rúpteis, em BIFs e Lapa Seca,
paralelas ou subparalelas ao bandamento (fase D1).
Esse tipo de mineralização predomina nas jazidas de
Morro Velho, São Bento, Raposos, Faria, Morro da Glória
e Bicalho e é subordinado nas minas de Cuiabá, Lamego
e Juca Vieira;
ii) Tipo 2: com pirita e arsenopirita auríferas dominantes
preenchendo fraturas D2 e substituindo siderita ou
magnetita dos BIFs e da Lapa Seca. Essa associação
pirita-arsenopirita predomina nas jazidas de Cuiabá e
Lamego, sendo mais restrita nas minas de Morro Velho,
São Bento, Raposos, Faria, Morro da Glória e Bicalho;
e
iii) Tipo 3: com pirita, arsenopirita e, localmente, pirrotita
disseminadas em xistos alterados hidrotermalmente
para sericita dominante e carbonatos subordinados,
as quais estão intimamente associadas a veios de
quartzo geralmente boudinados. Esse tipo de
mineralização, onde o ouro se concentra nos sulfetos
em volta dos veios de quartzo e/ou disseminados nos
xistos, é comum nos depósitos de Juca Vieira, Córrego
do Sítio e Bela Fama, mas de ocorrência restrita nas
minas de Morro Velho, Cuiabá e Bicalho.

Depósitos de Cromita de Serro/Alvorada
de Minas
A cromita, descoberta em 1963 no Morro do Cruzeiro, perto
da cidade de Serro, é hospedada em talco-carbonato xistos,
formando um corpo estratiforme cuja espessura varia de 5 a
7 m. Na base desse horizonte predomina o cromitito maciço
(cromita >75%), o qual se encontra em contato brusco com os
talcos xistos encaixantes, enquanto no topo a cromita aparece
na forma disseminada. Esse tipo de minério (cromita entre 20
e 75%) apresenta um bandamento rítmico de origem
magmática. O minério maciço, muito denso, é composto de
cromita muita fina, euédrica a subédrica, com diâmetro entre
0,1 e 0,3 mm. Texturas primárias podem ainda ser reconhecidas,
variando desde silicatos oclusos até intersticiais em rede,
correspondendo a texturas cumulus. Os cristais de cromita
são geralmente zonados com um núcleo escuro mais rico em
Mg e em Al e uma auréola externa clara enriquecida em Fe3+.
Essa zonação decorre provavelmente do metamorfismo.
Observam-se microinclusões de rutilo nos grãos de cromita,
cujo número diminui em direção ao centro. Também ocorrem
inclusões submicroscópicas de silicatos que devem corresponder
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a antigas olivinas inclusas na cromita. A composição química
do núcleo das cromitas permitiu classificá-las como
estratiformes por causa das razões Fe 3+ -Cr-Al, sendo
provavelmente associadas a corpos ultramáficos de natureza
komatiítica (Uhlein, 1982; Uhlein et al. 1983, 1986).
Pesquisas realizadas na região de Serro/Alvorada de Minas
estimaram as reservas de minério em aproximadamente 1 Mt,
com 40% Cr203 e uma razão Cr/Fe variável de 1,7 a 2,2.

Paleoproterozóico
No Paleoproterozóico (2,5–1,6 Ga), os principais depósitos
minerais distribuem-se em províncias e distritos localizados
no Escudo das Guianas, no Escudo Brasil–Central, no Escudo
Atlântico e em algumas áreas restritas das faixas de
dobramentos brasilianas.

Depósito de Ouro Fino

Escudo das Guianas

A jazida de Ouro Fino, no Distrito de Porteirinha, é associada
à seqüência vulcanossedimentar de Riacho dos Machados, a
qual se encontra encravada no Complexo Granito–Gnáissico
de Porteirinha. Tal seqüência é composta por uma unidade de
rochas máficas-ultramáficas e por uma unidade de xistos
aluminosos e quartzo feldspáticos, que hospeda o depósito
de ouro, cujas relações não são bem estabelecidas (Fonseca
et al. 1991; Lobato e Pedrosa-Soares, 1993).
A mineralização está associada aos xistos aluminosos e
quartzo feldspáticos da Seqüência Ouro Fino, a qual se encontra
intensamente hidrotermalizada ao longo de zonas de
cisalhamento dúcteis orientadas N20E/45SE, que controlam a
distribuição do minério (Fonseca e Lobato, 1993). Os xistos
aluminosos e quartzo feldspáticos são produtos da alteração
hidrotermal que afetou a seqüência:
• Estágio inicial com quartzo-biotita-plagioclásio xistos com
granada, estaurolita e cianita e quartzo-plagioclásioflogopita xistos compatíveis com a fácies anfibolito;
• Estágio intermediário com milonitos cloríticos e
muscovíticos; e
• Estágio final com quartzo-muscovita xistos sulfetados
hospedando a mineralização.
Os corpos mineralizados, com mais de 2ppm Au, e
orientados segundo a lineação de estiramento 140/38,
apresentam a associação: quartzo, muscovita, turmalina, pirita,
pirrotita e arsenopirita. O ouro aparece na forma de grãos
muito finos (≅ 400 mesh) distribuídos preferencialmente ao
longo dos limites dos quartzos recristalizados, e na forma de
inclusões em arsenopirita, pirita e pirrotita, assim como
preenchendo fraturas do quartzo e dos sulfetos considerados
como de origem metamórfica.
A idade das zonas de cisalhamento dúctil é considerada
mais antiga de SE para NW, isto é, correlacionada ao Evento
Transamazônico, enquanto cisalhamentos mais novos,
brasilianos, afetam as rochas pertencendo ao Supergrupo
Espinhaço e ao Grupo Macaúbas (Fonseca e Lobato, 1993;
Fonseca et al. 1997, 1991).
O depósito de Ouro Fino foi lavrado em mina a céu aberto
pela Cia. Vale do Rio Doce, e suas reservas estimadas em 3 Mt
de minério, com teor médio de 2,2 g/t Au.

No Escudo das Guianas, destaca-se essencialmente a Província
Granito-Greenstone Paleoproterozóica com seus depósitos de
manganês, ouro e cromita, além das áreas situadas na zona
cratônica conhecidas como Distrito Estanífero de Pitinga e o
Distrito Diamantífero de Roraima.

Província Greenstone Paleoproterozóica
A Província Greenstone Paleoproterozóica, orientada WNE–ESSE,
que se estende ao longo de 2.000 km paralelamente à costa
atlântica do Escudo das Guianas, desde a Venezuela até o
Amapá no Brasil, atravessando as fronteiras das três Guianas,
é representada por seqüências plutono-vulcanossedimentares
de origem essencialmente juvenil com idade compreendida
entre 2,25 e 2,0 Ga (Norcross et al. 2000; Santos et al. 2000).
Essas seqüências, assimiladas a greenstone belts, são
conhecidas no Brasil (Amapá e Pará) sob as denominações de
Vila Nova e Serra Lombarda, as quais são compostas, segundo
Scarpelli (1966) e Faraco (1990, 1997), por: i) na base, um
espesso pacote de metavulcânicas de filiação tholeiítica,
localmente komatiítica (Formação Jornal); ii) na porção
intermediária, formações ferríferas bandadas intercaladas com
xistos aluminosos e grafitosos contendo lentes de mármores
manganesíferos (Formação Serra do Navio); e iii) no topo,
seqüência detrítica superior com conglomerados e quartzitos.

Depósitos de Manganês da Serra do Navio
Os depósitos de manganês da Serra do Navio (Rodrigues et al.
1986), alongando-se por cerca de 10 km segundo a direção
N30W, são associados à seqüência vulcanossedimentar do
Grupo Vila Nova, datada em 2,2 Ga (Milési et al. 1995).
Os horizontes manganesíferos, que constituem o
protominério de tipo queluzito, são intercalados nos xistos
grafitosos e compostos preferencialmente por rodocrosita na
proporção de 50 a 90% da rocha. Nas zonas mais impuras, os
silicatos de manganês como tefroíta, espessartita e rodonita
podem predominar até formar verdadeiros gonditos. O teor
de Mn do protominério varia entre 19 e 36%. Alguns sulfetos,
como pirrotita, molibdenita, calcopirita e galena, encontramse associados em pequenas proporções no protominério. Com
o intemperismo equatorial, o perfil da alteração laterítica
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pode atingir até 100 m de profundidade, provocando a
transformação dos carbonatos e silicatos de manganês em
óxidos como criptomelana, pirolusita e manganita e conduzindo
à formação de um minério oxidado mais rico em manganês:
30 a 56% Mn.
A mineração a céu aberto desenvolveu-se a partir de 1956
sobre o minério oxidado que foi lavrado durante décadas (até
1997), à razão de 520.000 t/ano, totalizando uma produção
global da ordem de 50 a 60 Mt MnO2. Durante os últimos anos
de funcionamento, o protominério carbonático foi lavrado à
razão de 150.000 t/ano, totalizando uma produção da ordem
de 3 Mt com teor médio de 35 a 38% Mn. Atualmente, a lavra
encontra-se paralisada por exaustão do depósito.

Depósitos de Ouro Associados aos GBs Vila Nova/Serra
Lombarda
Os principais depósitos de ouro encontrados nas seqüências
vulcanossedimentares Vila Nova e Serra Lombarda são
geralmente associados a zonas de cisalhamento que afetam
as rochas vulcânicas, as rochas sedimentares e os granitos
intrusivos, ou os conglomerados da seqüência detrítica superior.
Distrito da Serra do Ipitinga
Três tipos de mineralizações têm sido descritos na Serra do
Ipitinga (Faraco, 1990, 1997):
a) As mineralizações sulfetadas do tipo vulcanogênico
hidrotermal (VMS), associadas a quartzo-clorita xistos
no contato da suíte vulcânica com as formações ferríferas
bandadas, são anteriores ao primeiro evento metamórfico
regional e compostas por pirrotita, pirita, calcopirita e
esfalerita em ordem de abundância decrescente, com
Au e Ag associados. Os melhores teores encontrados
atingem 1% Cu, 8,85 ppm Au e 49 ppm Ag. As razões
Cu-Pb-Zn dos metais na mineralização são semelhantes
às obtidas nas rochas vulcânicas hospedeiras, sugerindo
que os metais foram derivados da lixiviação das vulcânicas
encaixantes;
b) As mineralizações hidrotermais do tipo lode relacionadas
ao cisalhamento dúctil são representadas essencialmente
por veios de quartzo auríferos com calcopirita, pirita e
covelita, junto com epidoto e turmalina. Este tipo de
mineralização ocorre tanto nas rochas vulcânicas como
nas rochas metassedimentares, mas mostram-se
especialmente bem desenvolvidas nos BIFs da porção
superior da seqüência; e
c) As mineralizações supergênicas originadas pelo enriquecimento em ouro nos gossans e perfis de alteração
laterítica.
Depósito de Amapari
O Depósito de ouro de Amapari, recentemente descoberto
pela AngloGold (Borges, 1999) está hospedado na seqüência

vulcanossedimentar Vila Nova, que foi intrudida pelo
leucogranito Amapari. A mineralizaçãp primária, que é
associada à zona de cisalhamento sinistral de alto ângulo,
com direção NNW–SSE, estende-se sobre 7 km de comprimento,
ocorre encaixada preferencialmente em BIFs e xistos afetados
por intensa alteração hidrotermal na forma de silicificação,
sulfetação e carbonatação nas rochas reativas (Melo et al.
2001), mas sem grandes veios de quartzo. O ouro encontra-se
associado aos sulfetos, tais como pirrotita e pirita predominantes, além de calcopirita, galena e marcasita em menores
proporções. O perfil de intemperismo atinge profundidades
superiores a 100m, provocando um enriquecimento em ouro.
As reservas lavráveis do material coluvial e do material
oxidado, para cut-off 2,13 g/t, são de cerca de 30 t Au
(≅1 Moz/Au). Há grande potencial para ocorrências de minério
primário de ouro (sulfetado) (Borges, 1999).
Depósito de Salamangone
Nos depósitos de Salamangone e Mutum (Distrito Au de
Lourenço), a concentração supergênica do ouro ocorreu a partir
de veios de quartzo auríferos ricos em As, além de Ag, Pb, Cu
e Bi, os quais são associados a uma zona de cisalhamento
encaixada em plutão tonalítico e granodiorítico (Ferran, 1988),
datado em 2155 ± 13 Ma e relacionado ao desenvolvimento
de um arco magmático. O ouro se encontra preferencialmente
na arsenopirita, junto com pirrotita, loellingita e calcopirita.
Aqui também o ouro aparece na forma de partículas muito
finas (de 67 a 75 µm) com teores variáveis de 0,05 a 3,49 g/t.
Depósito de Santa Maria
O depósito de ouro de Santa Maria (Spier e Ferreira Filho,
1999) está hospedado nos metassedimentos da “Seqüência
Detrítica Superior” que recobre parcialmente o Complexo
Máfico-Ultramáfico Bacuri (CMUB) e é constituída por
metaconglomerados, quartzitos conglomeráticos, quartzo
xistos, quartzitos e xistos ferruginosos, itabiritos e metacherts,
com algumas intercalações de metavulcânicas associadas aos
sedimentos clásticos finos e aos sedimentos químicos.
O ouro encontra-se em concentrações mais elevadas na
seqüência clástica inferior que é composta por:
(1) Um horizonte-guia na base, constituído por um pacote
de 5 a 15 m de espessura de quartzito xistoso
microconglomerático, com bandas milimétricas a
centimétricas de turmalinito associado a veios de
quartzo boudinados concordantes com a foliação, onde
se concentra o ouro; e
(2) Um metaconglomerado polimítico basal, sobreposto
em discordância erosiva ao horizonte guia, com
espessura compreendida entre 8 e 13 m, apresentando
seixos de diâmetro variando entre 15 e 60 cm compostos
por mica xistos, quartzo, rochas máficas e ultramáficas,
envoltos numa abundante matriz de quartzo, feldspato
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e sericita, os acessórios mais comuns sendo turmalina,
fuchsita e cromita. As maiores concentrações de ouro
são encontradas neste metaconglomerado basal onde
os teores podem atingir 19,2 g/t. Os metaconglomerados oligomíticos superiores também
apresentam amplas anomalias de ouro, o que sugere
uma origem detrítica para ele. As reservas de Santa
Maria foram estimadas em 1,3 Mt de minério com
0,84 g/t Au.

Depósitos de Cromita do Bacuri
Depósitos de cromita são associados ao Complexo MáficoUltramáfico Bacuri (CMUB), descrito por Spier e Ferreira Filho
(1999) e Matos et al. (1992). É intrusivo no Complexo Güianense,
constituído por terrenos de alto grau representados por
gnaisses, migmatitos, granitos, tonalitos e por granulitos ácidos
e básicos, que sofreram forte retrabalhamento durante o Evento
Transamazônico (2,0 Ga). Não existem datações confiáveis
para o CMUB, entretanto sua atribuição ao Arqueano parece
provável.
Segundo Spier e Ferreira Filho (1999), o CMUB é composto
por rochas máficas e ultramáficas deformadas e metamorfizadas
em condições de fácies anfibolito, sendo representadas por
anfibolitos, serpentinitos, tremolititos e cromititos. O CMUB
consiste numa zona máfica inferior (E > 500 m), numa zona
ultramáfica intermediária (E = 30–120 m) e numa zona máfica
superior (E > 300 m), os níveis de cromitito ficando restritos
à zona ultramáfica, que é composta por intercalações de
serpentinito com cumulados de olivina e de cromitito com
cumulados de cromita. A camada principal de cromitito localiza-se
na base da zona ultramáfica, com espessura variando entre 3
e 30 m (média de 12 m). Camadas menores de cromitito
maciço e disseminado (até 3 m) encontram-se intercaladas
na porção superior desta zona. Os cromititos, geralmente
maciços, são compostos por mais de 60% de cromita euédrica
e finamente granular (φ = 0,1–3 mm) com matriz de serpentina,
tremolita e clorita. Os grãos de cromita mostram um núcleo
maciço e uma auréola de alteração enriquecida em Cr e Fe2+
e empobrecida em Al e Mg. A cromita do cromitito maciço
mostra uma diminuição progressiva da razão Mg/(Mg + Fe2+)
para o topo, assim como um aumento progressivo das razões
Cr/(Cr + Al), Fe3+/(Fe3+ + Al + Cr) e do conteúdo de TiO2, o que
evidencia o caráter estratiforme dos depósitos de cromita. A
variação críptica da cromita e da olivina indica um fracionamento
importante no interior da zona ultramáfica e a alimentação
por influxos de magma primitivo durante o período de cristalização da zona ultramáfica (Spier e Ferreira Filho, 1999, 2001).
A alteração laterítica intensa atinge profundidades
superiores a 120 m nos locais topograficamente mais elevados,
permitindo a classificação do minério em três categorias:
minério laterítico, muito duro, cimentado por óxidos e
hidróxidos de ferro; minério friável cimentado por argilo-

minerais; minério compacto cimentado por tremolita, clorita
e, raramente, por ortopiroxênio e olivina.
O CMUB hospeda 11 depósitos de cromita estratiforme
com reservas superiores a 9 Mt de cromitito com 34% Cr, dos
quais 2 Mt foram explotados entre 1989 e 1997.

Distrito de Estanho de Pitinga
Em Pitinga, a nordeste de Manaus, importantes mineralizações
de estanho (Sn), metais raros (Zr, Nb, Ta, Y e ETR) e criolita
(Na3AlF6) são associadas aos maciços graníticos Água Boa e
Madeira. Esses maciços graníticos compostos, considerados
como anorogênicos, intraplacas e posicionados em níveis
crustais elevados, são intrusivos nas rochas vulcânicas Iricoumé
do Supergrupo Uatumã, datadas em 1962 ± 42 Ma
(Schobbenhaus et al. 1994) e pertencem à Suite Intrusiva
Mapuera. Essas intrusões graníticas foram guiadas por fraturas
extensionais profundas preexistentes, orientadas por fracionamento magmático a partir de fontes distintas, com dois ou
três estágios de cristalização decorrentes do fenômeno de
descompressão durante a ascensão do magma (Lenharo, 1998).

Maciço Granítico Água Boa
Segundo Daoud (1988), Daoud e Antonietto (1988) e Lenharo
(1998), o Granito Água Boa corresponde a uma intrusão
polifásica constituída por três fácies distintas:
i) Granito Rapakivi, precoce, de médio a grosso,
equigranular, metaluminoso, datado em 1798 ± 10 Ma
(Lenharo, 1998);
ii) Biotita granito, de médio a grosso, equigranular, peraluminoso com veios de microgranito subordinados; e
iii) Topázio granito, fino, porfirítico, peraluminoso com
veios de microgranito subordinado, evoluído do Maciço
Água Boa, enriquecido em Rb, Ta, Sn, MgO, P2O5 e Nb
e empobrecido em TiO2, Al2O3, Ga, Hf, Zr, Y, U, Th,
ETR, Na2O, Ba e Sr.
A mineralização de Sn, neste maciço, relaciona-se a
processos pós-magmáticos de alteração hidrotermal e ocorre
como veios verticalizados (1 a 20 m de largura/mais de 100 m
de comprimento) de mica-topázio-quartzo greisen com cassiterita, opacos e turmalina, ao longo do sistema de falhas N50W
que corta o biotita granito. Além dos veios de greisen, o sistema
apresenta também pegmatitos, veios de feldspato, quartzo,
quartzo-cassiterita e cassiterita maciça (Daoud, 1988). Segundo
Borges et al. (1996), os granitos encaixantes dos veios de
greisen sofreram intensa albitização, considerada prégreisenização, dos feldspatos alcalinos pertíticos primários,
mostrando ainda hornblenda e biotita como máficos varietais,
além de allanita, opacos, zircão, apatita e fluorita como
acessórios.
O fechamento do sistema de formação dos greisens foi
datado por Ar-Ar em 1783 ± 5,2 Ma (Lenharo, 1998).
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Maciço Granítico Madeira
O Maciço Granítico Madeira, orientado NE–SW e separado do
Maciço Água Boa por rochas vulcânicas, apresenta-se sob três
fácies distintas:
i) Granito Rapakivi Porfirítico, precoce, de fino a grosso,
equigranular, metaluminoso;
ii) Biotita Granito, fino a médio, equigranular, localmente
porfirítico, peraluminoso, com fase subordinada de
veios de microgranito, datado em 1810 ± 6 Ma; e
iii) Albita Granito, fino a grosso, geralmente porfirítico,
peralcalino ocupando a porção central (2,5 km2) do
maciço, com uma auréola de contato (fácies de borda),
datado em 1794 ± 19 Ma (Lenharo, 1998). É composto
por duas gerações de albita (15–65%), quartzo (20–
30%) e feldspato potássico (ortoclásio e microclínio:
20 a 50%), aos quais é associada uma ampla gama de
minerais acessórios representados por lepidolita,
biotita, arfvedsonita, zircão, xenotima, fluorita, criolita,
cassiterita, berilo, galena, esfalerita, columbotantalita, pirocloro, torita, samarskita e magnetita.
Peralcalino e magnetítico são altamente enriquecidos
em Na2O, F, Rb, Zr, Sn, Nb, Ta, U, Th, Hf, Pb e ETR
pesadas e refletem ambiente oxidante.
A importante mineralização de estanho associada é do
tipo disseminado, sendo composta por cassiterita, zircão,
columbo-tantalita, pirocloro, xenotima e criolita. A rocha fresca
contém 0,176% Sn; 0,223% Nb2O5; 0,028% Ta2O5; 0,030%
U3O8; 0,80% ZrO2. No manto de alteração, com espessura
média de 30 m, a mineralização disseminada apresenta-se
enriquecida, mas desprovida de criolita.
Na rocha fresca, distingue-se:
a) Mineralização de criolita maciça, formando dois corpos
situados a cerca de 150 m do topo de albita granito do
núcleo;
b Mineralização de criolita disseminada associada à mica
litinífera, ambas restritas ao albita granito do núcleo;
e
c) Mineralização disseminada de cassiterita, xenotima, zircão
e columbo-tantalita, tanto no albita granito do núcleo
como da borda. O fechamento do sistema Albita Granito
foi datado por Ar-Ar em 1794 ± 19 Ma (Lenharo, 1998).
O albita granito pode ser classificado como granito fértil,
misto NYF-LCT.
Em 1997, a produção da mina foi cerca de 11.693t Sn, a
partir de um concentrado com 53,88% Sn contido. As
perspectivas para os próximos 15 anos são de extrair, em
rocha fresca, 13 Mt/ano de minério, o que corresponde a uma
produção de 13.000 t Sn, além de 800 t de concentrado de
columbita com 35% Nb2O5 e 3,5% TaO2 (Fonte: DNPM).

Distrito Diamantífero de Roraima
A maior parte dos placeres diamantíferos conhecidos no Escudo
Güianense situa-se em áreas ocupadas pelos sedimentos do
Grupo Roraima, que se sobrepõe às vulcânicas Surumu/Iricoumé
datadas em 1962 ± 42 Ma por Schobbenhaus et al. (1994).
O Grupo Roraima, com espessura total da ordem de 2.000 m,
é representado por uma seqüência sedimentar constituída pela
alternância de ortoquartzitos, conglomerados e arcósios com
siltitos, folhelhos e tufos jasperóides, depositados em
ambientes fluvio-deltáico e lacustrino. Destacam-se na porção
superior o horizonte de ignimbritos e tufos da Formação Uailã,
além de intrusões de sills e diques de diabásio (Reis e Fraga,
1996). Segundo Fleischer (1998), a produção de diamante da
região de Roraima provém de placeres aluvionares recentes
ao longo dos rios Maú, Cotingo, Quinô e Suapi, cuja fonte é
relacionada a níveis de conglomerados intercalados no meio
da seqüência sedimentar e não aos conglomerados basais da
Formação Arai como proposto inicialmente por Barbosa (1991).
Esses conglomerados diamantíferos são clasto-suportados,
tendo sido depositados por rios entrelaçados de alta energia,
feições que contrastam com o caráter polimítico e matrizsuportada dos conglomerados basais da Formação Arai.
De maneira mais geral, a região ocupada pelo
embasamento do Escudo das Güianas, estabilizado há mais
de 2,0 Ga e parcialmente coberto pelos sedimentos cratônicos
do Grupo Roraima, constitui uma das áreas mais favoráveis à
prospecção de kimberlitos diamantíferos.

Escudo Brasil-Central
O Escudo Brasil-Central ilustra claramente a zonação
geotectônica desenvolvida de leste para oeste em volta de
um núcleo arqueano, pela acresção de arcos magmáticos
sucessivos entre 1,95 e 1,6 Ga, os quais resultaram na formação
de uma vasta crosta continental juvenil (Tassinari e Macambira,
1999; Santos et al. 2000; Tassinari et al. 2000). Os principais
depósitos minerais são associados à Província Tapajós (ouro),
ao distrito Aripuanã (Pb-Zn) e ao Distrito Alto Jauru (Cu-ZnAu). Na Província Mineral de Carajás, um conjunto de
mineralizações tipo Cu-Au encontra-se associado aos granitos
anorogênicos datados em 1,88 Ga.

Depósitos Cu-Au-(Bi-W-Sn) da Província Mineral
de Carajás
Segundo Tallarico (2002), os depósitos Cu-Au-(Bi-W-Sn) da
Província Mineral de Carajás (Fig. VII.5) são depósitos de
pequeno porte com reservas inferiores a 50 Mt de minério.
São associados à alteração hidrotermal relacionada a intrusões
de granitos datados em 1,88 Ga. Os fluidos hidrotermais
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magmáticos são reduzidos, enriquecidos em enxofre, em função
da paragênese pirrotita + pirita + calcopirita dominante, e
ricos em flúor (fluorita). Mostram anomalias em W, Bi, Sn e
elementos terras raras. São ricos em quartzo. Os corpos de
minério apresentam abundantes veios de quartzo e processos
de greisenização: quartzo + muscovita + clorita, notadamente
na cúpula granítica.

Depósitos Cu-Au-(Bi-W-Sn) Associados aos Granitos
Anorogênicos Paleoproterozóicos
Esses granitos, datados em 1,88 Ga (Dall’Agnol et al. 1994),
que formam diversos batólitos e stocks graníticos intrusivos
tanto no conjunto granito-greenstone de Rio Maria como nas
diversas seqüências vulcanossedimentares assimiladas ao Grupo
Grão Pará, possuem características de granitos intraplacas com
afinidades com granitos anorogênicos. A esses granitos são
relacionados diversos depósitos Cu-Au-Bi-W com reservas da
ordem de 30 a 50 Mt de minério.
Ocorrências Minerais Associadas ao Granito Central da Serra
dos Carajás
No Granito Central, duas fácies principais com texturas rapakivi
são encontradas: (a) anfibólio-biotita sienogranito com
granulação grossa e textura hipidiomórfica granular; e (b)
anfibólio-biotita sienogranito com textura porfirítica e
fenocristais imersos numa matriz fina de mesma composição.
Os minerais acessórios mais comuns são allanita, ilmenita,
magnetita, zircão e apatita. Observam-se, ainda, diques de
microgranito e bolsões pegmatíticos.
Na evolução deste granito, identifica-se um estágio
hidrotermal responsável pela alteração observada e pela
formação de veios mineralizados preenchendo planos de fraturas
verticalizados (Dall’Agnol et al. 1994). Segundo Rios et al.
(1995a, b), três tipos de veios foram identificados: i) Veios
com calcita e sulfetos (calcopirita e pirita); ii) Veios com quartzo,
turmalina, clorita, epidoto, albita, calcita, fluorita e sulfetos
tardios (calcopirita, pirita e molibdenita); e iii) Veios de sulfetos
com calcopirita, pirita, molibdenita, bornita e covelita.
Depósito Cu-Au-Bi-W de Águas Claras
O Depósito de Águas Claras, situado a cerca de 5 km a oeste
do granito Carajás, encontra-se associado a uma zona de
cisalhamento dextral de natureza rúptil a rúptil-dúctil orientada
N20 a N40E/70W que afeta, ao longo de uma extensão de 3 a
4 km, os siltitos e arenitos do Grupo Águas Claras, assim como
os sills e diques de diabásio e gabro que intrudem a seqüência
sedimentar. Segundo Soares et al. (1994) e Silva e Villas (1998)
e Villas e Santos (2001), a zona de cisalhamento é preenchida
por um conjunto de estreitos veios de quartzo mineralizados,
com contatos retos e irregulares, acompanhados por alteração
hidrotermal pervasiva das rochas encaixantes na forma de
cloritização e sericitização preponderantes, além de

turmalinização, silicificação, carbonatização e caolinização.
A mineralização sulfetada, que ocupa a porção central
dos veios, é composta principalmente por calcopirita, pirita,
esfalerita e arsenopirita, enquanto galena, pirrotita, cobaltita,
bismutinita, estanita e tennantita constituem fases minerais
subordinadas, além de magnetita (7%) e ferberita (2%). Veios
tardios de siderita cortam as estruturas anteriores e
representam provavelmente o estágio final do hidrotermalismo.
O ouro, rico em prata (25% Ag), é fino e aparece em grãos
irregulares nos contatos entre os cristais de pirita e calcopirita,
inclusos na arsenopirita e isolados na massa de calcopirita.
As reservas do Depósito de Águas Claras têm sido estimadas
em 9,5 Mt de minério, com 2,43 g/t Au (Silva e Villas, 1998).
O intemperismo provocou a formação de gossan em
superfície e de mineralização secundária enriquecida em ouro
na forma de pepitas, em associação à goethita, limonita,
hematita e martita, além de quartzo, caulinita e turmalina.
Depósito Cu-Au-Mo de Gameleira
O Depósito de Gameleira, situado nas proximidades do depósito
Fe-Cu-Au-Zn de Pojuca, encontra-se hospedado na seqüência
vulcanossedimentar de Pojuca e associado à intrusão granítica
de Gameleira (extensão do granito Pojuca), datada em 1874 ±
2 Ma, a qual é representada por leucogranito, sienito aplítico
e granito rosado. As rochas encaixantes do depósito são
constituídas de anfibolitos, metabasaltos/metandesitos, biotita
xistos, granada-biotita xistos e aglomerados descritos com
detalhe por Lindenmayer et al. (2001). A mineralização
epigenética é composta essencialmente por calcopirita e
bornita, com cobaltita e cobalto-pentlandita muito
subordinadas, além de molibdenita e ouro, sendo acompanhada
por intensa alteração hidrotermal potássica na forma de biotita.
O minério do Depósito Cu-Au-Mo de Gameleira ocorre sob
a forma de três tipos: hidrotermalitos, vênulas e disseminações
(Lindenmayer et al. 2001).
- Nos hidrotermalitos a mineralização apresenta um aspecto
strata bound, mostrando bandas e/ou lentes de calcopirita
junto com a biotita verde, circundadas por halos de
fluorita. A cobaltita e a cobalto-pentlandita aparecem
em inclusões na calcopirita. A calcopirita ocorre também
em bandas de magnetita e de quartzo-grunerita
depositadas a partir de fluidos hidrotermais supersaturados. Esses hidrotermalitos foram datados por SmNd em 1837 ± 37 Ma.
- O minério venular ocorre na forma de veios ricos em
quartzo poligonal e biotita verde juntos com calcopirita
e bornita aureoladas por fluorita ou albita, além de
turmalina, muscovita, clorita e carbonatos. Na salbanda
dos veios ocorre preferencialmente a molibdenita.
Os minerais acessórios são uraninita e apatita, inclusos
na biotita. Esses veios foram datados por Sm-Nd em
1700 ± 60 Ma.

391

392

Parte III – Recursos Minerais e Associações Metalogenéticas

- O minério disseminado ocorre nas rochas encaixantes,
nos planos de foliação e nos veios brechados como
calcopirita, bornita e magnetita entre as placas de biotita
verde.
Lindenmayer et al. (2001) sugerem uma fonte profunda
magmática para os metais e os sulfetos em função dos dados
obtidos a partir dos isótopos estáveis: G 34S = + 2 a 3‰;
G 13C = -8,414 a -9,449‰, e um transporte dos metais como
Cu e Au por complexos de cloro e flúor.
Depósito Cu-Au-(Bi-W-Sn) de Breves
O depósito de Breves, recentemente descoberto pela CVRD
(Nunes et al. 2001), situa-se a aproximadamente 9 km a
nordeste da mina de Igarapé Bahia, no domínio da zona de
cisalhamento Carajás que controlou a colocação das intrusões
graníticas. A mineralização Cu-Au-(Bi-W-Sn) é disseminada
numa extensa zona de alteração, que é associada a uma
intrusão de monzogranito e sienogranito, datada em 1,88 Ga
nos siltitos e arenitos da seqüência sedimentar Águas Claras,
a qual sofreu intensa silicificação. A zona de alteração é
caracterizada pela abundância de quartzo-muscovita, a qual
contém inclusões de cristais euédricos de arsenopirita rica
em cobalto (até 12% Co), de pirita e pirrotita, além de
molibdenita, ferberita, cassiterita, bismutinita, bismuto nativo,
fluorita e turmalina. O ouro, com alto conteúdo em prata (até
24% Ag), ocorre como inclusões na calcopirita, comumente
em equilíbrio com bismuto nativo. Concentrações subeconômicas de nióbio aparecem freqüentemente no greisen em
associação com o rutilo (até 2% Nb2O5). Veios mineralizados
recortam o greisen e o granito: i) veios de quartzo com estrutura
em parte preenchida por calcopirita, ferberita e clorita; ii)
veios de quartzo com fluorita-calcopirita-arsenopirita-clorita;
iii) veios de calcopirita e turmalina; e iv) veios zonados com
centro rico em turmalina-fluorita-arsenopirita e zona externa
rica em berilo.
As reservas do depósito de Breves foram calculadas em
50 Mt de minério com 1,22% Cu; 0,75 g/t Au; 2,4 g/t Ag;
1200 g/t W; 70 g/t Sn; 175 g/t Mo e 75 g/t Bi.

Depósitos Au da Província Tapajós–Alta Floresta
A Província aurífera Tapajós–Alta Floresta integra a faixa
orogênica Tapajós–Parima (2,1–1,87 Ga), que compreende de
sul para norte os domínios Alta Floresta, Tapajós, Uaimiri e
Parima (Santos et al. 2000, 2001). Essa faixa orogênica
representa a acresção de crosta juvenil na borda oeste do
núcleo cratônico arqueano da Amazônia Central. Segundo
Santos et al. (2000) a evolução dessa faixa orogênica entre
2,1 e 1,87 Ga resultou na individualização da seqüência
vulcanossedimentar de Jacareacanga (2,1 Ga) na sua porção
ocidental e na formação de arcos magmáticos calcialcalinos
representados pelo Complexo Cuiú-Cuiú (2,03 Ga) e pela Suíte

Parauari (1,95 a 1,88 Ga). Posteriormente ocorreu o
magmatismo anorogênico Uatumã (ca. 1,87 Ga) que resultou
no vulcanismo intermediário a ácido do Grupo Iriri e no
plutonismo granítico da Suíte Maloquinha (1,87 Ga). Bacias
tafrogênicas proterozóicas recobrem as vulcânicas do Grupo
Iriri e os granitos Maloquinha.
Entre 1970 e 1990, essa província foi a maior fonte de
ouro no Brasil, com uma produção estimada entre 200 e 300 t
Au a partir da exploração garimpeira em aluviões e de pequenas
minas mecanizadas.
Apesar do conhecimento ainda incipiente da região,
existem três tipos principais de depósitos de ouro na Província
Aurífera Alta Floresta–Tapajós (Santos et al. 2001): depósitos
de tipo Lode; depósitos relacionados a intrusões graníticas; e
paleoplaceres.

Depósitos de Tipo Lode
Este tipo de depósito (Santos et al. 2001), também
denominado “orogênico mesozonal” (Grooves et al. 1998),
encontra-se associado a zonas de cisalhamento regionais
desenvolvidas em metaturbiditos do grupo Jacareacanga (depósitos de Buiuçu, Tapajós, Maués ou Espírito Santo, Teodorico
e Domingos) ou em rochas metamórficas e granitóides do
Complexo Cuiú-Cuiú e da Suíte Tropas (depósitos de Ouro Roxo,
Cantagalo, Pepeu, São Jorge, Erédio, Patinhas, Goiano e
Conceição). As principais mineralizações, que são associadas
a presença de “roof pendants” e xenólitos máficos nos
granitóides cisalhados, são representadas por veios de quartzo
ricos em pirita e veios de pirita, com pequenas proporções de
calcopirita, enquanto os outros sulfetos são raros. Existe forte
correlação entre a pirita e o ouro, este último aparecendo em
finas partículas (<125 µm) na pirita e como ouro livre. As zonas
mineralizadas apresentam alteração hidrotermal de natureza
clorítica, sericítica e carbonática. O principal representante
desta categoria é o depósito de Ouro Roxo (Santos et al.
2001) que apresenta teores de ouro variando desde alguns g/t
até 32,2 g/t Au. Os veios ricos em pirita subparalelos, com 10
cm de espessura, podem formar um intervalo de 8,2 m de
espessura com teor médio de 9,3 g/t Au.

Depósitos Relacionados a Intrusões
Nesta categoria, relacionada a processos de subducção em
ambientes de placas ativas, distinguem-se aqui dois subtipos
em função da profundidade das intrusões graníticas às quais
as mineralizações são associadas.
Depósitos Au Tipo Pórfiro
Algumas intrusões mostram um sistema de stockwork
mineralizado predominante nos depósitos de Jutaí, Paraíba,
Serrinha, Alcântara, Carbeirinho e Abacaxis (Santos et al.
2001), apresentando semelhanças com os depósitos pórfiroAu (Sillitoe, 1991), tais como mineralização disseminada e
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presença de magnetita hidrotermal. O principal representante
deste tipo é o depósito de Serrinha no Domínio Alta Floresta.
O Depósito de ouro de Serrinha encontra-se associado ao
granito Serrinha do Matupá, situado no extremo norte do Mato
Grosso.
Este granito, datado em 1872 ± 12Ma por Pb-Pb em zircão,
apresenta-se como um corpo de biotita monzogranito, de equigranular a porfirítico, com rara hornblenda e magnetita, ilmenita, titanita, zircão, fluorapatita, allanita e monazita como
minerais acessórios (Moura, 1998; Botelho e Moura, 1998).
O granito Matupá é calcialcalino, metaluminoso a
peraluminoso, semelhante aos granitos do tipo I oxidado,
gerados em ambiente de arco vulcânico ou pós-colisional.
O granito Matupá foi afetado por intensa alteração
hidrotermal, a qual se manifesta inicialmente por intensa
microclinização. À fase de alteração hidrotermal inicial,
sucederam-se fases de albitização, cloritização, sericitização,
piritização e carbonatação (Moura, 1998). A mineralização de
ouro no depósito Serrinha é disseminada e restringe-se às
áreas de mais intensa alteração hidrotermal do granito Matupá.
Os teores de ouro aumentam com a piritização. Magnetita
hidrotermal e rutilo acompanham normalmente a pirita. O
minério possui baixos teores de Ag, Cu, Pt, Pd, Te, Se, Mo, Bi
e Sn. O ouro aparece na forma nativa, incluso e preenchendo
as fraturas das duas primeiras gerações de pirita. Os valores
dos isótopos de enxofre obtidos para as piritas de Serrinha
variam de +1,3‰ a +3,5‰, sendo compatíveis com um fluido
mineralizante oriundo do próprio granito.
Segundo Moura (1998), Botelho e Moura (1998), as
características da mineralização de ouro do Depósito Serrinha
sugerem a sua classificação como do tipo ouro pórfiro (Sillitoe,
1991).
Os granitos Batalha (1883 ± 4 Ma) e Rosa de Maio (1879
± 11 Ma), tardi a pós-colisionais, intrusivos em granitóides da
Suíte Parauari (1897 ± 6 Ma), representados por fácies de
hornblenda-biotita monzogranito cinza a rosado, tendendo a
sienogranito, de natureza calcialcalina a subalcalina,
metaluminosa a peraluminosa, mostram uma alteração
hidrotermal complexa em parte semelhante ao granito Matupá.
A evolução da alteração hidrotermal foi reconstituída em detalhe
por Juliani et al. (2001), sendo assim resumida: i)
metassomatismo sódico pervasivo com substituição total dos
plagioclásios e feldspatos potássicos ígneos e cristalização
de albita intersticial; ii) metassomatismo potássico com
microclínio intersticial, biotita hidrotermal e hematita fina
induzindo a cor vermelha intensa (2,6 kbs; 500°C); iii)
enriquecimento em H2O, CO2 e S no fluido concomitante à
diminuição da temperatura e ao empobrecimento de elementos
alcalinos acompanhado de intensa propilitização com cloritacarbonato-epidoto-fluorita-quartzo-sulfetos preenchendo os
interstícios e fraturas com ouro livre e em microfraturas na
pirita (2,6 kbs; 340°C); iv) último estágio da alteração com

sericita (predominante)-quartzo-pirita fissural e pervasiva em
volta das fraturas (290°C); e v) cisalhamento com sericitaquartzo e sulfetos nas fraturas (150 a 65°C).
Esses depósitos podem representar a transição entre os
depósitos de tipo pórfiro mais profundos e os depósitos
epitermais mais rasos.
Depósitos Epitermais
Os depósitos considerados aqui como epitermais foram
inicialmente sugeridos por Robert (1996), Dreher et al. (1998,
1999) e Jacobi (1999) a partir do reconhecimento da adulária
em fraturas mineralizadas. Cabe a Juliani (2001) a descoberta
de edifícios vulcânicos de grande porte e a identificação de
sistemas epitermais de tipo low-sulfidation e high-sulfidation
segundo a classificação de Heald et al. (1987). Na região
compreendida entre os rios Tapajós e Jamanxim, Juliani (2001)
descreveu a ocorrência de granitos vermelhos atribuídos às
fases tardias da Suíte Parauari, associados a granófiros e
pórfiros riolíticos, sotopostos à seqüência vulcanossedimentar
do Grupo Iriri, a qual foi dividida em dois intervalos: i) seqüência
inferior composta predominantemente por rochas ígneas e
vulcanoclásticas de composições andesíticas a dacíticas e
riolíticas. Essa seqüência é truncada pelas caldeiras e recoberta
por ignimbritos, tufos, cinzas vulcânicas, hialoclastitos e
sedimentos vulcanoclásticos que também preenchem as
caldeiras colapsadas; e ii) seqüência superior constituída
essencialmente de estratovulcões e domos riolíticos aos quais
se associam as mineralizações epitermais em zonas de brechas
hidrotermais. Os referidos autores identificaram mineralizações
relacionadas aos sistemas epitermais de tipo low-sulfidation
e high-sulfidation em ambiente raso (500 bar; 300°C). A Suíte
Parauari e o Grupo Iriri são cortados pelos granitos anorogênicos
da Suíte Maloquinha.
a) Sistema Epitermal Low-sulfidation: adulária + sericita +
Au, Cu, Mo
A evolução da alteração hidrotermal se manifesta
sucessivamente por alteração propilítica (clorita) fissural
e pervasiva; por alteração sericítica com a associação
característica adulária + sericita, junto com calcitafluorita-clorita-quartzo, que preenche as fraturas e
substitui a matriz das brechas vulcânicas; por
mineralização de ouro associada a pirita, calcopirita,
bornita e molibdenita.
b) Sistema Epitermal High-sulfidation: quartzo + alunita +
Au, Ag, Cu
A evolução da alteração hidrotermal se manifesta: por
intensa alteração propilítica (clorita) nas zonas mais
distais e sericítica nas zonas mais profundas; por
alteração argílica avançada de baixa e alta temperatura
nas zonas superiores; por alunitização caracterizada pela
associação alunita + quartzo nas partes centrais dos
condutos de brechas hidrotermais, acompanhada por
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silicificação porosa e maciça, formando os silica caps
oxidados no topo, tingidos de vermelho pela hematita
fina. Nessas zonas silicosas concentram-se as mineralizações depositadas pelos fluidos magmáticos (330°C
nas zonas mais profundas; 140°C nas zonas superiores),
com as paragêneses características: enargita-luzonitawoodhousenita-svanbergita, junto com pirita-calcopirita,
bornita, covelita, galena, esfalerita, além de ouro e prata
nativos.

Depósitos de Paleoplacer
Este tipo de depósito de ouro é representado pelo paleoplacer
do Castelo dos Sonhos (Araneda et al. 1998), onde a seqüência
sedimentar proterozóica é formada por conglomerados,
quartzitos conglomeráticos e quartzitos metamorfizados na
fácies xisto verde. O ouro de origem detrítica ocorre na forma
livre intergranular ou em inclusões (5–200 µm) no quartzo, as
maiores concentrações ocorrendo nos conglomerados ricos em
seixos em relação à matriz.

Distrito Cu-Zn-Au do Alto Jauru
A seqüência vulcanossedimentar do Alto Jauru é dividida em
três unidades (Monteiro et al. 1988): i) Unidade basal vulcânica
máfico-ultramáfica da Formação Mata Preta; ii) Unidade
intermediária vulcânica ácida da Formação Manoel Leme; e
iii) Unidade superior sedimentar da Formação Rancho Grande.
Essa seqüência é intrudida por rochas plutônicas
gnaissificadas de composição tonalítica. A sua idade situa-se
entre 2,0 e 1,7 Ga (Geraldes et al. 1996; Pinho, 1996).
O depósito Au de Cabaçal, associado a uma faixa vulcanossedimentar formada em ambiente de arco de ilha (Pinho
et al. 1997), está hospedado em uma seqüência de tufos e
rochas vulcanoclásticas intercalados com níveis de chert da
Formação Manoel Leme (Monteiro et al. 1988). Três principais
tipos de mineralização têm sido reconhecidos: a) Associada à
zona de cisalhamento; b) Tipo sulfeto vulcanogênico maciço
(VMS); e c) Disseminada em corpos de tonalito (Pinho et al.
1997).
A mineralização, que se apresenta disseminada, bandada,
venulada, brechóide e maciça, é composta por sulfetos, como
calcopirita, pirita, pirrotita, marcassita, esfalerita, cubanita,
galena e molibdenita em associação com selenetos, teluretos
e ligas Au-Ag e Au-Bi (Pinho, 1996; Pinho et al. 1997).
As reservas totais do depósito de Cabaçal foram estimadas
em 1,8 Moz Au; 0,6 Moz Ag; e em 43.000 t Cu (Souza, 1988).

Distrito Pb-Zn de Aripuanã
Na área da Serra do Expedito, Costa (1999) relata uma
predominância de rochas vulcânicas ácidas e intermediárias
sobre as sedimentares na Seqüência Roosevelt–Aripuanã,

datada em 1762 ± 6 Ma e intrudida pelo granito Aripuanã em
1755 ± 5 Ma (Neder et al. 2000). Três unidades litológicas
principais foram reconhecidas da base para o topo:
a) Seqüência vulcânica basal de natureza ácida a intermediária, incluindo derrames de lavas e camadas tufáceas;
b) Seqüência intermediária transicional; e
c) Seqüência sedimentar superior de metargilitos, metatufos
e metacherts interestratificados.
Os trabalhos de pesquisa revelaram uma faixa de rochas
vulcânicas e sedimentares, orientada NW–SE, hospedeira de
mineralização sulfetada de Zn, Pb, Ag, Cu e Au de extensão
superior a 10 km, ultrapassando os limites pesquisados. Nessa
faixa foram identificadas quatro zonas mineralizadas
denominadas West Structure, Valley Zone, Massaranduba e
Babaçu. Essas mineralizações, que ocorrem na forma de lentes
de sulfetos maciços ou semimaciços, têm normalmente
expressão superficial na zona oxidada sob a forma de gossans.
A mineralização econômica, porém, restringe-se ao minério
sulfetado (não-oxidado e não-aflorante). Os corpos sulfetados
subaflorantes foram muito bem delineados por intensa
campanha de sondagens.
O depósito está encaixado no horizonte de lapilli tufos e
cristal tufos dacíticos intercalados com derrames de pórfiros
dacíticos maciços e camadas de carbonatos e cherts. É
composto por pirrotita, pirita, esfalerita, galena, calcopirita
e arsenopirita. Segundo Neder et al. (2000) dois tipos de
minério foram identificados: rico em esfalerita e rico em cobre,
com altos teores Cu-Au. Os corpos de minério são envolvidos
por zonas de alteração hidrotermal, constituídas de clorita,
biotita e minerais calciossilicatados. Umas zonas ricas em
magnetita se sobrepõem às de sulfetos maciços.
Neder et al. (2000) admitem que a íntima associação das
lentes de minério com as rochas vulcânicas sugere uma origem
exalativa. No entanto, segundo esses autores, a ausência de
típicas texturas exalativas, a intensa alteração calcissilicática
e o caráter sin-deformacional do depósito não coadunam com
o clássico modelo VMS. Por isso, eles propõem um modelo de
substituição hidrotermal epizonal relacionado à intrusão
granítica.
A reserva total (medida + inferida) para um teor de corte
de 3% de Zn é da ordem de 12,7 milhões de toneladas com
teores de 1,60% Pb; 7,89% Zn; 0,08% Cu; 54,21g/t Ag e
0,22g/t Au. As reservas estimadas são da ordem de 40 milhões
de toneladas com teores de 7,5 a 8,5% Zn (Mário Costa,
informação verbal).

Distrito de Cobre de Terra Preta
Na área de Terra Preta, cabeceira do Rio Sucunduri, Carvalho
e Figueiredo (1982) descrevem uma seqüência marinha do
Grupo Beneficente contituída das seguintes unidades
litoestratigráficas: i) Unidade I, detrítica basal; ii) Unidade II,
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clasto-química; iii) Unidade III, clástica intermediária; e iv)
Unidade IV, clasto-química.
A mineralização de cobre situa-se no topo da Inidade I
clástica basal e na base da Unidade II clasto-química inferior.
Ocorre na forma de calcopirita e bornita, acompanhadas por
pirita, galena, esfalerita e magnetita. É direta ou indiretamente
associada à presença de magnesita, barita e colofana.
Esta mineralização encontra-se em arenitos compactos
escuros, em arenitos calcíferos e argilitos, em calcarenitos e
camadas maciças de calcários magnesianos com barita e
estromatólitos. Os teores encontrados são muito variáveis,
entre 0,1 e 3% Cu, chegando a constituir horizontes
mineralizados de 7 m de espessura com 0,35% Cu.

Escudo Atlântico
No Escudo Atlântico, os principais depósitos minerais
paleoproterozóicos encontram-se essencialmente no Cráton
São Francisco e em algumas áreas restritas das faixas de
dobramentos brasilianas.

Cráton São Francisco
No Cráton São Francisco (Fig. VII.4) importantes depósitos
minerais são associados à seqüência Greenstone Belt do Rio
Itapicuru (Au), aos terrenos de alto grau nos Distritos de
Caraíba (Cu), Ipueira–Medrado–Campo Formoso (Cr) e Lagoa
Real (U), à seqüencia sedimentar de Jacobina (Au) e à Província
Mineral do Quadrilátero Ferrífero (Au; U; Fe; Au).

Distrito Au do Rio Itapicuru
O Greenstone Belt do Rio Itapicuru (GBRI), descrito por
Mascarenhas (1973), Kishida (1979), Davison et al. (1988),
encontra-se hospedado no Bloco Serrinha. A seqüência
vulcanossedimentar é composta por:
i) Unidade vulcânica máfica basal de filiação tholeiítica,
rica em ferro, de fundo oceânico tipo MORB;
ii) Unidade vulcânica, intermediária a félsica, calcialcalina
com características de arco continental; e
iii) Unidade sedimentar superior constituída por turbiditos,
cherts e BIFs.
O conjunto é intrudido por granitóides do tipo I, sin a
tarditectônicos, os quais conferem à área uma estrutura de
domos e quilhas orientados N–S muito característica. A evolução
das supracrustais e dos granitóides ocorreu no intervalo de
tempo compreendido entre 2,2 Ga (basaltos) e 2,0 Ga
(granitóides sin-tectônicos), determinado por datações
geocronológicas Pb-Pb e U-Pb em zircões (Silva, 1992; Silva e
Cunha, 1999). O conjunto supracrustal encontra-se metamorfizado na fácies xisto-verde.
Importantes concentrações de ouro são encontradas nos

distritos da Fazenda Maria Preta, ao norte, e da Faixa Weber,
ao sul, do GBRI (Kishida et al. 1991).
Fazenda Maria Preta
O Distrito da Fazenda Maria Preta (Coelho e Freitas-Silva,
1998; Alves da Silva et al. 1998) consiste num grupo de
pequenos depósitos, possuidor de reservas estimadas em
12,5 t de Au, as quais foram exploradas por mineração a céu
aberto até o início de 1998. Esses depósitos se localizam na
porção norte do GBRI, em três zonas de cisalhamento dúctil
sinistral de segunda ordem, orientadas NS/50–70W e paralelas
à zona de cisalhamento principal situada mais a leste.
A maioria dos depósitos de ouro hospeda-se em veios de
quartzo, que são acompanhados por alteração hidrotermal
das rochas encaixantes (Coelho e Freitas-Silva, 1998).
Em geral, a alteração hidrotermal em volta dos veios
consiste em silicificação, carbonatização, acompanhada por
clorita e sericita, e em sulfetação (pirita, arsenopirita e
pirrotita). O ouro é encontrado em estado livre no quartzo e
nos sulfetos. A origem dos fluidos é considerada metamórfica
(Alves da Silva et al. 1998).
Em conclusão: o principal controle das mineralizações
auríferas consiste na geometria tabular dos veios de quartzo
que hospedam os corpos mineralizados, os quais preenchem
os espaços abertos ao longo das zonas de cisalhamento de
segunda ordem. Um controle secundário é exercido pela
lineação de estiramento, a qual reorienta os corpos
mineralizados segundo essa direção.
Faixa Weber
Os depósitos da Faixa Weber (Santos et al. 1988; Teixeira et
al. 1990; Reinhardt e Davison 1990; Alves da Silva et al.
1998; Silva et al. 2001) são encontrados ao sul numa virgação
E–W correspondente a uma zona de cavalgamento, resultando
numa posição estratigráfica invertida das diversas unidades
que, de sul para norte, são compostas pelas seguintes unidades:
• Unidade Incó, composta por carbonato-clorita xistos,
representando basaltos;
• Unidade Fazenda Brasileiro, que contém as mais
importantes concentrações de ouro;
• Unidade Canto, constituída por sedimentos pelíticos
carbonosos intercalados com rochas vulcânicas
piroclásticas; e
• Unidade Abóbora, representada por uma espessa
seqüência de basaltos com finas intercalações
sedimentares.
A Unidade Fazenda Brasileiro, que contém as mais
importantes concentrações de ouro (Fazenda Brasileiro, Riacho
do Incó, Dor de Dente Este, Dor de Dente e Pau-a-Pique),
apresenta internamente três seqüências distintas:
• Seqüência de xistos grafitosos, que capeia a principal
zona mineralizada;
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•

Seqüência de xistos com quartzo, clorita e magnetita,
a qual forma dois horizontes com 20 m e 3 m de
espessura respectiva, que hospeda as mineralizações;
• Seqüência intermediária, composta de sericita-cloritacarbonato xistos, e plagioclásio-actinolita xistos, esses
últimos correspondentes a corpos gabróicos alterados.
Na Mina Fazenda Brasileiro as mineralizações são
encaixadas nos horizontes de quartzo-clorita-magnetita xisto
mais ou menos grafitoso, cujas reservas foram estimadas em
150 t Au com o minério contendo 7–8 g/t Au e uma produção
anual vizinha de 4,5 t Au (1998). Os corpos mineralizados
podem atingir até 500 m de comprimento e 40 m de espessura
e são paralelos à lineação de estiramento dúctil. Esses corpos
relacionam-se a diversas gerações de veios de quartzo e sulfetos
associados, os quais podem constituir um verdadeiro halo de
alteração sulfetada com pirita, pirrotita, arsenopirita,
carbonato e albita. Os veios mineralizados V 2 e V 3 são
discordantes em relação à foliação principal, enquanto os
veios V1 concordantes e boudinados são estéreis. A arsenopirita
é considerada o sulfeto mais importante por estar sempre
associada ao ouro. Entretanto, em outras minas da Faixa Weber,
como na Mina da Fazenda Riacho do Incó, o ouro pode estar
associado preferencialmente à pirrotita. O ouro aparece no
estado livre e está localizado nos contatos dos grãos, nas
microfraturas e em oclusões junto aos sulfetos. Nas Minas
Canto I e Canto II, que se situam na Unidade Canto, a
mineralização é associada a feldspato-sericita-quartzo xistos
e feldspato-sericita-clorita-quartzo xistos interpretados como
pertencentes a uma seqüência piroclástica de aglomerados e
tufos, cujos corpos mineralizados mostram a mesma história
deformacional observada na Unidade Fazenda Brasileiro (Alves
da Silva et al. 1998). A mineralização principal, entretanto,
ocorre preferencialmente em veios de quartzo paralelos ou
sub-paralelos à foliação milonítica e são interpretados como
veios de cisalhamento com dezenas de metros de comprimento
e alguns metros de largura, onde o controle da arsenopirita,
dos sulfetos e das litologias ricas em ferro é menos importante
que na Unidade Fazenda Brasileiro.
As circulações de fluidos hidrotermais, que foram a origem
das mineralizações da Faixa Weber, foram relacionadas aos
eventos D2 e D3 que afetaram a área, tendo sido em grande
parte canalizadas pelas zonas de cisalhamento da fase D1
(Alves da Silva et al. 1998). A fonte do ouro foi relacionada à
lixiviação deste metal contido nos basaltos por meio dos fluidos
gerados pelas intrusões graníticas, a partir da desidratação
da pilha vulcanossedimentar.

Distrito de Cobre do Rio Curaçá
O depósito de cobre de Caraíba (D’El Rey Silva e Oliveira,
1999; Lindenmayer, 1981), localizado no vale do Rio Curaçá,
está associado a um complexo máfico-ultramáfico intrusivo
no cinturão de alto grau Curaçá–Salvador, constituída de

gabros, gabronoritos, leucogabros, peridotitos, olivinapiroxenitos, hiperstenitos, melanoritos e noritos.
A mineralização principal é associada aos hiperstenitos,
cuja cor varia de marrom escura a negra, com textura
granoblástica grosseira geralmente equigranular, compostos
por hiperstênio, hornblenda, biotita, plagioclásio, com apatita,
zircão e granada como acessórios. É constituída essencialmente
de magnetita, calcopirita e bornita disseminadas, além de
calcosita e ilmenita subordinadas. Nos noritos de coloração
cinza médio, ocorre alguma mineralização de magnetita,
ilmenita e apatita.
Geralmente, o Depósito Cu de Caraíba é considerado como
um sill estratificado, derivado de magma tholeiítico intrudido
pré ou sintectonicamente à fase de deformação D1 (D’El Rey
Silva, 1985, 1996, 1999; Lindenmayer, 1981). Entretanto,
Oliveira (1989) advoga em favor de origem por intrusões
múltiplas de diques pós ou sin F3 (Oliveira e Lafon, 1995;
Oliveira e Tarney, 1995).
A mineralização sulfetada, disseminada ou na forma de
corpos maciços irregulares nos hiperstenitos encontra-se
intensamente deformada e apresenta forma característica de
cogumelo. Explorado desde 1978 por mineração a céu aberto
e subterrânea pela Caraíba Mineração S.A., o depósito produziu
até 1998 cerca de 600 Mt de minério com um teor de 1,6%
Cu. Em 1996, as reservas da Mina Caraíba eram da ordem de
42 Mt de minério com 1,82% Cu. Na área da Companhia Vale
do Rio Doce (CVRD), situada ao norte, são conhecidas reservas,
cuja estimativa é de aproximadamente 54,5 Mt de minério
com 1,03% Cu.

Depósito de Cobre do Serrote da Laje
O Depósito do Serrote da Laje, situado perto da cidade de
Arapiraca, no Estado de Alagoas, encontra-se encaixado em
gnaisses e rochas calcissilicatadas do Maciço Pernambuco–
Alagoas, na forma de um sill constituído de metahiperstenitos,
níveis ricos em magnetita, magnetita-biotita xistos, anfibolitos,
metagabros e metanoritos/anortositos. A mineralização
encontra-se disseminada preferencialmente nos hiperstenitos
e nos magnetita-biotita xistos e, em grau menor, nos noritos.
É caracterizada por uma alta razão Cu/Ni e apresenta muita
semelhança com o depósito de cobre de Caraíba (Lindenmayer,
1981). Os principais minerais do minério (Horbach e Marimon,
1988; Figueiredo, 1992) são óxidos como magnetita-ilmenita
e sulfetos como calcopirita, bornita, pirrotita e pentlandita,
os quais ocorrem intersticialmente em espaços intergranulares
a magnetita e silicatos. Além da pentlandita, ocorrem outros
sulfetos de Ni e Co: milerita e godlevskita com teores elevados
de Co (0,5–3%), V (0,5%), Ni (0,3%) e Cr (1,5 a 2,0%),
enquanto a ilmenita é depletada em Ni, V e Cr, e enriquecida
em Fe3+ (3,7 a 5,5%).
As reservas do depósito do Serrote da Laje (Horbach e
Marimon, 1988; Figueiredo, 1992) foram estimadas em 60 Mt
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de minério contendo 0,8% Cu e 0,22 g/t Au, além de teores
significativos em V, Ag, Ni, Co, Ga, Te, Pt e Pd.
A origem da mineralização é relacionada à diferenciação
magmática e à separação da fase sulfetada, a partir de um
magma tholeiítico intrudido na forma de sill numa seqüência
sedimentar, em regime extensional antes da deformação e do
metamorfismo do Evento Transamazônico (Horbach e Marimon,
1988; Figueiredo, 1992).

Distritos de Cromita do Rio Jacurici e de Campo Formoso
Os depósitos de cromita do vale do Rio Jacurici e de Campo
Formoso são associados a complexos máfico-ultramáficos e
apresentam importantes reservas deste mineral.
Depósitos do Rio Jacurici
Ao longo do vale do Rio Jacurici são conhecidos cerca de 15
corpos máfico-ultramáficos mineralizados em cromo. Os diversos
corpos são descontínuos e encaixados concordantemente na
foliação gnáissica regional. As minas em produção pertencem
à Mineração Vale do Jacurici, subsidiária da Companhia FerroLigas da Bahia (FERBASA). Os depósitos de Medrado e Ipueira
estão associados a um complexo máfico-ultramáfico, com cerca
de 7 km de extensão e 300 m de largura, intrusivo no cinturão
Salvador–Curaçá e interpretado inicialmente como um sill
estratificado (Barbosa de Deus e Viana, 1982), que desenha
uma grande sinforma orientada N–S.
O sill é formado, da base para o topo, por dunitos (120 m)
intercalados com níveis de harzburgitos, por harzburgitos (até
60 m), por piroxenitos (5 m) e por gabros (35 m), os quais
apresentam feições de cumulados muito características. No
sill, destaca-se um horizonte de cromitito com espessura média
de 7 m (5 a 15 m), que marca uma importante mudança em
sua composição: abaixo predominam os dunitos, enquanto
acima prevalecem os harzburgitos. Outras camadas menores
de cromitito, com espessura de 0,3 a 1,1 m ocorrem ao longo
do sill, mas sem continuidade lateral. Os grãos de cromita,
com diâmetro de 0,2 a 0,8 mm, subédricos e finos, constituem
mais de 90% da rocha, o restante sendo representado por
ortopiroxênio intercumulus (5 a 10%).
O estudo da variação composicional dos silicatos, realizado
por Barbosa de Deus e Viana (1982), mostra um decréscimo
no teor Fo e En das olivinas e piroxênios, da base para o topo
do sill, o que é compatível com os complexos estratiformes.
Entretanto, a variação críptica dos minerais e, notadamente,
um aumento significativo de MgO abaixo do nível principal de
cromitito sugerem a injeção de magma primitivo durante a
formação do nível principal de cromita (Marques, 1999; Barbosa
de Deus e Viana, 1982).
As reservas de cromita da região foram estimadas em torno
de 10,2 Mt de minério com teor superior a 30% Cr2O3. A produção
anual (1998) das minas de Medrado e Ipueira é de cerca de
500.000 t de minério (Mello et al. 1986; DNPM, 1998).

Depósitos de Campo Formoso
O Complexo de Campo Formoso, com cerca de 40 Km de
comprimento e 900 m de espessura, é intrusivo nas rochas
granulíticas do Bloco Mairi, sendo cortado pelo granito Campo
Formoso, datado em 2,0 Ga (Sabaté et al. 1990), e recoberto
em discordância pelo Grupo Jacobina. É formado, da base
para o topo, por actinolita gnaisse, tremolita-actinolita
serpentinito e serpentina-clorita-carbonato-talco xisto. As duas
unidades superiores, que correspondem a cumulados
peridotíticos serpentinizados, apresentam sete camadas de
cromititos maciços, disseminados e fitados, quatro dos quais
mostram real importância econômica (Barbosa de Deus et al.
1982; Duarte e Fontes, 1986). Os grãos de cromita são
euédricos, com diâmetro médio de 1 mm, apresentam textura
em rede e, eventualmente, textura de olivina oclusa. Além de
cromita, magnetita, ilmenita e sulfetos (millerita, pentlandita
e polydimita) são presentes como minerais acessórios.
Associadas aos sulfetos, que são posteriores à cromita, foram
encontradas anomalias em elementos do grupo da platina.

Distrito de Esmeraldas de Carnaíba e Socotó
As jazidas de esmeralda (Couto et al. 1991) são encaixadas
no Complexo de Campo Formoso, de idade paleoproterozóica,
formado por rochas ultramáficas serpentinizadas com
importantes níveis de cromita, metamorfizado na fácies xistoverde a anfibolito durante o Evento Transamazônico (≅ 2,0 Ga)
e intrudido pelos granitos peraluminosos de Carnaíba e Campo
Formoso, também de idade transamazônica. O conjunto é
sobreposto em discordância pelos metassedimentos
conglomeráticos do Grupo Jacobina.
Os flogopititos podem ter extensão da ordem de 200 a
300 m e espessura de alguns metros, e a sua geometria é
controlada pelas estruturas que têm guiado a percolação dos
fluidos, notadamente os veios de aplopegmatitos que contêm
granada, apatita e berilo. Nos serpentinitos, os pegmatitos
são feldspatizados (dequartzificação) e transformados em
plagioclasitos (pegmatóides). As esmeraldas ocorrem nos
plagioclasitos (albita e clevelandita), e mais comumente nos
flogopititos (teor médio 12 g/t), às vezes nos veios com
turmalina e plagioclásio e nos quartzitos. São acompanhadas
por alessandrita, fenacita, scheelita, molibdenita.
Um segundo estágio de mineralização caracteriza-se pelo
desenvolvimento de um sistema de veios e filões de quartzo
com muscovita que alteram parcialmente as estruturas
mineralizadas anteriores e provocam a muscovitização e a
cloritização dos flogopititos, bem como a sericitização dos
plagioclasitos. Esses filões podem conter molibdenita, scheelita,
turmalina e berilo amarelo. As datações K-Ar e Ar-Ar dos
flogopititos (Giuliani et al. 1994) confirmaram a idade
Transamazônica da mineralização: 1960 ± 28 Ma, 1979 ± 28 Ma,
1973 ± 20 Ma, o que indica que a formação dos flogopititos
foi contemporânea do resfriamento do Granito de Carnaíba.
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Nos depósitos de Carnaíba e Socotó, o metassomatismo
provocado pela percolação dos fluidos hidrotermais ao longo
dos planos de anisotropia conduz a formação de colunas
metassomáticas (Rudowski et al. 1987; Rudowski, 1989; Giuliani
et al. 1997), cujo resultado é a individualização de zonas
metassomáticas em volta de uma zona central de plagioclasito,
que é bordejada por uma banda simétrica de flogopitito, e
pode atingir até 2 m de espessura. A esmeralda cristaliza-se
nas zonas de plagioclasito e flogopitito, onde a cromita vem
sendo dissolvida pelos fluidos hidrotermais, a frente do
desaparecimento do espinélio marcando o limite externo da
zona de precipitação da esmeralda.
Os depósitos de Carnaíba e Socotó foram classificados
como associados a pegmatitos (Giuliani et al. 1997).

Complexo Carbonatítico de Angico dos Dias
Na região de Campo Alegre de Lourdes, é também conhecida
a importante ocorrência de carbonatito de Angico dos Dias
(Silva et al. 1988, 1997). O complexo carbonatítico, intrusivo
nas rochas gnáissico-migmatíticas do embasamento da Faixa
Riacho do Pontal, é constituído de dois corpos principais de
carbonatitos, com orientação N20E e que mergulham de 20°
a 45° para NW. Os carbonatitos, datados em 2011 ± 6 Ma por
U-Pb sobre baddeleyita e zircão, são compostos por olivinaapatita sovito, biotita-apatita sovito e magnetita-olivina-apatita
sovito e são envolvidos por extensa auréola zonada, de natureza
sienítica, que representa um cortejo de fenitos reomórficos e
metassomáticos produzidos pela ação do magma carbonatítico
de alta temperatura, rico em sódio e voláteis, sobre os
milonito-gnaisses leucocráticos do embasamento (Lapin et al.
1999). A apatita verde-clara dos carbonatitos encontra-se
associada à calcita (predominante), junto com dolomita, biotita,
magnetita, olivina serpentinizada, além de minerais acessórios
como monazita, baddeleyita, antofilita, estroncianita, sulfetos
(pirita, pirrotita e galena), witherita, carbonatos de elementos
terras raras e celestita. Esses carbonatitos são pobres em Mg
e Ba e enriquecidos em P2O5 (8% apatita), além de ETR e Zr,
e classificados como carbonatitos lineares de cinturões móveis
(Lapin et al. 1999).
As reservas de minério residual, composto de apatita com
granulação grosseira em matriz de argilo-minerais e de óxidos/
hidróxidos de ferro, foram estimadas em 15 Mt com 15,4%
P 2O 5.

Distrito Au de Jacobina
Os estudos de Leo et al. (1964) estabeleceram os grandes
traços da geologia da Serra da Jacobina. A denominação Grupo
Jacobina corresponde a uma espessa seqüência de
metassedimentos clásticos verticalizados, a qual repousa sobre
um embasamento granito-gnáissico, tido como Arqueano, e é
intrudida por sills e diques de rochas máficas. Esta seqüência
foi dividida em três formações, da base para o topo: Formação

Serra do Córrego; Formação Rio do Ouro; Formação Cruz das
Almas.
As mineralizações Au-U-Pi são associadas a níveis
conglomeráticos da Serra do Córrego, tendo sido comparadas
aos seus análogos do Witwatersrand, na África do Sul, já em
1935, por Leonardos, e detalhadas sucessivamente por Cox
(1967), Baldini e Takai (1978), Molinari (1983), Molinari e
Scarpelli (1988) e Scarpelli (1991). Os conglomerados
caracterizam-se pela abundância dos seixos de quartzo de
veio (até 97%), neles notando-se ainda a presença de quartzito
e de chert. Os minerais pesados acessórios mais comuns são
turmalina, zircão, torita, monazita, magnetita e cromita.
Os quartzitos associados mostram freqüentemente
estratificações cruzadas que indicam paleocorrentes atuando
no sentido leste para oeste. A cor esverdeada, comum e
característica dos quartzitos, é devida à presença de fuchsita.
Os horizontes conglomeráticos mais favoráveis para a
concentração do ouro apresentam seixos médios e pequenos,
com bom empacotamento, assim como elevado grau de
esfericidade e arredondamento. A presença de pirita é
constante na forma de cristais idiomórficos ou de nódulos,
com diâmetro de 1 a 3 mm, e pode constituir até 90% da
matriz dos conglomerados. Quando oxidados, esses níveis
piritosos conferem aos conglomerados coloração avermelhada
bem característica. Importante silicificação desenvolveu-se nos
horizontes quartzíticos e conglomeráticos.
A presença de urânio é assinalada na forma de uraninita
e brannerita (White, 1957). Os horizontes conglomeráticos
mineralizados, sujeitos à exploração subterrânea entre 1976
e 1996, são denominados Basal Reef, Main Reef, Intermediário
e Canavieiras, os quais contêm teores de ouro variando entre
2 e 10 g/t. O ouro aparece em grãos arredondados e
subarredondados com diâmetro entre 0,03 e 0,3 mm, contendo
22% Ag, em média. Outros sulfetos – calcocita, bornita,
calcopirita, covellita, digenita, esfalerita, galena e
molibdenita – ocorrem como minerais acessórios subordinados.
A origem do ouro é classificada como detrítica (Cox, 1967;
Baldini e Takai, 1978; Molinari, 1983; Molinari e Scarpelli,
1988; Scarpelli, 1991), assim como o é a da pirita e a da
uraninita, por comparação direta com os depósitos homólogos
de Witwatersrand (Pretorius, 1975; Minter, 1978). O ouro e a
pirita são relacionados à erosão de greenstone belts mais
antigos, enquanto a uraninita provém do embasamento
granítico. A concentração desses minerais pesados ocorre
mecanicamente em associação preferencial com os horizontes
conglomeráticos e caracteriza o modelo de Paleoplacer.
Em oposição aos modelos tradicionais, diversos
pesquisadores (Phillips et al. 1987; Vinchon, 1989; Clemmey,
1981) contrapõem observações desfavoráveis à origem detrítica
do ouro, da pirita e da uraninita, assim como a presença de
piritas porosas consideradas de origem diagenética, a forma
euédrica de certas piritas, a presença de cimento de pirita,
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a remobilização do ouro ao longo de planos de cisalhamento
e a associação com minerais metamórficos (sericita, fuchsita,
turmalina e rutilo) e com sulfetos neoformados (calcopirita,
pirrotita, esfalerita, ilmenita e molibdenita). Essas observações
levaram esses pesquisadores a proporem um modelo de placer
modificado em função da circulação de fluidos metamórficohidrotermais. Para o depósito de ouro de Jacobina, esta posição
foi enfatizada por Ledru e Bouchot (1993), Milési et al. (1996)
e Teixeira et al. (2001).

Distrito Uranífero de Lagoa Real
Nesta área, situada perto de Caetité (BA), a leste da Serra do
Espinhaço, o embasamento arqueano granito-gnáissico e
migmatítico (Complexo Lagoa Real) é intrudido por vários corpos
graníticos porfiríticos, conhecidos como granito São Timóteo,
datado em 1,74 Ga (Turpin et al. 1988; Cordani et al. 1992;
Pimentel et al. 1994). Os gnaisses do Complexo Lagoa Real e
o granito São Timóteo são afetados por zonas de cisalhamento
regionais, ao longo das quais se localizam uma série de corpos
de albititos lenticulares que hospedam as mineralizações
uraníferas (Geisel Sobrinho et al. 1980; Brito et al. 1984;
Lobato et al. 1982, 1983). Esses albititos distribuem-se ao
longo de dois alinhamentos principais e mostram que os
processos de cisalhamento, de metassomatismo sódico e de
mineralização são contemporâneos (Lobato e Fyfe, 1990).
Os albititos mineralizados constituem corpos lenticulares,
métricos a quilométricos, com espessura variável de alguns
centímetros até uma centena de metros, mergulham segundo
uma lineação de origem cataclástica e formam “charutos”
alongados que podem atingir até 850 m de profundidade,
como na jazida da Rabicha (Oliveira et al. 1985) que se encontra
em fase inicial de mineração. A mineralização é composta
essencialmente de uraninita na forma de cristais microcristalinos
e microgranulares (Φ ≅ 0,023 mm). A mineralização, cuja idade
havia sido avaliada em torno de 1,5 Ga (Turpin et al. 1988;
Cordani et al. 1992) e relacionada a um Evento Espinhaço
hipotético (Lobato e Fyfe, 1990), parece ser de 960 Ma –
idade determinada por U-Pb sobre titanita (Pimentel et al.
1994) – e parece ter sofrido recristalização e remobilização
em aproximadamente 500 Ma, isto é, durante o Evento TectonoTermal Brasiliano (Pimentel et al. 1994).
Lagoa Real é o distrito uranífero mais importante do Brasil,
com reservas totais avaliadas em 93.190 t U3O8.

Província Mineral do Quadrilátero Ferrífero
O Ciclo Transamazônico (2,6–2,0 Ga) consiste numa série de
processos sedimentares, tectônicos e magmáticos ilustrados
pela evolução do Supergrupo Minas – SGM (Fig. VII.6), proposta
por Marshak e Alkmim (1989) e por Marshak et al. (1992).
A sedimentação do SGM, definido por Dorr (1969), começou
provavelmente por volta de 2575 Ma em protobacias geradas
pelo rifteamento da plataforma arqueana (Renger et al. 1994),

com a deposição das formações Moeda e Batatal do Grupo
Caraça. A esse período de instabilidade sucedeu um longo
intervalo de estabilidade tectônica, marcado pela sedimentação
plataformal dos itabiritos da Formação Cauê e dos dolomitos
da Formação Gandarela, os quais pertencem ao Grupo Itabira.
À Formação Gandarela, Babinski et al. (1992, 1995) atribuem
a idade de 2420 Ma. O Grupo Itabira foi recoberto em discordância erosiva pelos sedimentos do Grupo Piracicaba (formações Cercadinho, Fecho do Funil e Tabões/Barreiro), por volta
de 2400 Ma, o que, segundo Noce (1995), marcaria o início
de um período de expansão oceânica, a leste e ao sul do
Quadrilátero Ferrífero, com reflexos na plataforma. O processo
de subducção da crosta oceânica, marcado pela intrusão do
Batólito Alto Maranhão em 2124 Ma, culmina com a colisão
havida entre 2065 e 2035 Ma, relacionada ao Evento Transamazônico, a qual é contemporânea da sedimentação sin-orogênica
de tipo flysch da Formação Sabará e antecede a deposição
dos sedimentos molássicos do Grupo Itacolomi. O Evento
Transamazônico é responsável pela individualização do extenso
Cinturão Mineiro (Teixeira, 1985) que contorna a borda sul do
Cráton do São Francisco (CSF) e prolonga-se a nordeste na
região de Morro do Pilar, Conceição do Mato Dentro, Alvorada
de Minas e Serro, onde sua definição é prejudicada pelos
eventos tectônicos ocorridos durante o Mesoproterozóico e
Neoproterozóico. Nessa área, o Cinturão Mineiro envolve não
somente unidades atribuídas ao SGM, mas também seqüências
vulcanossedimentares correlacionadas ao Greenstone Belt Rio
das Velhas (GBRV), como as de Serro, Alvorada de Minas,
Conceição do Mato Dentro e Riacho dos Machados.
Depósitos Au-U-Pi da Formação Moeda
Em todo o Quadrilátero Ferrífero, numerosos trabalhos antigos
de mineração são conhecidos ao longo do contato discordante
entre o Supergrupo Rio das Velhas e a Formação Moeda (Grupo
Caraça), base do Supergrupo Minas. Os trabalhos mais
importantes se localizam nos flancos dos sinclinais Moeda,
Gandarela e Ouro Fino (Renger et al. 1988).
As principais ocorrências mineralizadas situam-se nos
conglomerados basais da Formação Moeda (Villaça, 1981; Villaça
e Moura, 1981, 1985) e são caracterizadas pela associação
Ouro-Uraninita-Pirita detríticos. Esses conglomerados mostram
caráter monomítico a oligomítico e são compostos essencialmente por seixos de quartzo branco e cinza. Em certos locais,
como no sinclinal de Ouro Fino, o caráter polimítico é mais
acentuado com a presença de seixos de filitos, formações
ferríferas bandadas e metavulcânicas pertencentes ao Grupo
Nova Lima, além de seixos quartzíticos intraformacionais
provenientes da própria seqüência deposicional. Os minerais
mais comuns na matriz dos conglomerados são: zircão,
turmalina, monazita e rutilo. Grãos isolados de matéria
orgânica são freqüentes e podem representar até 3% da matriz
dos conglomerados.

399

400

Parte III – Recursos Minerais e Associações Metalogenéticas

O ambiente de sedimentação dos conglomerados e dos
quartzitos associados foi interpretado como um sistema de
leques aluviais e de rios entrelaçados se movimentando de
norte para sul, depositando barras seixosas e arenosas em
clima árido a desértico. Nessas condições, uma origem como
paleoplaceres do tipo Witwatersrand foi proposta por Minter
et al. (1990), Renger et al. (1988), Maranhão (1979).
Entretanto, a influência da tectônica dúctil-rúptil sobre a
geometria do depósito e a importância das modificações
observadas na mineralização original, as quais são decorrentes
dessa tectônica, permitem sugerir uma classificação de
“Paleoplacer Modificado” nos termos apresentados por
Clemmey (1981), Phillips et al. (1987), Milési et al. (1996).
Depósitos Fe Tipo Itabirito
No Quadrilátero Ferrífero (QF), aos conglomerados e aos
quartzitos da Formação Moeda, assim como aos filitos sericíticos
e carbonosos da Formação Batatal, sucedem em transição os
itabiritos da Formação Cauê e os dolomitos da Formação
Gandarela, que constituem o Grupo Itabira e caracterizam a
instalação de uma plataforma marinha de aproximadamente
2,4 Ga (Babinski et al. 1992, 1995). Os itabiritos da Formação
Cauê são geralmente preservados em posições sinformais e
fortemente afetados pelos cavalgamentos e pelas zonas de
cisalhamento associados ao Evento Transamazônico. Aos
itabiritos relacionam-se os enormes depósitos de ferro do QF,
cujas principais minas (Gomes, 1986; Barcelos e Büchi, 1986)
são denominadas de: Águas Claras, Alegria, Capanema, Cauê,
Chacrinha, Conceição, Dois Córregos, Esmeril, Mutuca, Onça,
Periquito, Pico e Timbopeba, as quais foram responsáveis,
em 1998, por uma produção da ordem de 200 Mt de minério,
com um teor de 60 a 65% Fe. As reservas são estimadas em
aproximadamente 29 bilhões t de minério com teor entre 50 e
65% Fe (Coelho, 1986).
O termo itabirito reflete, por definição, a transformação
de um BIF-óxido Fe por metamorfismo. Nas porções menos
deformadas do QF, isto é, na sua porção ocidental, as feições
primárias dos BIFs são ainda preservadas, permitindo, observar
o bandamento primário formado por laminações alternantes
de quartzo e de óxidos de ferro com espessuras milimétricas
(microbandas) a centimétricas (mesobandas), segundo a
classificação de Trendall (1983). Em certas jazidas, como a
de Águas Claras, o bandamento primário é realçado pela
presença de dolomita nas laminações silicosas. Assim se
definem dois tipos de itabiritos, que constituem o protominério
de todas jazidas do QF: Itabirito comum ou silicoso e/ou
Itabirito dolomítico, nos quais o teor de ferro varia de 20 a
50%. Nos dois tipos de itabiritos, a hematita é predominante,
e a magnetita aparece subordinadamente. Entretanto, estudos
mineragráficos das fácies mais preservadas do metamorfismo
indicam como minerais originais sindiagenéticos hematita e
magnetita (Rosiére et al. 1993). Com a deformação e o

metamorfismo subseqüentes, seguidos pelo intemperismo, uma
seqüência de gerações de óxidos de ferro, definida por Rosiére
et al. (1993) para os depósitos do QF, resulta aumento
significativo e quase absoluto da hematita nos itabiritos e
nos minérios. A denominação de minério rico é utilizada para
corpos de alto teor Fe, quimicamente mais homogêneos e
constituídos quase inteiramente por óxidos de ferro, os quais
são assim distinguidos: i) Minérios compactos, maciços,
bandados e laminados, foliados (xistosos), lineados e
brechados, com hematita predominante; e ii) Minérios
pulverulentos, foliados e lineados, grosseiros a finos, às vezes
sem estrutura interna (blue-dust).
A ocorrência desses tipos está fortemente condicionada à
estruturação tectônica, em zonas de alta e de baixa
deformação e influenciada por fluidos metamórficos.
Entretanto, os corpos de hematita compacta, freqüentemente
preservados em posições sinclinais, têm apresentado todas
as deformações tectônicas e metamórficas observadas na área,
o que significa que eles representam fácies sedimentares
originais interdigitadas com os itabiritos laminados. Esses
itabiritos são classificados como BIF do tipo Lago Superior, os
quais apresentam baixo teor em elementos traços e anomalia
negativa em európio (Fryer, 1983; Raposo, 1995; Raposo e
Ladeira, 1993).
Uma origem sedimentar exalativa, a partir de salmouras
hidrotermais depositadas quimicamente no fundo da bacia, é
proposta aqui para os itabiritos, com a fonte do ferro e da
sílica resultando da lixiviação pela água do mar infiltrada em
profundidade, em decorrência das circulações convectivas
induzidas pelo processo de rifteamento, das vulcânicas máficas
e ultramáficas sotopostas pertencentes ao GB Rio das Velhas
(Raposo, 1995) ou das rochas vulcânicas máficas da porção
superior do manto relacionadas aos processos de rifteamento
e expansão oceânica incipiente do Ciclo Minas.
Os itabiritos apresentam-se duros ou friáveis, com
diferentes graus de enriquecimento dependendo da intensidade
dos processos supergênicos associados à alteração laterítica.
A intensa percolação da água de origem superficial provoca a
lixiviação da sílica e a concentração relativa do ferro na forma
de hematita residual friável e de goethita neoformada. Quando
atua sobre os itabiritos dolomíticos, a alteração laterítica é
particularmente profunda e desenvolve corpos de minérios
pulverulentos extremamente ricos (blue-dust).
Depósitos Au do Distrito de Mariana
Perto de Ouro Preto e Mariana, uma série de minas de ouro –
Veloso, Palácio Velho ou Chico Rei, Bom Jesus das Flores,
Taquaral, Passagem, Mata Cavalo, Morro Redondo, Morro
Santana, Rocinha e Antônio Pereira – integra o Distrito de
Mariana (Duarte e Pires, 1996; Chauvet e Menezes, 1992;
Chauvet et al. 1994; Vial, 1988), o qual se estende sobre
mais de 23 km em volta do anticlinal de Mariana, cuja zona

VII. Depósitos Minerais no Tempo Geológico e Épocas Metalogenéticas

axial tem orientação N55–60W e eixo mergulhando com 10–
15º para sudeste. O conhecimento dessas mineralizações
auríferas remonta ao final do século XVII, quando foi
descoberto o ouro no Brasil, o qual foi intensamente lavrado
durante os séculos XVIII e XIX. Nessas minas a mineração
permanece até hoje, muito embora de forma esporádica.
Depósito Au de Passagem de Mariana
A Mina de Passagem, localizada próximo ao nariz do anticlinal
de Mariana, situa-se na zona de contato entre os xistos do
Grupo Nova Lima e os itabiritos do SGM, a qual é caracterizada
como uma zona de cisalhamento, subparalela à superfície da
xistosidade Sn e do acamamento S0. Segundo Vial (1988), as
rochas encaixantes dos corpos mineralizados pertencem a
diversas formações tectonicamente imbricadas: quartzocarbonato-biotita-sericita xistos (Grupo Nova Lima); quartzito
sericítico branco (Formação Moeda); filitos sericíticos brancos
e grafitosos (Formação Batatal); rocha carbonática bandada
cinza, rica em ankerita (Formação Batatal); itabiritos dolomíticos
com cumingtomita e Mn-magnetita (Formação Cauê); anfibolito
na base dos itabiritos.
Dois tipos de minério ocorrem na Mina de Passagem:
i) Anfibólio xisto, rico em pirrotita, encontrado somente
nos níveis inferiores da mina, na forma de lente
hospedada no itabirito dolomítico;
ii) Veios de quartzo branco, ricos em turmalina (dravita)
com ankerita, sericita e sulfetos, constituindo o
principal minério. O principal sulfeto é a arsenopirita,
associada em proporções menores à pirrotita, além
de pirita, calcopirita, galena, bertierita e lölingita
subordinadas. O ouro é associado à arsenopirita e
ocorre nas fraturas deste mineral que é mais abundante
no minério rico em turmalina. Pode também aparecer,
em pequenas proporções, na pirita, na pirrotita, na
calcopirita e na ganga quartzosa. Na Mina de Santana,
o ouro forma inclusões na pirrotita.
Turmalinitos ocorrem geralmente nas bordas dos veios de
quartzo e são alongados subparalelamente ao bandamento e
à xistosidade das rochas encaixantes (Fleischer e Routhier,
1973). Os corpos de minério são alongados no sentido da
lineação de estiramento (090–120) e contínuos por mais de
1.000 m e mostram largura horizontal variável de 10 a 90 m
e potência média de 1 a 3 m, com espessuras que chegam
até 15 m.
A produção acumulada da Mina de Passagem desde o
final do século XVII foi estimada em aproximadamente 60 t Au.
A produção registrada desde 1864 até 1973 foi calculada em
cerca de 4 Mt de minério com 8,30 g/t Au (Vial, 1988).
A alteração hidrotermal que acompanha a mineralização
é caracterizada pela formação inicial de clorita e sericita e
pelo desenvolvimento em um estágio mais avançado de carbonatos (ankerita), turmalina, quartzo e sulfetos. Essa alteração

se sobrepõe às paragêneses metamórficas relacionadas ao
cavalgamento Transamazônico. Esse cavalgamento é posterior
ao soerguimento do anticlinal de Mariana, haja vista as
direções das lineações que ficam constantes nos dois flancos
do anticlinal (Chauvet e Menezes, 1992; Chauvet et al. 1994,
Schrank et al. 1996). A geometria dos veios de quartzo e suas
relações com as rochas encaixantes mostram que eles se
desenvolveram após a principal fase de cisalhamento que
acompanha o cavalgamento. A percolação dos fluidos mineralizantes é associada a uma fase em extensão relacionada ao
deslizamento por gravidade das nappes, o qual ocorre
imediatamente após o cavalgamento (Chauvet e Menezes, 1992;
Chauvet et al. 1994). Estes últimos autores consideram que o
principal evento tectônico registrado na área é Brasiliano.
Outros, como Marshak e Alkmin (1989) e Marshak et al. (1992),
atribuem essa tectônica ao Evento Transamazônico.
Depósito Au de Antônio Pereira
O Depósito de Antônio Pereira, localizado no flanco nordeste do
anticlinal de Mariana, corresponde a uma área de 6 km x 1 km
explorada por garimpeiros durante mais de 200 anos e
conhecida como Lavra do Bugre. Encontra-se encaixado em
dolomitos, dolomitos ferruginosos, dolomitos silicosos e
manganesíferos, da Formação Gandarela, intercalados com
itabiritos silicosos, dolomíticos e manganesíferos da Formação
Cauê, os quais são afetados por intenso intemperismo, que,
por sua vez, é responsável pela formação de um manto de
alteração com espessura superior a 150 m. A alteração
supergênica resultou na dissolução dos carbonatos e na
substituição deles por uma trama de óxidos e hidróxidos de
Fe ± Mn misturados com caulinita, denominada “borra de café”,
a qual confere às rochas encaixantes extrema friabilidade,
alta porosidade e baixa densidade.
Segundo Kwitko (1998), na porção leste da área pode-se
observar, nos dolomitos da Formação Gandarela, o sistema de
veios mineralizados, parcialmente ou totalmente alterados
numa massa friável argilo-arenosa, de coloração vermelho
escuro a amarelo, que constitui o minério chamado “Bugre”.
O “Bugre” resulta da alteração do material que compõe
os veios e consiste num saprolito vermelho quartzo-goetítico
com importante contribuição de magnetita martitizada, hematita e caulinita, além de turmalina, criptomelana e pirolusita
que aparecem aí como minerais acessórios. Contém os maiores
teores de ouro (de 3 a 10 g/t) e altos teores de arsênio.
As partículas de ouro mostram formas que vão de globulares
a irregulares, com diâmetros médios de 200 µm, nas massas
de goethita e limonita. Além de Hg (1,2%) e de Ag (1,6%),
contém traços de Sb, sendo notável a ausência de Cu.
Conforme salientado por Kwitko (1998), o ambiente
tectônico e as características mineralógicas da mineralização
primária do depósito de Antônio Pereira são muito semelhantes
às feições observadas no depósito de Passagem de Mariana.
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Os depósitos de topázio imperial (Pires et al. 1983;
Ferreira, 1991) parecem mostrar os mesmos controles
estruturais (Kwitko, 1998).

Depósitos Au do Distrito de Cauê
Os depósitos de ouro das minas de Cauê, Conceição e Periquito,
no Distrito de Itabira, são tipicamente associados aos itabiritos
tipo Lago Superior da Formação Cauê (Grupo Itabira) do SGM.
Aparecem numa forma muito especial de minério, denominada
Jacutinga, a qual se caracteriza pela cor preta, pela
friabilidade, pela ausência de sulfetos, pela presença de
quartzo, de óxidos de ferro, como hematita granular e especular,
magnetita, limonita e goethita, e de óxidos de manganês,
pela associação com talco, caulinita, apatita, monazita e
turmalina, e, sobretudo, pelos teores muito elevados de ouro
associado ao paládio e, mais subordinadamente, à platina.
As principais ocorrências de Jacutinga no QF se distribuem
nas seguintes minas: Gongo Soco, Morro Água Quente, Cata
Preta, Maquiné e Itabira, algumas das quais vêm sendo
exploradas desde o final do século XVII (1690), contudo o
auge da mineração só ocorreu em meados do século XIX. No
relato da produção histórica do ouro (Galbiatti, 1999), destacamse as produções de 12.887 kg Au na Mina de Gongo Soco no
período de 1826 a 1856; de 5.277 kg Au na Mina Maquiné,
entre 1865 e 1896; e de 905 kg Au na Mina Sete de Itabira,
entre 1852 e 1854.
A explotação de ouro na Jacutinga foi retomada, desde
1983, como subproduto nas minas de ferro de Conceição,
Periquito e Cauê, a partir dos corpos denominados Conceição,
Periquito, X, Y, Noroeste, Área Central, Aba Norte e Aba Leste,
cuja produção acumulada, até 1997, é de 6,7 t Au.
Os corpos auríferos da Mina Cauê situam-se preferencialmente no contato dos itabiritos friáveis com os corpos de
hematita pulverulenta/compacta. O minério apresenta-se na
forma de bandas e sub-bandas de goethita, magnetita, quartzo,
caulim e hematita. Os minerais acessórios são: talco, caulim,
especularita, turmalina, ilmenita, magnetita, epidoto,
muscovita, zirconita, monazita, rutilo, barita, stibinita, ligas
Sb-Sn e arsenopirita (Galbiatti, 1999). O ouro ocorre mais
freqüentemente associado às bandas com hematita e goethita
e, subordinadamente, com quartzo, magnetita e especularita,
com teores muito variáveis, encontradas em volta de buchos
extremamente ricos. Os minerais do grupo da platina (EGP)
são paladseíta, isomertieíta, arsenopaladinita, hongshiíta, Pd
e Pt nativos e tetraauricuprita (Olivo, 1994; Galbiatti, 1999).
Enquanto Olivo et al. (1995, 1994), Leão de Sá e Borges
(1991), Cabral e Pires (1995), Cabral (1996), Leão de Sá et al.
(1995) associam o hidrotermalismo responsável pela formação
da Jacutinga ao metamorfismo que acompanha a deformação
principal D1 do Evento Transamazônico, o principal controle
dos corpos de minério sendo governado pela lineação de
estiramento Le1, Galbiatti (1999), Galbiatti et al. (1999)

relacionam a fase hidrotermal mineralizante a uma
transcorrência dextral, posterior ao evento D1, orientada N80E
a EW, e ao sistema de fraturas que lhe é associado, os corpos
de minério preenchendo preferencialmente as fraturas R e T.
Essa transcorrência é relacionada, por Galbiatti (1999), ao
Evento Brasiliano.
Destaca-se, na interpretação de Olivo et al. (1995), o
papel do itabirito dolomítico na precipitação do ouro por
elevação do pH, bem como na formação dos minerais
acessórios, tais como talco e flogopita.

Faixas Dobradas Brasilianas
Alguns depósitos minerais relacionados ao Paleoproterozóico
encontram-se envolvidos nas faixas de dobramentos
brasilianos: Brasília, Araçuaí, Ribeira e Borborema.

Faixa Brasília
Na Faixa Brasília, os depósitos minerais paleoproterozóicos
são associados à evolução do rifte intracontinental caracterizado
pela intrusão de complexos máfico-ultramáficos, pela intrusão
dos granitos auríferos de Aurumina, dos granitos estaníferos
da Província de Goiás e pelos sedimentos do Grupo Araí.
Depósitos Minerais Associados aos Complexos MáficoUltramáficos – CMUs de Barro Alto – BA, Niquelândia – NQ e
Cana Brava – CB
Os três CMUs, que representam diferentes segmentos de uma
estrutura linear conhecida como o Cinturão Granulítico de Goiás,
são constituídos por duas seqüências magmáticas, diferenciadas
e individualizadas em Niquelândia por Danni et al. (1982), a
partir de argumentos geológicos de campo, e petrologicamente
comprovadas por Ferreira Filho et al. (1998): uma seqüência
magmática inferior mais antiga, datada em aproximadamente
de 2,0 Ga por Correia et al. (1996, 1997); e uma seqüência
magmática superior mais jovem, datada em 1,3 Ga (Ferreira
Filho e Pimentel 1999; Correia et al. 1999).
A Seqüência Magmática Inferior (Unidade da Serra da
Mantiqueira) é dividida em três zonas:
i) Zona Máfica Inferior, constituída predominantemente
de gabronorito com níveis menores de piroxenito,
representantes de uma fácies de borda na base dos
complexos;
ii) Zona Ultramáfica Intermediária, composta essencialmente por dunitos com piroxenitos intercalados; e
iii) Zona Máfica Superior, dominada por gabronoritos, com
intrusões de quartzo diorito.
A Seqüência Magmática Superior (Unidade Serra dos
Borges), formada por intercalações de leuco-troctolito,
anortosito e gabro, com piroxenito subordinado, apresenta
níveis de óxidos Fe-Ti (magnetita e ilmenita). Correlações
estratigráficas entre os três complexos, baseadas em dados
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petrológicos consistentes, foram estabelecidas por Ferreira
Filho et al. (1998).
Os três complexos foram intensamente tectonizados e
afetados por metamorfismo progressivo, variando de granulito
a anfibolito, datado em cerca de 780 Ma, por Ferreira Filho et
al. (1994), na fase precoce do Evento Brasiliano, cujo
soerguimento e exposição devem corresponder ao estágio
colisional da FDB, por volta de 650 Ma, na fase tardia do
Evento Brasiliano.
Depósitos de Níquel Laterítico de Niquelândia e Barro Alto
Os depósitos de níquel laterítico de Niquelândia e Barro Alto
possuem reservas da ordem de 60 Mt de minério com 1,45% Ni,
e de 72,39 Mt de minério com 1,67% Ni respectivamente.
Atualmente, só o depósito de Niquelândia se encontra
intensamente explorado pelas companhias Níquel Tocantins e
CODEMIN. A descrição dessas jazidas será abordada no quarto
capítulo, juntamente com os outros depósitos de origem
laterítica.
Depósito de Amianto de Cana Brava
A jazida de amianto do Complexo Máfico-Ultramáfico de Cana
Brava, descoberta em 1962 por Milevski, perto da cidade de
Minaçu, encontra-se associada aos serpentinitos da Zona
Ultramáfica da Seqüência Magmática Inferior, na sua
extremidade sudeste. A faixa mineralizada (Pamplona e Nagao,
1981; Ianhez et al. 1997), cuja extensão é de cerca de 6.300 m,
mostra uma geometria grosseiramente tabular, com
aproximadamente 1.500 m na direção E–W e 4.800 m na direção
N–S, formando os corpos A, B, C e F com espessura média de
100 a 110 m e com mergulho variável de 10 e 70º para NW e
W. Esses corpos, que se estendem até profundidades da ordem
de 290 m, estão separados por zonas de cisalhamento dextral
orientadas de NE a EW. A foliação principal é milonítica, ficando
mais ou menos paralela ao bandamento original, e é
relacionada ao metamorfismo de fácies anfibolito a xistoverde, que conduziu à formação dos serpentinitos marrom do
tipo I. As zonas de cisalhamento transversais, transcorrentes,
inicialmente dúcteis (fácies xisto-verde) e seguidamente
rúpteis, são responsáveis pelo desenvolvimento dos serpentinitos verdes do tipo II e das mineralizações mais importantes
de crisotila (Hasui e Magalhães, 1990). A mineralização é do
tipo stockwork e restrita às fraturas em extensão distribuídas
na massa serpentinítica. O alongamento das fibras de crisotila
em relação à parede da fratura permite classificar essas fibras
em dois tipos: as fibras slip são orientadas paralelamente à
fratura, enquanto as fibras cross são transversais à parede do
veio. O comprimento das fibras varia de 1 a 20 mm, com uma
média vizinha de 6 mm. Os minerais acessórios são: magnetita,
hematita, clorita, carbonato e talco. Em 1991, as reservas
medidas para os corpos A e B atingiam 122,89 Mt de minério
com teor de fibra de 5,2%.

Depósitos de Níquel Sulfetado e de EGP de Niquelândia e
Cana Brava
Os trabalhos desenvolvidos sobre os CMUs BA, NQ e CB por
Girardi e Kurat (1982), Rivalenti et al. (1982), Sighinolfi et al.
(1983), Oliveira (1993), Lima (1997), Suita (1996, 1998) e,
principalmente, por Ferreira Filho (1999) e Ferreira Filho et al.
(1995, 1998) permitiram estabelecer critérios objetivos de
prospecção para os EGPs a partir de detalhados estudos
petrológicos, mineralógicos e geoquímicos, os quais resultaram
na indicação da zona de transição entre o topo da zona ultramáfica inferior e a base da zona máfica superior, como o intervalo
mais favorável para concentrações de Ni sulfetado e EGPs.
A zona ultramáfica inferior é representada principalmente
por dunito ± harzburgito (olivina + cumulado de espinélio
cromífero) e piroxenito (ortopiroxênio + cumulado de
clinopiroxênio). A seqüência de cristalização das fases cumulus
precoces é: olivina, ortopiroxênio, clinopiroxênio e plagioclásio,
com dunito predominando na base, as intercalações de
piroxenito aumentando progressivamente para o topo, enquanto
as camadas de lherzolito, gabronorito, norito e os finos níveis
de cromitito se mantêm subordinados. Os cromititos contêm
MGP que ocorrem como inclusões na forma de sulfetos e ligas.
Segundo Ferreira Filho et al. (1998), a variação críptica da
composição da olivina (F093 a F085) bem como a presença das
unidades cíclicas sugerem que a zona ultramáfica inferior foi
formada por influxos sucessivos de magma. O contato com a
zona máfica superior é gradacional e marcado pela aparição
de cumulados de plagioclásio como uma das fases dominantes,
os cumulados de olivina, rica em Mg, e de espinélio cromífero
desaparecendo progressivamente para o topo.
A distribuição dos elementos, tais como EGP, Ni e S, mostra
um enriquecimento desses elementos na zona ultramáfica
inferior e na base da zona máfica superior e um empobrecimento relativo nas outras unidades. Esse enriquecimento
em EGP, Ni e S reflete a presença de sulfetos disseminados
intersticiais entre os minerais cumulados na forma de pirrotita,
calcopirita e pentlandita, assim como a presença de um magma
saturado, ou perto da saturação, em enxofre.
Depósitos Minerais Associados à Suíte Aurumina
Os granitos pertencentes à Suíte Aurumina (Botelho et al.
1999) são intrusivos no embasamento granito-gnáissico e nos
metassedimentos da Formação Ticunzal e ocorrem desde a
região de Teresina–Cavalcante até o Rio Paranã, na região de
Porto Real. São granitos peraluminosos, de cor cinza e grão
médio a grosso, com foliação proeminente, e com enclaves
de material grafitoso. O granito Aurumina é composto de
quartzo, microclínio pertítico, biotita e muscovita. Os minerais
acessórios são: zircão, apatita, monazita, torita, ilmenita e
fluorita. Apresenta características mineralógicas, tais como
muscovita magmática (TiO2 entre 0,8 e 1,5%), e químicas
(ISA > 1), de granito peraluminoso. Essa suíte, datada em
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2129 Ma (Sparrenberger e Tassinari, 1999), pode ter derivado
de um magmatismo sin-colisional Transamazônico ou de fusão
crustal.
A esses granitos são associadas mineralizações de ouro,
conforme ocorre em Aurumina, onde a mineralização se
encontra em veios de quartzo com sericita, caulinita e grafita,
de direção NE, relacionados à zona de cisalhamento NNE.
Nota-se a presença de fluorita na encaixante metassomatizada.
O ouro (teor médio de 14 g/t), junto com a prata (teor médio
8 g/t), encontra-se disseminado no quartzo em associação
com sulfetos de metais base.
Na mesma região, ocorrências de cassiterita e de tantalita
associadas a greisens e a pegmatitos são relacionadas a
granitos semelhantes. À mineralização de cassiterita foi
atribuída uma idade variável de 2023 a 2277 Ma (Sparrenberger
e Tassinari, 1998).
Província Estanífera de Goiás
A Província Estanífera de Goiás (PEG), definida por Marini e
Botelho (1986), abrange uma vasta região do norte do estado,
que se caracteriza pela presença de granitos estaníferos de
idade paleo-mesoproterozóica distribuídos em duas
subprovíncias: Subprovíncia do Rio Paranã (SRP) e Subprovíncia
do Rio Tocantins (SRT). Todos os depósitos importantes de
estanho são associados a granitos anorogênicos de tipo A,
geneticamente relacionados à evolução continental do Rifte
Araí e ao vulcanismo bimodal contemporâneo.
Do ponto de vista geocronológico, esses granitos são
divididos em dois grupos etários: 1,77 Ga e 1,58 Ga (Pimentel
et al. 1991; Rossi et al. 1992). Os granitos mais antigos G1
(1,77 Ga) ocorrem somente na SRP, são fracamente anômalos
em estanho e apresentam ocorrências de cassiterita de menor
importância (Botelho e Moura, 1998). São potássicos e ricos
em Fe, mostram afinidade alcalina, com razão MgO/TiO2 < 1,
são enriquecidos em F, Sn, Rb, Y, Th, Nb, Ga e ETR e apresentam
teores elevados de K, Ba, Nb, Zn, ETR e Y. Os granitos mais
jovens G2 (1,58 Ga) ocorrem nas duas subprovíncias, SRP e
SRT. Variam de metaluminosos a peraluminosos, são
relativamente ricos em Fe, com baixa razão K/Na, são também
enriquecidos em F, Sn, Rb, Y, Th, Nb, Ga e ETR e mostram
teores elevados de Li, Rb, Nb, Sn e Ta, assim como altas
razões Nb/Ta e F/Li (Botelho e Moura, 1998). Os mais
importantes depósitos de estanho são associados aos
granitos G2. Segundo Bettencourt et al. (1997), a produção
da PEG, desde 1960, foi da ordem de 15.000 t de Sn
contido, enquanto as reservas totais são em torno de
25.000 t de Sn contido.
i) Depósitos de Estanho da Subprovíncia Rio Paranã –
Aos granitos da SRP, denominados Serra do Mendes,
Pedra Branca, Mocambo, Mangabeira, Sucuri e
Soledade, intrusivos no embasamento granito-gnáissico
e/ou na seqüência metassedimentar Ticunzal, são

associados numerosos depósitos de estanho (Padilha
e Laguna, 1981; Marini e Botelho, 1986).
ii) Depósitos de Estanho da Subprovíncia Tocantins –
Na Subprovíncia Tocantins, os depósitos de estanho
são associados aos granitos de Serra Dourada, Serra
do Encosto, Serra da Mesa e Serra Branca. As principais
mineralizações distribuem-se em torno do granito Serra
Dourada e do Granito Serra Branca. No granito Serra
da Mesa, datado em 1,574 Ga (Pimentel et al. 1991;
Rossi et al. 1992), as mineralizações estaníferas são
restritas a pegmatitos considerados brasilianos.

Faixa Araçuaí
Os depósitos minerais paleoproterozóicos envolvidos na Faixa
Araçuaí correspondem aos depósitos de itabiritos de Conceição
do Mato Dentro, Morro do Pilar e Serro e a Província
Diamantífera do Espinhaço Meridional.
Depósitos de Itabiritos
As formações ferríferas do tipo Lago Superior do QF se
prolongam pela borda leste da Serra do Espinhaço e consistem
numa faixa descontínua, que vai desde o norte da cidade de
Serro até Itabira, passando por Conceição do Mato Dentro e
Morro do Pilar.
Trabalhos de pesquisa foram desenvolvidos pela Cia. Vale
do Rio Doce nos itabiritos da Serra da Serpentina, perto de
Conceição do Mato Dentro e de Morro do Pilar (Vilela e Santos,
1983; Vilela et al. 1983), onde as reservas de minério de
ferro foram estimadas em 260 Mt com 42% Fe e 226 Mt com
45,8% Fe, respectivamente. Algumas mineralizações de ouro
são associadas a esses itabiritos e devem corresponder a
depósitos do tipo Jacutinga.
Os trabalhos realizados por Dossin (1985) sobre os
itabiritos da Serra da Serpentina, perto de Conceição do Mato
Dentro, e por Uhlein (1982), na região de Serro, mostram que
os BIFs são representados essencialmente pela fácies óxido.
Esses itabiritos possuem bandamento típico evidenciado pela
alternância de níveis hematíticos-magnetíticos com níveis ricos
em quartzo. Muito localmente são observados itabiritos
dolomíticos. A hematita predomina amplamente sobre a
magnetita, a qual ocorre na forma de relictos e resiste ao
processo de martitização. Os espectros de terra raras dos
itabiritos mostram feições semelhantes às observadas nos
BIFs do tipo Lago Superior (Fryer, 1983) com importante
anomalia negativa de Eu, o que evidencia o caráter oxidante
dos fluidos hidrotermais (Dossin et al. 1987), considerados
pelos autores como sedimentar-exalativos (depósitos tipo SEDEX).
Província Diamantífera do Espinhaço Meridional
No Espinhaço Meridional, os conglomerados diamantíferos da
Formação Sopa-Brumadinho (Dossin et al. 1984; Martins Neto,
1998) ocorrem na porção inferior do Supergrupo Espinhaço,
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distinguindo-se dois tipos principais de fácies portadores de
diamantes:
a) Conglomerados do Mb Sopa, com abundantes seixos
intraformacionais de quartzitos ferruginosos ou não, de
filitos hematíticos, de riolitos e de quartzo branco de
veio. Apresentam-se na forma de canais ou de lençóis
de seixos (sheet flood), sempre com geometria lenticular.
Segundo Haralyi et al. (1991), a geometria desses
conglomerados desenha alinhamentos vizinhos de NS,
os quais Fleischer (1998) interpreta como pequenos
grábens sinsedimentares. Entretanto, os quartzitos que
envolvem a Formação Sopa mostram abundantes
estratificações cruzadas que indicam, sistematicamente,
um aporte de oeste para leste muito bem definido. Esses
conglomerados representam as fácies mais grosseiras
de leques aluviais transportados e depositados por rios
entrelaçados na transição para um ambiente aquosolacustre ou marinho (Chaves e Uhlein, 1991; Chaves et
al. 1993, 1998; Uhlein et al. 1986; Martins Neto, 1998;
Dossin et al. 1984; Karfunkel et al. 1994).
b) Brechas diamantíferas do Mb Campo Sampaio, com matriz
argilosa e seixos de quartzitos, representando debrisflows, que traduzem um transporte muito limitado,
localizando-se estratigraficamente em posição
ligeiramente superior aos conglomerados Sopa. Fleischer
(1998) e Abreu et al. (1997) consideram essas brechas
como de origem vulcânica (brechas de conduto) e possível
fonte primária dos diamantes.
Os principais campos diamantíferos do Distrito de
Diamantina são: Campo Sampaio–São João da Chapada, Sopa–
Guinda e Extração.
Em geral, os teores de diamante são baixos, da ordem de
10 a 20 pontos/m 3 nos horizontes mais favoráveis, e a
exploração limita-se aos conglomerados alterados friáveis e
às aluviões das drenagens que retrabalham os conglomerados
diamantíferos. As reservas da região de Diamantina foram
estimadas em cerca de 15 M de quilates. (Fonte: DNPM 1978).

Faixa Ribeira
Os depósitos minerais paleoproterozóicos geralmente
envolvidos na Faixa Ribeira são associados à seqüência
vulcanossedimentar da Serra de Itaberaba (Au, Cu, Pb,
Zn) e à seqüência sedimentar-exalativa de Perau (Pb-Zn(Cu)-Ba-Ag).
Depósitos Au, Cu, Pb, Zn da Serra de Itaberaba
A nordeste da cidade de São Paulo, o Grupo Serra de Itaberaba
(Paleoproterozóico), que contém diversas ocorrências de ouro,
é dividido nas formações Morro da Pedra Preta e Nhanguçu.
A mineralização aurífera (Beljavski et al. 1999) ocorre
associada à Formação Morro da Pedra Preta sob duas formas:
tipo estratiforme em horizontes bem definidos de hornblenda

gnaisses, hornblenda-biotita xistos (tufos), metacherts e dacitos
intercalados entre unidades de metapelitos e rochas que
variam de vulcânicas a vulcano-clásticas de natureza máfica a
intermediária; tipo veios de quartzo em zonas de cisalhamento
dúctil-rúptil, orientados NNE, com espessura média de 0,5 a
1,5 m (até dezenas de metros), que cortam a estratificação e
a xistosidade e são acompanhados por sulfetação pervasiva.
O ouro, com teores variáveis de 0,1 a 11,2 ppm, aparece livre
em associação com covelita e calcocita, nos espaços
intergranulares de metachert recristalizado, e junto aos sulfetos
que invadem os outros tipos de rocha.
Depósitos Cu, Pb, Zn, Ba, Ag tipo Perau–Canoas
No Vale do Ribeira, as jazidas Pb-Zn-Ag de Perau, Canoas,
Araçazeiro, bem como os depósitos Ba de Pretinhas, Água
Clara e Tigre, com caráter estratiforme bem definido,
hospedam-se na Seqüência Perau do Grupo Setuva
(Mesoproterozóico), que repousa em discordância sobre o
embasamento granito-gnáissico pré-Setuva.
A Seqüência Perau, de grau metamórfico baixo a médio,
é constituída por três unidades: unidade basal quartzítica,
com níveis de biotita xistos e anfibolitos; unidade intermediária
pelito-carbonática, composta de mármores calcíticos e
dolomíticos rochas calcissilicatadas e mica-carbonato xistos;
unidade superior pelítica, representada por mica xistos
grafitosos e carbonatados com intercalações de anfibolitos.
As mineralizações estratiformes (Daitx, 1996) aparecem na
porção superior da unidade intermediária, mostrando, em
geral, uma zonação mineralógica vertical e lateral bem
evidenciada na jazida de Perau:
a) Vênulas quartzosas com calcopirita, caracterizando uma
mineralização de tipo stringer na base, visíveis somente
na porção norte da mina Perau.
b) Dois níveis de sulfetos maciços (inferior e superior),
constituídos pela associação galena-esfalerita-piritapirrotita-calcopirita-sulfossais, gradando lateralmente
para minérios do tipo semi-maciço, intercalados num
pacote de mica xistos carbonáticos e sericíticos, com
espessura cumulada vizinha de 8 m. No minério maciço,
predominam as estruturas brechadas, com participação
subordinada de estruturas bandadas. No nível inferior, a
esfalerita predomina sobre a galena; contudo tal relação
inverte-se no nível superior.
c) Horizonte de barita bandada (E ≅ 8,5 m) com leitos de
sulfetos disseminados (galena, esfalerita, pirita e
calcopirita) intercalados por níveis de chert e rochas
calcissilicáticas.
d) Horizonte de BIF rico em magnetita, com espessura
variável de 3 a 10 m, intercalado em calcixistos com
turmalina e espessartita, mostrando a alternância de
bandas carbonáticas com níveis enriquecidos em quartzo,
biotita e magnetita.
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Na jazida de Canoas, a mineralização principal é do tipo
disseminado com os sulfetos (galena-esfalerita-pirrotitacalcopirita-sulfosais) associados a horizontes baritíferos, rochas
calcissilicáticas e silicáticas.
O modelo genético proposto por Daitx (1996, 1998),
Dardenne (1988b), Barbour e Oliveira (1979), para os depósitos
de tipo Perau, é o modelo sedimentar-exalativo (SEDEX), a
partir da atuação de sistemas hidrotermais submarinos em
bacias rifte com elevado fluxo térmico, provavelmente relacionado
a atividades magmáticas (δ S34 entre + 10/00 e + 40/00).
As reservas da jazida de Perau foram estimadas, por Daitx
(1996), em aproximadamente 3,1 Mt com teor médio de 4%
Pb, 2% Zn e 60 g/t Ag. A mina produziu, entre 1974 e 1986,
em torno de 200.000 t de minério com 6,1% Pb e 67g/t Ag.
No período compreendido entre 1988–1995, a jazida de
Canoas produziu cerca de 343.000 t de minério com 2,8% Pb,
2,6% Zn e 61g/t Ag. As reservas foram avaliadas em 967.800
t de minério com 3,1% Pb, 3,5% Zn e 63 g/t Ag, ficando a sua
extensão para nordeste sem avaliação.

comunicação com o mar aberto, enquanto os dolomitos e os
magnesititos, a leste, ilustram a existência de sub-bacias cada
vez mais isoladas, afastadas da zona de alimentação e
submetidas a condições evaporíticas mais drásticas. Nesse
sentido, essa hipótese aproxima-se do modelo clássico de
bacia múltipla avançado para os evaporitos mais recentes e
enquadra os depósitos de magnesita da Faixa Orós no tipo
Vetsch, puramente sedimentar.

Mesoproterozóico
As mineralizações associadas ao Mesoproterozóico (1,6–1,0 Ga)
são relativamente escassas, incluindo os Distritos estaníferos
e auríferos de Surucucus e São Lourenço–Caripunas, a Província
Aurífera do Alto Guaporé no Cráton Amazônico, a Província
Diamantífera de Chapada Diamantina no Cráton São Francisco
e o Distrito Pb-Zn de Palmeirópolis–Juscelândia na Faixa
Brasília.

Província Borborema
Na Província Borborema, os depósitos de magnesita formam
um rosário de lentes descontínuas inseridas na seqüência vulcanossedimentar da Faixa Orós (CE), datada em 1,8 Ga (Van
Schmus et al. 1995) e metamorfizada no grau anfibolito, no
final do Neoproterozóico (650 Ma), durante o Evento Brasiliano.
Os principais corpos de magnesititos, que mostram formas
lenticulares de alguns metros a centenas de metros de comprimento, aparecem no centro de estruturas sinclinais, onde
se sobrepõem aos dolomitos e xistos carbonosos. O conjunto
das jazidas possui reservas globais da ordem de 160 Mt. A
maior jazida da região (Cedro) foi inundada após a construção
do açude de Orós. Os depósitos de Riacho do Casquilho, Riacho
do Caldeirão e Grossos, explorados em conjunto pela Magnesita
S.A., têm reservas medidas de 35 Mt, com as seguintes
características: FeO + Fe2O3 = 0,6–3,0%; SiO2 = 7–15%; MgO =
80–85%; CaO = 1,5–3%, evidenciando, assim, uma baixa
qualidade por causa dos altos teores de CaO e SiO2. A principal
contaminação é o talco, que ocorre na forma disseminada ou
em pequenos nódulos e concreções no minério.
O trabalho mais importante de cartografia regional foi
desenvolvido por Bodenlos (1950), que considerou os
magnesititos como produto de transformação dos dolomitos
por processos hidrotermais-metassomáticos, enquanto outros
autores relacionaram os magnesititos à presença de rochas
máficas e ultramáficas na seqüência vulcanossedimentar, sem,
contudo, especificar essa relação.
Parente (1995) e Parente et al. (1998) apresentaram
argumentos convincentes para um quadro paleogeográfico,
em que o embasamento cratônico é invadido de oeste para
leste por um golfo marinho epicontinental. Nesse contexto
paleogeográfico, os mármores calcíticos representam a

Cráton Amazonas
No Cráton Amazonas, as ocorrências minerais ficam restritas
às intrusões graníticas de Surucucus e São Lourenço–Caripunas
e às zonas de cisalhamento da Província Aurífera do Alto
Guaporé.

Distrito Sn-Au de Surucucus
O mais jovem dos episódios graníticos mesoproterozóicos
do Escudo Guianas é tipificado pelo batólito de Parguaza
(1,55 Ga), às margens do rio Orinoco, na Venezuela. A maioria
dos granitos dessa série tem textura rapakivi, caráter
anorogênico e contém mineralizações estaníferas, como, por
exemplo, o granito de Surucucus, datado em 1551 Ma por UPb (Santos et al. 1999), na fronteira do Brasil com a Venezuela.
Sobre o batólito Parguaza desenvolveram-se importantes
concentrações supergênicas de bauxita.

Distrito Sn de São Lourenço–Caripunas
As rochas plutônicas e vulcânicas desta suíte (Priem et al.
1989; Bettencourt et al. 1995, 1997) são representadas
essencialmente por sienogranitos e alcali-feldspato granitos
com biotita predominante e hornblenda, augita e fayalita
subordinadas. Os minerais acessórios são principalmente zircão,
apatita, ilmenita, fluorita e, mais raramente, magnetita, esfeno
e allanita.
A mineralização é espacialmente associada a biotita
sienogranitos e alcali-feldspato granitos equigranulares, finos
a médios, na forma de greisens com cassiterita e veios de
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quartzo com cassiterita, wolframita subordinada e sulfetos
de Cu-Pb-Zn-Fe.

Província Au do Alto Guaporé
Na Província Aurífera do Alto Guaporé (Sães et al. 1991; Silva
e Rizzotto, 1994; Geraldes et al. 1996; Sães, 1999), os
depósitos de ouro distribuem-se em três áreas mais
representativas, caracterizadas pela Mina de São Vicente e o
Depósito de São Francisco Xavier, ao norte; pelo Complexo
Lavrinha, no centro; e pelo Depósito Pau-a-Pique, a sul.
A deformação tectônica relacionada ao Evento Sunsás
reflete-se no desenvolvimento de um extenso cinturão de
cisalhamento orientado N20W, de caráter dextral, que afeta
particularmente a zona central do rifte Aguapeí, ao qual são
associados os principais depósitos e ocorrências de ouro.
As mineralizações auríferas são associadas a veios de
quartzo que se encontram hospedados em zonas de
cisalhamento, situadas no contato dos metassedimentos do
Grupo Aguapeí com os granito-gnaisses do embasamento, ou
encaixadas na própria Seqüência Aguapeí.

Cráton São Francisco: Província
Diamantífera da Chapada Diamantina
A região da Chapada Diamantina (Bahia), onde se localizam
as cidades de Lençóis, Andaraí, Mucugê e Xique-Xique, já
foi famosa no século XIX por sua produção de diamante.
Os conglomerados diamantíferos do Mesoproterozóico ocorrem
nas formações Tombador e Morro do Chapéu, na porção superior
do Grupo Chapada Diamantina e nas aluviões e coluviões
originadas pelo intemperismo e pela erosão das camadas
conglomeráticas em decorrência da atuação dos rios, os quais
foram lavrados essencialmente por garimpeiros.
Os campos diamantíferos, que são largamente distribuídos
na Chapada Diamantina (Fig. VII.4), ocupam uma faixa de
cerca de 300 km de comprimento de um extremo ao outro e
divididem-se em cinco áreas diferentes: Lençóis–Andaraí–
Mucugê, Santo Inácio, Piatã–Serra do Bastião, Chapada Velha
e Morro do Chapéu. À exceção do campo do Morro do Chapéu,
de extensão restrita, todos os outros são relacionados à
Formação Tombador que representa a mais importante unidade
portadora de diamante na Chapada Diamantina. Os
conglomerados desta formação foram depositados
principalmente por rios entrelaçados na forma de barras de
seixos intercaladas com bancos de areia com estratificações
cruzadas e indicam um transporte preferencial de leste para
oeste (Montes, 1977). Esses conglomerados mostram
importante contribuição de quartzitos intraformacionais, além
de quartzo branco de veio e de quartzitos verdes provenientes
do Supergrupo Jacobina (Montes, 1977; Montes et al. 1981;

Sá et al. 1982; Sampaio et al. 1994; Misi e Silva, 1996;
Schobbenhaus, 1993, 1996).
Um traço característico da Chapada Diamantina é a abundância de carbonado associado às gemas de diamante, que
são pequenas e pesam, em geral, menos de um quilate. As
maiores concentrações de diamante são encontradas em placeres aluviais ao longo dos rios Paraguaçu, Santo Antônio e São
José, com reservas estimadas em mais de 1,5 M de quilates.
No seu conjunto, as reservas da Chapada Diamantina são
consideradas como possuidoras de mais de 3,8 M de quilates.
A presença de plugs e sills de metaultramáficas
diamantíferas, intrusivas no embasamento e na base da
Chapada Diamantina, datados no período Esteniano podem
representar a fonte dos diamantes encontrados nas formações
Tombador e Morro do Chapéu (Rogério Silvestre Pereira,
doutorado em andamento).

Faixa Brasília: Depósitos Pb-Zn-(Cu)
Associados às Seqüências
Vulcanossedimentares de
Palmeirópolis–Juscelândia
A seqüência vulcanossedimentar de Palmeirópolis é dividida
em três unidades maiores (Figueiredo et al. 1981):
i) Unidade Inferior: constituída por anfibolitos finos com
intercalações de BIF e de chert, representativa de um
episódio de vulcanismo submarino;
ii) Unidade Intermediária: composta essencialmente de
metavulcânicas félsicas; e
iii) Unidade Superior: com metassedimentos pelíticos e
químicos intercalados.
Os depósitos, descobertos pela CPRM em 1977, foram
pesquisados por sondagem entre 1977 e 1989, e suas reservas
foram estimadas em torno de 4 Mt de minério com 1,23% Cu,
4,64% Zn, 0,72% Pb e 25,1 g/t Ag.
Os corpos mineralizados de Palmeirópolis (Figueiredo et
al. 1981; Araujo, 1988; Araujo e Nilson, 1988; Araujo et al.
1995) são hospedados na unidade anfibolítica. A mineralização
é associada a uma zona de alteração hidrotermal originalmente
clorítica, metamorfizada na fácies anfibolito e caracterizada
pela presença de antofilita e biotita. Essa zona de alteração
hidrotermal é enriquecida em elementos traços (Cr, Ni, Co) e
em elementos de terras raras.
A mineralização apresenta-se na forma de sulfetos maciços
e disseminados, compostos principalmente de pirrotita, pirita,
esfalerita, calcopirita e galena. Nela, arsenopirita, mackinawita,
cubanita, molibdenita, ilmenita, magnetita e titanita são
minerais acessórios. O minério, geralmente maciço, pode
apresentar fácies brechadas e bandadas.
Segundo Araujo (1999), os depósitos de Palmeirópolis
constituem exemplos típicos de sulfetos maciços vulcano-
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gênicos (Tipo VMS) associados a um vulcanismo bimodal
tholeiítico (Franklin et al. 1981, 1998; Lydon, 1990).

Neoproterozóico
Durante o Neoproterozóico (1,0–0,54 Ga), somente alguns
depósitos minerais localizam-se nas áreas cratônicas; a grande
maioria das jazidas encontra-se associada às faixas dobradas
brasilianas.

Cráton Amazonas
No Cráton Amazonas localizam-se alguns depósitos minerais
neoproterozóicos, associados aos Carbonatitos de Seis Lagos
e aos granitos estaníferos da Província Sn de Rondônia.

Distrito Carbonatítico de Seis Lagos
O carbonatito de Seis Lagos, cuja idade é ainda desconhecida,
é caracterizado por três pipes alcalino-carbonatíticos
mineralizados em nióbio. O intemperismo laterítico muito
intenso provocou o desenvolvimento de um manto de
alteração com espessura superior a 200 m e a destruição do
pirocloro, cujo nióbio se encontra em rutilo e brookita
niobíferos. As reservas de Seis Lagos foram estimadas em
aproximadamente 2,898 bilhões t de minério com 2,81% Nb2O5
(Justo e Souza, 1986).

Província Sn de Rondônia
Descoberta em 1952, no então Território de Rondônia, a
cassiterita tem sido explorada até hoje por garimpeiros e por
companhias de mineração. A produção total estimada até
1995 foi de aproximadamente 220.000 t de estanho. A produção
anual foi da ordem de 7.500 t de estanho, a partir dos distritos
mineiros de Bom Futuro e Santa Barbara, ainda em operação
(Bettencourt et al. 1997).
Os primeiros estudos dos granitos e das mineralizações
estaníferas associadas foram feitos por Kloosterman (1968)
que os denominou Younger Granites of Rondônia (YGR). A esses
estudos seguiram-se os trabalhos de Leal et al. (1976),
Litherland et al. (1986), Priem et al. (1989), Teixeira et al.
(1989), Sadowski e Bettencourt (1996) e as sucessivas sínteses
elaboradas por Bettencourt et al. (1987, 1995, 1997, 1999).
Os YGR ocorrem principalmente nos maciços de
Massangana, Ariquemes, São Carlos, Caritianas, Pedra Branca,
Santa Bárbara e Jacundá que se concentram na porção central
da província.
Numa tentativa de síntese, Bettencourt et al. (1997, 1999)

concluem que a suíte subalcalina dos YGR apresenta 3 fácies
graníticas distintas:
a) Fase precoce, somente identificada no maciço de
Massangana, formada por biotita sienogranitos grossos,
com hornblenda subordinada e minerais acessórios, tais
como zircão, apatita, ilmenita, magnetita e fluorita;
b) Fase intermediária, composta essencialmente de
sienogranitos e alcali-feldspato granitos médios a finos,
equigranulares, com biotita e localmente hornblenda,
cujos minerais acessórios mais comuns são zircão,
monazita, ilmenita e fluorita; e
c) Fase tardia, compreendendo principalmente topázio-Li
mica-albita granitos e topázio-quartzo-feldspato pórfiros.
As principais mineralizações de estanho e metais associados
são espacialmente relacionadas a essas duas últimas fases,
sobretudo na forma Li-mica-albita granitos com cassiterita
disseminada e columbo-tantalita menor; pegmatitos com
topázio, berilo, cassiterita e columbo-tantalita subordinada;
corpos de greisens com cassiterita; veios de quartzo com
cassiterita e wolframita; veios de quartzo com sulfetos de CuPb-Zn-Fe.

Cráton São Francisco
No Cráton São Francisco, destacam-se os depósitos minerais
neoproterozóicos associados aos kimberlitos do Bloco Serrinha
e aos sedimentos da Bacia de Irecê (Fig. VII.4).

Kimberlitos Diamantíferos do Bloco Serrinha
No Bloco Serrinha foi encontrada uma série de corpos
kimberlíticos (Braúna) datados em 680 Ma, os quais mostram
que a porção central do bloco era favorável à cristalização de
diamante, enquanto suas margens foram retrabalhadas durante
as orogêneses sucessivas (Pereira, 2001).

Depósitos de Fosfato da Fazenda Três Irmãs
Na Bacia de Irecê, o depósito de fosfato, descoberto em
1985 pela CPRM (Bonfim, 1986) e situado na Fazenda Três
Irmãs, encontra-se associado a fácies de estromatólitos
colunares intercalados com níveis de dolarenitos, que
apresentam estratificações cruzadas, pertencentes à Formação
Salitre do Grupo Una (Neoproterozóico), equivalente do Grupo
Bambuí no sinclinório de Irecê. Esta unidade dolomítica e
fosfatada, com aproximadamente 18 m de espessura, é
sobreposta por uma seqüência de dolossiltitos silicificados,
ricos em sulfetos. Três tipos de fosforitos primários são nela
encontrados: Fosforito Estromatolítico Colunar; Fosforito
Estromatolítico Laminar; Fosforito Intraclástico. Os teores de
P 2 O 5 mais elevados são registrados nos Fosforitos
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Estromatolíticos Colunares com concentrações superiores a
20%. Esses fosforitos são constituídos por fluorapatita, micro
a criptocristalina, associada à calcita e dolomita, além de
quartzo e microclínio detríticos, vênulas de fluorita, quartzo
microcristalino, pirita, esfalerita e galena (Misi, 1992; Misi e
Kyle, 1994; Kyle e Misi, 1997). Os fosforitos intraclásticos são
produtos da erosão dos fosforitos estromatolíticos colunares
e laminares e formam o material intercolunar e os níveis
intercalados com os horizontes de estromatólitos colunares e
laminares. A fosfatização é precoce, tendo ocorrido numa
fase sindiagenética anterior à dolomitização e intimamente
associada ao desenvolvimento das comunidades cianobacterianas que formam as laminações estromatolíticas.
Os fosforitos secundários resultam da alteração supergênica dos fosforitos primários a partir da lixiviação preferencial
dos carbonatos, a qual induz um enriquecimento significativo
em fosfato, com este tipo de minério atingindo teores
superiores a 30% (até 38% P2O5). As reservas estimadas do
depósito de Irecê são da ordem de 40 Mt de minério com teor
médio de 14% P2O5. Grande parte delas é proveniente do
retrabalhamento mecânico dos fosforitos e de sua acumulação
na forma de coluviões nas imediações em volta dos afloramentos.

Faixas Dobradas Brasilianas (FDB)
Numerosos depósitos minerais neoproterozóicos encontramse envolvidos nas faixas dobradas Brasília, Araçuaí, Ribeira,
Dom Feliciano, Borborema e Paraguai–Araguaia.

Faixa Brasília
Na Faixa Brasília, os principais depósitos minerais neoproterozóicos são associados ao Arco Magmático de Goiás (cobre,
ouro e esmeraldas), às seqüências sedimentares dos grupos
Vazante e Bambuí (fosfato, chumbo e zinco), às zonas de
cisalhamento regionais (ouro) e aos Complexos MáficoUltramáficos (cobre, níquel, cobalto).

Depósitos Minerais Associados ao Arco Magmático
de Goiás
No segmento norte das Faixas Dobradas Brasilianas (FDB), o
Arco Magmático de Goiás, desenvolvido no Neoproterozóico
entre 900 e 600 Ma, é formado por gnaisses tonalíticos e
dioríticos, sobrepostos pelas faixas vulcanossedimentares
oriental, central e ocidental, orientadas N20–30E, e
representadas por metaultramáficas, metabasaltos, metatufos
intermediários e félsicos, metagrauvacas, mica xistos,
metacherts, BIFs e quartzitos metamorfizados no grau xistoverde a anfibolito (Arantes et al. 1981, 1991). Os anfibolitos
mostram afinidade tholeiítica e são relacionados ao
magmatismo do arco (Palermo, 1996; Kuyumjian, 1989, 1991).

Os metatonalitos e metadioritos têm caráter calcialcalino e
composição de granitóides associados a arcos de ilhas imaturos
(Pimentel et al. 1997). Corpos graníticos intrusivos, assim
como gabros e dioritos, seguem a última fase de deformação
datada em 600 Ma. O Arco Magmático de Goiás contém diversos
depósitos Au e Cu-Au originados nos diversos estágios da
evolução da FDB, os quais foram incluídos, por Oliveira et al.
(2000), no Cinturão Au-Cu de Arenópolis–Mara Rosa: depósito
Au-Ag-Ba de Zacarias; depósitos Cu-Au de Chapada e Bom
Jardim; depósitos Au de Posse e Fazenda Nova; depósito AuCu-Bi de Mundinho.

Esmeraldas de Campos Verdes
Essas jazidas, descobertas em 1981 e explotadas até hoje por
garimpeiros e pequenas companhias de mineração, situam-se
230 km a noroeste de Brasília, na seqüência vulcanossedimentar
de Santa Terezinha, cuja idade é paleoproterozóica (Kuyumjian
et al. 1999; Oliveira e Pimentel, 1998). Tal seqüência é
constituída por talco-clorita xistos (rochas ultramáficas),
metatufos, metacherts, BIFs, muscovita-magnetita xistos e
xistos grafitosos sobrepostos ao embasamento granitognáissico arqueano e intrudidos pelo granito São José do Alegre.
A seqüência vulcanossedimentar de Santa Terezinha é alóctone.
Os cavalgamentos de baixo ângulo provocaram a formação de
escamas tectônicas, bem como o desenvolvimento de dobras
em bainha que variam de métricas a quilométricas (Biondi,
1990; D´El Rey Silva e Giuliani, 1988; Giuliani et al. 1990;
Barros Neto, 2000) com lineação 345/15-18º, as quais
controlam os corpos mineralizados. A mineralização de
esmeralda é strata-bound e está contida nos níveis de talco
xistos carbonatados (dolomita, calcita e ankerita) submetidos
à metassomatose potássica e acompanhada por flogopitização.
A circulação dos fluidos hidrotermais foi guiada pelas zonas
de cisalhamento, e as esmeraldas encontram-se nas zonas de
flogopititos ou de quartzo-carbonatos (Biondi, 1990; D´El Rey
Silva e Giuliani, 1988; Giuliani et al. 1997). Entretanto, as
idades K-Ar e Ar-Ar determinadas para a mineralização de
Santa Terezinha indicam cerca de 522 Ma (Giuliani et al. 1997),
o que sugere que as zonas de cisalhamento tenham sido
reativadas durante o Evento Brasiliano.
O minério rico carbonatado é constituído de dolomita,
flogopita, quartzo, clorita, tremolita, magnetita, cromita, pirita
e esmeralda, cujos teores podem atingir 800 g/m3, na forma
de prismas curtos, de 1 mm a 3 cm de diâmetro, disseminados
e concentrados na borda das lentes dolomíticas (Giuliani et
al. 1997). Segundo Biondi (1990), a rocha hidrotermalizada é
enriquecida em Be (36–1260 ppm), Cr (920–2000 ppm), Ni
(1220–1580 ppm) e F (3100–5500 ppm).
Os espectros dos flogopititos (Giuliani et al. 1997) são
semelhantes aos dos granitos datados com aproximadamente
650 Ma (Pimentel, informação verbal) que intrudem as
seqüências vulcanossedimentares.
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Depósitos Au de Almas–Dianópolis
As mineralizações auríferas conhecidas desde o século XVII
foram avaliadas durante os anos 1970 pela DOCEGEO. Na jazida
do Córrego Paiol as reservas foram estimadas em cerca de
3,4 t Au, a partir de minério oxidado com 1,53 g/t. Em 1998,
a produção de ouro foi de aproximadamente 490 kg Au.
As mineralizações auríferas encontram-se hospedadas em
metavulcânicas, metassedimentos e granito-gnaisses afetados
por zonas de cisalhamento (Cruz e Kuyumjian, 1998).
A Mina do Paiol (Cruz e Kuyumjian, 1999) está situada
numa estrutura cisalhante NE, onde o halo de alteração se
estende sobre uma área de 1.400 m de comprimento e até
330 m de largura. A mineralização aurífera foi reconhecida
por sondagem até 400 m de profundidade. As rochas originais
submetidas ao cisalhamento são metagabros, anfibolitos e
diques de metadacitos. Cinco zonas de alteração hidrotermal
foram identificadas em volta do cisalhamento, com associações
minerais distribuídas desde a zona externa até o centro, da
seguinte forma:
i) Actinolita-albita-epidoto, em rocha foliada com titanita,
ilmenita, pirita e calcopirita como minerais acessórios;
ii) Clorita-albita-calcita-quartzo, em rocha bandada com
cristais euédricos de pirita;
iii) Clorita-albita-ankerita-quartzo-sericita, em rocha de
aspecto bem bandado, rica em pirita;
iv) Ankerita-quartzo-sericita-albita, em rocha de aspecto
mais homogêneo, com pirita disseminada ao longo da
foliação, contendo inclusões de calcopirita; e
v) Ankerita-quartzo-albita, em rocha de aspecto maciço
e cor cinza claro, mais rica em pirita disseminada ou
concentrada em bandas milimétricas, junto com rutilo,
ilmenita e titanita. Nessa zona, o ouro aparece
associado à pirita, em grãos finos, de 1 a 8 µm,
inclusos nas bordas ou preenchendo fraturas da pirita.

Depósitos de Fosfato de Rocinha–Lagamar
Os depósitos de fosfato de Rocinha e de Lagamar (Dardenne
et al. 1986, 1997; Chaves et al. 1976; Da Rocha Araújo et al.
1992), situados no noroeste do Estado de Minas Gerais, estão
inseridos na porção basal do Grupo Vazante (Proterozóico Médio
a Superior), integrante da zona externa da FDB. Os fosforitos,
que são associados a ardósias carbonosas e carbonáticas de
cor cinza-escuro intensamente microdobradas, ocorrem na
forma de fosfarenitos, fosforuditos e fosfolutitos. Os
fosfarenitos são constituídos de intraclastos e pellets
fosfatados, imersos numa matriz de fosfomicrita criptocristalina. Às vezes, esses intraclastos são envolvidos por um
cimento fibroso de apatita microcristalina límpida prismática.
O mineral preponderante é uma fluorapatita, que resulta da
lixiviação do CO2 da carbonato-fluorapatita original por fluidos
relacionados ao metamorfismo e ao intemperismo. A alteração
supergênica culmina com o desenvolvimento de apatitas ricas

em alumínio e em estrôncio, do tipo wavelita.
A origem dos fosfatos é relacionada à evolução da matéria
orgânica em condições físico-químicas transicionais entre um
ambiente redutor e um ambiente oxidante, em condições de
águas frias relativamente profundas, representando
provavelmente um sistema deposicional glácio-marinho.
As reservas do depósito Lagamar são da ordem de 5 Mt,
com 30 a 35% P2O5, enquanto as do depósito de Rocinha
atingem 415 Mt, com 10 a 15% P2O5.

Depósitos Pb-Zn Associados aos Grupos Vazante e
Bambuí
Os principais depósitos Pb-Zn do Brasil são associados a
seqüências sedimentares relacionadas ao Grupo Vazante, na
Faixa Dobrada Brasília, e ao Grupo Bambuí, na área cratônica
do São Francisco.
Depósito Pb-Zn de Morro Agudo
O depósito Pb-Zn de Morro Agudo, hospedado nos dolomitos
do Grupo Vazante, situa-se no flanco oeste do bioherma
estromatolítico do Morro do Calcário, onde a mineralização,
essencialmente disseminada, encontra-se associada a fácies
de brechas, brechas dolareníticas e dolarenitos, controladas
por uma falha normal sin-sedimentar orientada N10W, a qual
é preenchida na sua porção superior por um pequeno filão
de galena, esfalerita e barita (Dardenne, 1978, 1979).
Essa mineralização é constituída essencialmente por
esfalerita e galena predominantes, com pirita e barita
subordinadas. A galena é muito pobre em prata, enquanto a
esfalerita, amarelo-esverdeada e transparente, mostra
enriquecimento em cádmio (300 ppm Cd). Essas fácies
hospedam os níveis I, J, K, L, M (Romagna e Costa, 1988;
Oliveira, 1998), onde a mineralização disseminada possui um
caráter strata-bound bem definido, com a esfalerita e a galena
formando um cimento que preenche a porosidade da rocha
encaixante e substitui parcial ou totalmente os intraclastos e
oólitos das brechas dolareníticas e dos dolarenitos (Dardenne,
1978, 1979; Bettencourt et al. 2001).
O conjunto de dados conduz à consideração do depósito
de Morro Agudo e de seus similares na região (Fagundes)
como depósitos originados da expulsão progressiva dos fluidos
conatos a partir da seqüência sedimentar bacinal em direção
aos altos fundos representados pelos biohermas estromatolíticos sob o efeito de compressão provocada pelo soerguimento
da Faixa Brasília. Nesse sentido, o depósito de Morro Agudo
apresenta características semelhantes às do depósito irlandês
de Navan (Hitzmann, 1995; Dardenne e Freitas-Silva, 1998,
1999; Hitzmann et al. 1995), sendo por isso classificado como
do tipo SEDEX por Misi et al. (1997, 1998, 1999).
Em 1998, as reservas da jazida de Morro Agudo eram da
ordem de 9,17 Mt com 6,21% Zn e 2,00% Pb. Em 1999, a
produção foi da ordem de 600.000 t de minério sulfetado com
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6,00% Pb+Zn. Entretanto o prolongamento da jazida em profundidade, na direção noroeste, encontra-se ainda em aberto.
Depósito Zn de Vazante
Perto da cidade de Vazante, o maior depósito de zinco do
Brasil é associado a uma estrutura tectônica maior (± 12 km
de comprimento), representada por uma zona de falha
orientada N45E, com mergulho forte de 50 a 70° para NW
próximo a superfície, o qual se suaviza em profundidade.
Essa zona de falha fica praticamente confinada ao intervalo
de fácies ardosiana, a qual separa os dolomitos inferiores
cinza escuro com esteiras estromatolíticas dos dolomitos
superiores rosados, pertencentes ao Grupo Vazante (Dardenne,
1979; Rigobello et al. 1988; Oliveira, 1998). A mineralização
principal, contida na zona de falha e conhecida por sondagem
até uma profundidade de 500 m, é constituída essencialmente
por willemita associada a hematita e zincita, com franklinita,
smithsonita, esfalerita e galena subordinadas (Monteiro,
1997; Monteiro et al. 1996, 1999; Bettencourt et al. 2001).
O minério, extremamente rico, mostra teores da ordem de
40–45% Zn. A mineralização é acompanhada por intensa
silicificação e sideritização dos dolomitos encaixantes que
mostram fraturas preenchidas por veios e vênulas de siderita/
ankerita e jaspe vermelho. A zona de falha mineralizada, que
atinge uma largura superior a 15 m, é caracterizada por um
intenso cisalhamento da mineralização original, refletido pelas
formas lenticulares e imbricadas dos pods de dolomitos, de
minério willemítico e, às vezes, de minério sulfetado (Dardenne
e Freitas-Silva, 1998, 1999). Paralelamente à estrutura
filoniana principal, encontra-se, a leste, uma mineralização
cárstica denominada minério de calamina, a qual preenche
cavidades de dissolução que podem atingir até 100 m de
profundidade. Este minério de calamina, também muito rico,
é composto essencialmente por hemimorfita associada a óxidos
e hidróxidos de zinco, além de hidrozincita.
A história da zona de falha do depósito de Vazante pode
ser resumida em três etapas que se sucedem no tempo e no
espaço: fase de falha normal com preenchimento pela
mineralização original, acompanhada por fraturamento dos
dolomitos encaixantes e formação dos veios de siderita/
ankerita; fase de falha inversa transcorrente (sinistral)
associada à compressão do Evento Brasiliano provocando a
lenticularização do minério e dos dolomitos, a silicificação
das rochas encaixantes e o deslocamento dos veios
verticalizados em função do deslizamento interestratal
ocorrido; fase de falha normal coincidente com o relaxamento
da compressão, associada ao preenchimento de fraturas por
jaspe vermelho e por veios de sulfetos (esfalerita e galena).
O conjunto de dados geológicos, geoquímicos e isotópicos
evidencia um modelo de depósito tipo Vazante, onde a
mineralização hidrotermal original resultou do preenchimento
de uma falha normal pelos fluidos conatos expulsos da pilha

sedimentar bacinal, sob o efeito do início da compressão
brasiliana em direção aos altos fundos paleogeográficos, e
foi submetida a processos de cisalhamento transcorrente
durante o ápice da tectônica de inversão, a qual sucedeu à
fase de alívio das tensões com o jogo normal da zona de
falha.
Até 1998, cerca de 2 Mt de zinco foram produzidos na
mina a céu aberto. Nessa data, as reservas da jazida de
Vazante eram da ordem de 9 Mt de minério de willemita com
21,2% Zn e de 2 Mt de minério de calamina com 17,25% Zn.
Entretanto, menos da metade do minério willemítico foi
reconhecido por sondagem em profundidade ao longo da falha
longitudinal, o que torna a jazida de Vazante um depósito de
classe mundial.
Depósitos Pb-Zn-Ag-CaF2 Associados ao Grupo Bambuí
Com o soerguimento da FDB, desenvolveu-se uma depressão
na frente da cadeia montanhosa, na qual se iniciou a
deposição, em bacia de tipo foreland, dos sedimentos pelíticos
e carbonáticos do Grupo Bambuí. Essa sedimentação
estende-se muito além da depressão original, recobrindo,
a leste, a maior parte do CSF, nos estados de Minas Gerais,
Goiás e Bahia.
Os principais pequenos depósitos e ocorrências Pb-Zn-AgCaF 2 de tipo strata-bound, atualmente desativados, são
associados ao Grupo Bambuí e agrupam-se ao longo do vale
do Rio São Francisco, perto das localidades de Januária (MG),
Itacarambi (MG), Montalvânia (MG) e Serra do Ramalho (BA).
Todos eles ocupam a mesma posição litoestratigráfica e
aparecem associados a um horizonte de dolomito rosado
sacaroidal, regionalmente anômalo em chumbo e zinco. Esse
horizonte dolomítico situa-se na parte superior do primeiro
ciclo carbonático regressivo do Grupo Bambuí, na zona cratônica
(Dardenne, 1978, 1979). Em diversos locais, indícios de
emersão foram observados no topo desse horizonte, o qual
corresponde a um ambiente litorâneo agitado por correntes e
marcado pela presença de intraclastos, oólitos e estratificações
cruzadas. É sobreposto por dolomitos rosados litográficos com
esteiras estromatolíticas e estruturas de teepees, as quais
indicam um ambiente supralitorâneo.
As principais mineralizações (Dardenne e Freitas-Silva, 1998,
1999) ocorrem geralmente ao longo dessa descontinuidade
existente entre os dois níveis dolomíticos, na forma de bolsões
alongados e muitas vezes interligados. A mineralização é
representada essencialmente por galena argentífera e
esfalerita, com proporções variáveis de fluorita e presença
eventual de barita. Numerosos minerais secundários de prata
foram neoformados quando os bolsões mineralizados foram
submetidos ao intemperismo. Uma silicificação importante
aparece geralmente no teto desses bolsões e afeta os dolomitos
litográficos, enquanto a dolomitização secundária predomina,
na base, e conduz à formação do dolomito rosado sacaroidal.
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As evidências de dissolução, substituição e cimentação
provocadas pela circulação de fluidos mineralizantes ao longo
da descontinuidade são bastante claras, notadamente nos
casos em que a fluorita, a dolomita e a calcita macrocristalinas
aparecem como cimento de fragmentos dolomíticos parcial
ou totalmente silicificados (Dardenne e Freitas-Silva, 1998,
1999).
Do ponto de vista geoquímico, os estudos de inclusões
fluidas, realizados sobre a fluorita da Mina de Fabião, que se
situa perto da Mina Grande (Itacarambi), mostram três tipos
de inclusões: inclusões monofásicas de CO2; inclusões aquosas
bifásicas; inclusões aquosas trifásicas com cristais de halita.
A salinidade observada varia de 15 a 30% eq. peso NaCl,
enquanto a temperatura de homogeneização fica compreendida
entre 100 e 200°C.
Os isótopos do chumbo (Freitas-Silva e Dardenne, 1997)
evidenciam a incorporação de chumbo radiogênico durante a
migração dos fluidos mineralizantes, provavelmente originados
a partir dos pacotes sedimentares subjacentes ao Grupo
Bambuí, e sobretudo a partir da lixiviação dos granito-gnaisses
do embasamento granítico.
O conjunto dos dados geológicos, geoquímicos e isotópicos
permite considerar essas mineralizações Pb-Zn-Ag-CaF2 da zona
cratônica como depósitos epigenéticos do tipo MVT (Anderson
e Macqueen, 1990).

Depósitos de Ouro Associados a Zonas de Cisalhamento
Na zona externa da Faixa Brasília, diversos depósitos de ouro
são associados ao desenvolvimento de zonas de cisalhamento
de alto ângulo: Buracão, Santa Rita, Rio do Carmo, Buraco do
Ouro; e de baixo ângulo: Araxá, Luziânia, Morro do Ouro.
O depósito do Morro do Ouro (Möller et al. 2001) encontrase hospedado nos filitos carbonosos (Membro Morro do Ouro)
da Formação Paracatu do Grupo Canastra que cavalga o Grupo
Vazante na zona externa da Faixa Brasília.
A mineralização é associada a uma estrutura monoclinal
desenvolvida internamente no Membro Morro do Ouro e
relacionada a uma falha de empurrão de caráter regional
orientada N10W/15SW. Durante a deformação, o cavalgamento
ocorreu com o desenvolvimento de zonas de cisalhamento
caracterizadas por foliação milonítica, foliações S/C, boudinage
de veios de quartzo, lineações de estiramento e lineações
minerais. A lineação de estiramento principal é constante e
orientada S70W/15 (Freitas-Silva, 1996).
O ouro é disseminado nas segregações de quartzo
metamórfico na forma de lentes (boudins), milimétricas a
centimétricas, que contêm, também, arsenopirita, pirita,
esfalerita, galena, siderita e sericita. A alteração hidrotermal
é restrita à proximidade dos boudins, os principais processos
sendo piritização, sideritização e sericitização. O ouro ocorre
geralmente sob a forma livre no quartzo, com uma pequena

proporção sendo associada diretamente aos sulfetos.
As partículas de ouro encontram-se preferencialmente
concentradas nas bordas dos boudins e nas proximidades
dos sulfetos (esfalerita e galena) e carbonatos (siderita). O
teor médio dos boudins, que consistem em cerca de 20 a
25% do minério em volume, é da ordem de 2,5 ppm Au. No
minério, como um todo, o teor de ouro é muito baixo e fica
em torno de 0,45 g/t Au.
O principal controle da mineralização é estrutural, sendo
esta associada a uma zona de transtensão para a qual os fluidos
mineralizantes foram canalizados durante o cisalhamento
(Freitas-Silva, 1996; Freitas-Silva et al. 1991). Os minerais do
metamorfismo e do minério indicam condições de temperatura
e pressão variáveis, de 2 a 3 Kbar e 350 a 370°C.
A produção anual de ouro é vizinha de 8,0 t e as reservas
superiores a 250 t Au.

Complexos Máfico-Ultramáficos com Cu-Ni-Co
Os complexos máfico-ultramáficos de Americano do Brasil e
de Mangabal I/II representam intrusões sintectônicas a póstectônicas, metamorfizadas nas fácies granulito e anfibolito,
datadas em 612 Ma (Nilson et al. 1997; Winge, 1995),
resultantes da introdução de magma basáltico tholeiítico que
se posicionou e se diferenciou in situ, num ambiente de arco
magmático, com pequena ou nenhuma contaminação por crosta
mais antiga. Os vários tipos de rochas presentes no complexo
são: dunitos, peridotitos (wehrlito, lherzolito e harzburgito),
piroxenitos (websterito e clinopiroxenito), hornblenditos e
diversos tipos de rochas gabróicas como melagabro,
melagabronorito, olivina gabro, gabronorito, norito e
hornblenda gabro (Nilson, 1981).
As mineralizações sulfetadas de cobre-níquel-cobalto
(Nilson, 1981; Nilson et al. 1982, 1986; Pfrimer et al. 1981),
que ocorrem na forma de disseminações, nódulos,
concentrações intersticiais e veios maciços, são associadas a
dunitos/peridotitos, piroxenitos e melanoritos. Em Americano
do Brasil, o mais importante corpo de minério (S1) possui
uma forma lenticular irregular com 10 a 30 m de espessura e
é formado por minério que vai de fracamente (10–20% sulfetos)
a fortemente (20–40% sulfetos) disseminado e localmente
semi-maciço (70–90% sulfetos), concordante com o
acamadamento primário dos cumulados piroxeníticos
hospedeiros, situando-se na porção inferior da seqüência
piroxenito-melanorito. O minério maciço (> 90% sulfetos) é
restrito aos veios remobilizados discordantes em relação ao
acamadamento. As reservas de Americano do Brasil foram
estimadas em cerca de 5 Mt de minério com 0,62% Ni, 0,65%
Cu e 0,04–0,15% Co.
Os principais sulfetos primários que compõem a
mineralização são: pirrotita, pirita, pentlandita e calcopirita.
Os minerais secundários são: marcassita, violarita e cubanita.
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Faixa Araçuaí
Na Faixa Araçuaí, os principais depósitos minerais
neoproterozóicos conhecidos são: Distrito Fe Porteirinha,
Diamante Macaúbas, Distrito de Grafita de Pedra Azul–Salto
da Divisa, Província Pegmatítica Oriental e Distrito Uranífero
de Lagoa Real.

Distrito Fe de Porteirinha
Sob esta denominação são englobadas as jazidas de ferro
que ocorrem nos municípios de Porteirinha, Rio Pardo de Minas,
Riacho dos Machados e Grão Mogol, no norte de Minas Gerais.
Esses depósitos, descritos inicialmente por Schobbenhaus
(1972a, 1972b), são hospedados em litologias pertencentes
ao Grupo Macaúbas (Hettich, 1977). Foram estudados pela
CVRD (Vilela, 1986), que bloqueou reservas medidas da ordem
de 650 Mt de minério com 40 a 60% Fe.
Nessa área, as formações ferríferas são associadas ao
Membro Riacho dos Poções da Formação Nova Aurora, que é
constituída predominantemente de diamictitos e quartzitos,
com filitos subordinados. O Mb Riacho dos Poções é
caracterizado pela presença de diamictitos de cor cinza, que
passam progressivamente a diamictitos hematíticos com um
teor em Fe que pode atingir 60%. Aos diamictitos são
associados horizontes de quartzitos hematíticos bandados
e níveis de xistos hematíticos ricos em sericita e quartzo.
A hematita é fina e geralmente lamelar. O minério é
relativamente rico em fosfato, com um teor médio de 0,33%.
A origem dos depósitos de ferro de Porteirinha é considerada,
nesta obra, como de natureza sedimentar-exalativa e
relacionada à abertura do rifte Macaúbas, com idade de
aproximadamente 900 Ma, que induziu a circulação convectiva
em grande escala de fluidos hidrotermais enriquecidos em
ferro, a partir da lixiviação de rochas máficas, provavelmente
basaltos do manto. A descarga desses fluidos hidrotermais
no fundo da bacia, concomitantemente à sedimentação dos
diamictitos, provocou a substituição da matriz deles pela
hematita, bem como a precipitação química das fácies
bandadas. Sob esse ponto de vista, os depósitos de ferro de
Porteirinha assemelham-se aos depósitos de Fe do tipo Rapitan
descritos no final do Neoproterozóico em diversas partes do
mundo (Maynard, 1991; Young, 1988).

Depósitos de Diamante Macaúbas
Na região de Diamantina, as diversas unidades do Supergrupo
Espinhaço e, notadamente, os conglomerados diamantíferos
da Formação Sopa, são sotopostos em discordância erosiva
aos diamictitos do Grupo Macaúbas, os quais são direta ou
indiretamente relacionados à glaciação do Neoproterozóico.
Essa situação sugere que a glaciação teve um papel importante
como agente de transporte e de dispersão dos diamantes, a
partir do Cráton São Francisco, e assim representa a fonte de

muitas ocorrências de diamante até hoje consideradas de
origem enigmática, participando ativamente das sucessivas
reciclagens sedimentares ocorridas desde o início do
Mesoproterozóico (Gonzaga e Dardenne, 1991; Gonzaga e
Thompkins, 1991). Uma situação semelhante é encontrada
para os diamictitos pertencentes aos grupos Jequitaí e Ibiá,
os quais são considerados como possível fonte dos diamantes
que ocorrem no Cráton São Francisco e na Faixa Brasília,
notadamente na Província do Alto Paranaíba (Gonzaga e
Tompkins, 1991; Tompkins e Gonzaga, 1989).

Distrito de Grafita de Pedra Azul–Salto da Divisa
No extremo nordeste de Minas Gerais e no sul da Bahia, os
diversos depósitos de grafita, que se situam nas proximidades
das cidades de Pedra Azul, Salto da Divisa e Maiquinique,
caracterizam a Província de Grafita Minas–Bahia, a qual possui
reservas da ordem de 52 Mt de minério, produzindo 12.000 t/ano
de concentrado de grafita tipo flake e 18.000 t/ano de
concentrado de grafita fina (Pedrosa-Soares et al. 1999). Dois
tipos de depósitos foram identificados em tal província (Faria,
1997; Reis, 1999; Pedrosa-Soares et al. 1999):
a) Depósitos Associados à Unidade Xistosa: Tipo Pedra Azul.
Nesse caso, as jazidas de grafita são encaixadas em
uma seqüência metamórfica de fácies anfibolito, no início
da zona anatética (600 a 700ºC e 4kb), representada
por silimanita-grafita xistos, grafita-quartzo xistos,
quartzitos grafitosos, granada-muscovita-biotita xistos
e quartzitos. A mineralização é controlada por zonas de
cisalhamento dúcteis de alto ângulo. O grão médio da
grafita é geralmente inferior a 1 mm. Esses depósitos
são bem representados na região de Pedra Azul, onde
diversas jazidas são exploradas pela Cia. Nacional da
Grafita. Nesse tipo de depósito, o menor tamanho dos
flakes de grafita é acompanhado por uma menor
porcentagem de carbono contido, o que resulta numa
qualidade inferior do produto.
b) Depósitos Associados à Suíte Kinzigítica: Tipo Salto da
Divisa–Itamaraju.
As jazidas de grafita hospedam-se em paragnaisses,
tendo atingido a transição entre as fácies anfibolito e
granulito com intensa anatexia (700 a 800ºC e 4 kbar),
constituídos de silimanita-grafita gnaisses, grafita xistos,
grafita-silimanita-cordierita-granada-biotita gnaisses
(kinzigitos), cordierita-granada-biotita gnaisses, granadabiotita gnaisses, leptitos, calcissilicato granulitos e
quartzitos. A mineralização desse tipo de depósito é
também controlada por zonas de cisalhamento dúcteis
(Faria, 1997; Pedrosa-Soares et al. 1999).
Nesse tipo de jazida, o tamanho maior dos cristais de
grafita é acompanhado por um aumento da porcentagem
de carbono contido, o que resulta numa qualidade superior
do produto. Esses depósitos ocupam a região de Salto
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da Divisa, Guaratinga e Itamaraju, onde as ocorrências
mais significativas se distribuem ao longo de quatro
faixas grafitosas denominadas Salto da Divisa,
Guaratinga, Nova Alegria e Itamaraju. Em geral, essas
faixas são orientadas segundo a foliação regional, que
varia de NW–SE a E–W. Na faixa grafitosa Salto da Divisa,
situa-se a mina da Fazenda Califórnia, explorada pela
Cia. Nacional da Grafita.

Pegmatitos da Província Oriental
A Província Pegmatítica Oriental do Brasil estende-se desde a
Zona da Mata, no extremo sul, até a região de Itambé (sul da
Bahia), na sua extremidade norte, e ocupa uma enorme faixa
com cerca de 800 km de extensão e de 100 a 150 km de
largura. Engloba terrenos pertencentes tanto à Faixa Araçuaí,
propriamente dita, como à Faixa Atlântica, nos estados do
Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Nessa região, os inúmeros
pegmatitos presentes são relacionados ao magmatismo
granítico desenvolvido durante o Evento Brasiliano e são
famosos pela grande produção de pedras preciosas e de
minerais para coleções, além de possuírem grandes reservas
de caulim, feldspatos, lítio e berílio. Os principais trabalhos
de síntese são frutos das pesquisas desenvolvidas por CorreiaNeves (1997), Correia-Neves et al. (1986, 1987), PedrosaSoares et al. (1994) e Lobato e Pedrosa-Soares (1993).
O conhecimento atual das áreas pegmatíticas é muito
heterogêneo, concentrando-se em algumas áreas privilegiadas:
a) Distrito Pegmatítico de Araçuaí: é caracterizado por
pegmatitos zonados encaixados em mica xistos da
Formação Salinas e em granitos tardi a pós-tectônicos,
de tipo S, alcalinos de tendência potássica, originados
por fusão crustal ao fim do Ciclo Brasiliano (555 Ma).
Compreende os campos de Virgem da Lapa–Coronel Murta–
Rubelita (turmalina e berilo), de Itinga (petalita/
espodumênio e cassiterita), de Ribeirão da Folha
(turmalina/rubelita) e de Capelinha (berilo). Os pegmatitos
de Araçuaí–Itinga são encaixados em granitos de tipo S
e em biotita-andalusita-cianita-estaurolita xistos e foram
datados em 525 Ma. Apresentam uma grande variedade
tipológica e geoquímica. Os pegmatitos complexos são
caracterizados por uma zonação regular e pela presença
de diversos minerais de lítio (Urubu, Maxixe e José de
Linto). Todos esses pegmatitos apresentam uma auréola
de metassomatismo de contato, a qual é mais
desenvolvida nos pegmatitos complexos.
b) Distrito Pegmatítico de Governador Valadares: os
pegmatitos, predominantemente tabulares e lenticulares,
são concordantes com as rochas encaixantes como mica
xistos, gnaisses, quartzitos e granitóides. No Campo de
Galiléia–Conselheiro Pena, os pegmatitos são residuais
e encaixados nos xistos São Tomé do Grupo Rio Doce
(Fanton et al. 1978). Apresentam estrutura zonada,

grande diversidade mineralógica primária e secundária,
além de freqüente turmalinização e muscovitização das
encaixantes. No Campo de Marilac (Golconda), os
pegmatitos anatéticos, encaixados no complexo gnáissicomigmatítico da Faixa Atlântica, apresentam freqüentemente unidades metassomáticas internas, as quais são
produtoras de gemas, tais como água-marinha e turmalina.
A região de São João da Safira é produtora de peças de
coleção.
Os pegmatitos de Pomarolli, Urucum e Golconda (Moura,
1997), intrusivos nos mica xistos ou no complexo gnáissicomigmatítico, são do tipo complexo com corpos de
substituição, mostram zonas de parede externa,
intermediária e interna, com núcleo de quartzo, além de
bolsões de substituição associados a processos
metassomáticos tardios, os quais são caracterizados pelo
desenvolvimento de albita (clevelandita). Esses pegmatitos
foram intensamente explorados desde a Segunda Guerra
Mundial para produção de micas, feldspatos K e Na,
espodumênio, berilo, ambligonita e turmalina, além de
columbo-tantalita. São famosos pelas peças de coleção
que produzem (cristais gigantes) e pela qualidade das
suas gemas, principalmente água-marinha e turmalina.
c) Distrito Pegmatítico de Santa Maria de Itabira: apresenta
pegmatitos zonados e lenticulares encaixados em gnaisses
e granitóides do Complexo Guanhães, ricos em quartzo e
feldspato, com berilo e columbo-tantalita. As jazidas de
esmeralda e de alexandrita que aí ocorrem são
relacionadas à interação de fluidos pegmatíticos com
rochas ultramáficas (Souza, 1991).
As jazidas de Belmont e Capoeirana (Souza et al. 1992;
Souza, 1990, 1991), localizadas a 15 km a leste de Itabira,
são encaixadas numa seqüência vulcanossedimentar constituída
por intercalações de talco-clorita-tremolita xistos (rochas
ultramáficas), de biotita-muscovita xistos (metapelitos), de
quartzitos e de tufos. São geralmente relacionadas ao GBRV e
intrudidas por granitos do tipo Borrachudo, datados em 1,75 Ga.
O conjunto é recortado por filões de pegmatitos, de pegmatóides
(plagioclasitos) e de quartzo. As mineralizações de esmeralda
são associadas aos flogopititos desenvolvidos pela atividade
hidrotermal que afetou os talco xistos, os quais foram datados
em 508 Ma, por K-Ar e Ar-Ar (Giuliani et al. 1990).

Faixa Ribeira
Na Faixa Ribeira, alguns depósitos minerais encontram-se no
Vale do Rio Ribeira, as principais jazidas minerais sendo
compostas pelas associações Pb-Zn-Ag, W e CaF2.

Depósitos Pb-Zn-Ag
No Vale do Ribeira, as jazidas Pb-Zn-Ag de Panelas, Rocha,
Furnas e Barrinha, caracterizadas por Fleischer (1976) como
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do tipo veios discordantes encaixam-se em rochas carbonáticas
(calcários e dolomitos) das seqüências plataformais
pertencentes à Formação Votuverava e à Formação Itaiacoca
do Grupo Açungui (Neoproterozóico).
A geometria dos corpos de minério é extremamente
variável, sendo reconhecidos veios, lentes e charutos
geralmente discordantes em relação à rocha encaixante
carbonática, os quais aparecem, porém, também em formas
subparalelas ao acamadamento.
O minério é maciço, com granulação grossa e constituído
essencialmente por galena-pirita-esfalerita com calcopirita e
sulfossais de Sb/As subordinadas. Os minerais acessórios são
arsenopirita, esfalerita rica em índio, estanita, sulfo-teluretos
de prata, bournonita, tenantita, antimônio nativo, Au. A pirrotita
é rara, abundando somente em Panelas na auréola de
metamorfismo de contato com a transformação da pirita
original em pirrotita. Os minerais de ganga são calcita,
dolomita, ankerita, quartzo, sericita e fluorita. A zona de
alteração hidrotermal nas bordas dos veios é muito restrita e
é marcada por um enriquecimento em Pb-Ag-Fe-F-Rb e K.
Os depósitos do tipo Panelas foram responsáveis por cerca
de 90% do chumbo e da prata produzidos no Vale do Ribeira
até 1976, com destaque para as minas de Panelas (≅ 105.000t
Pb), Rocha (≅ 50.000t Pb), Furnas (≅ 13.000 t Pb) e Barrinha
(≅ 13.000 t Pb).

Depósitos W
No final do Ciclo Brasiliano, numerosos granitos, tardi a póstectônicos, foram intrusivos nas seqüências metassedimentares
da Faixa Ribeira, e a eles são associados depósitos de
tungstênio, estanho, molibdênio, cobre e ouro.
Depósitos W-Mo-Cu Associados ao Granito Itaoca
Na Faixa Ribeira, o maciço granítico Itaoca, datado em 626 Ma,
consiste numa intrusão sin a tardi-tectônica do final do
Neoproterozóico (Brasiliano) nos metassedimentos argilocarbonatados do Subgrupo Lajeado, correlacionado à Formação
Água Clara (Grupo Açungui). Esse granito, em que foram
reconhecidas fácies calcialcalinas monzoníticas com alto
potássio e magnetita, foi classificado como do tipo I e
relacionado ao desenvolvimento de um arco magmático. Nos
escarnitos, formados por metamorfismo de contato da intrusão
sobre os mármores, são encontradas wollastonita e scheelitapowelita, junto com diversos sulfetos, tais como pirita-pirrotita,
arsenopirita, molibdenita, esfalerita, calcopirita e bornita, os
quais ilustram a paragênese W-Mo-Cu de mineralização com
origem metassomática (Mello e Bettencourt, 1998). O maciço
possui uma reserva medida de 115.000 t de minério com teor
médio de 0,3% WO3, e cerca de 850.000 t de escarnitos com
45.000 t de wollastonita contida.

Depósitos W(Sn-Mo) Associado à Suíte Catinga
Os biotita granitos da Suíte Catinga são intrusivos na seqüência
vulcanossedimentar do Grupo Brusque (SC), no final do
Neoproterozóico. Esses granitóides, tardi a pós-tectônicos,
datados entre 647 e 500 Ma, apresentam mineralizações de
wolframita associadas a veios de quartzo, assim como diversas
ocorrências de cassiterita e molibdenita. A antiga mina de
Cerro da Catinga, explorada durante os anos 40, apresentou
reservas da ordem de 6.200 t de minério com 135 t de WO2
contidos (Silva et al. 1986).
Depósito Au de Campo Largo
Perto de Curitiba, o depósito de ouro de Campo Largo, explorado
pela Mineração Tabiporã, encontra-se associado a uma zona
de cisalhamento que afetou o granitóide Passa Três, de idade
brasiliana, intrusivo nos metamorfitos da Faixa Ribeira. A zona
de cisalhamento é acompanhada por intenso processo
hidrotermal que invade o granito encaixante, transformandoo em minério. A mineralização aurífera é associada a quartzo,
calcopirita, fluorita e clorita. As reservas do depósito,
calculadas em cerca de 5 t Au, correpondem a 400.000 t de
minério com 12 g/t Au (E.T. Queiroz, informação escrita).

Depósitos Associados a Zonas de Cisalhamento
Às zonas de cisalhamento brasilianas são associados depósitos
de Pb-Zn (Cu) e de talco.
Depósito Pb-Zn-Ag (Cu) do Ribeirão da Prata
O depósito do Ribeirão da Prata está hospedado na zona
hidrotermalizada, associada aos milonitos da falha de Perimbó
(SC), que coloca os arcósios e conglomerados do Grupo Itajaí
em contato com os gnaisses granulíticos, granulitos e granitos
do Complexo Granulítico de Santa Catarina (Schiker e Biondi,
1996). A zona hidrotermalizada é composta essencialmente
de quartzo e sericita com alguns minerais reliquiares das
rochas originais, local e parcialmente preservados, tais como
quartzo, microclínio e plagioclásio.
A mineralização é constituída essencialmente por galena
rica em prata, esfalerita, calcopirita e pirita aurífera com
alguma biotita associada. Os teores médios do minério são
de 4% Pb, 1,5% Zn, 0,6% Cu e 3,5% Ba. A prata concentra-se
na zona oxidada, onde seu teor médio é de 115 ppm.
A alteração hidrotermal e a mineralização associada têm
sido datadas, por K-Ar sobre sericita, em 522 Ma. A origem
dos fluidos hidrotermais, com temperatura vizinha de 350ºC,
é considerada como metamórfica, com a percolação dos fluidos
acontecendo durante o período de relaxamento, após a fase
de transpressão extrema (Schiker e Biondi, 1996).
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Depósitos de Talco da Faixa Itaiacoca
As principais jazidas de talco do Paraná concentram-se na
Faixa Itaiacoca, perto da cidade de Abapã. Os depósitos de
grande porte, como os das minas Castrense e Costalco, são
associados à zonas de cisalhamento brasilianas orientadas
N50–70E, subverticais ou com mergulho forte para SE, as
quais correm mais ou menos paralelas ao contato das unidades
clásticas (quartzitos e filitos) com as unidades de mármores
dolomíticos. Na zona cisalhada afetada pela foliação S/C, a
percolação dos fluidos metamórficos enriquecidos em SiO2
provocou a reação da sílica com a dolomita dos mármores
para a formação do talco (Lima, 1993; Lima e Dardenne,
1987). O talco aparece na forma de bolsões alongados segundo
a direção do cisalhamento e das fraturas associadas,
mostrando-se intensamente deformado e associado
freqüentemente à calcita, que representa o produto final da
reação com a dolomita.

Depósitos de Fluorita do Vale do Ribeira
No Vale do Ribeira, os depósitos strata-bound de fluorita
(Ronchi et al. 1993; Silva et al. 1981): Volta Grande, Sete
Barras e Mato Dentro ocorrem na mesma região em que se
localizam os depósitos de Braz, associado a fraturas, Mato Preto
e Barra do Itapirapuã, relacionados a carbonatitos. A geologia
da região é caracterizada pela presença das seqüências
metassedimentares Água Clara/Votuverava, constituídas por
intercalações de xistos e de mármores calcíticos e dolomíticos,
intrudidos por granitos sin-tectônicos (granito Três Córregos)
e pós-tectônicos (granito Itaoca), datados respectivamente
em 640 e 510 Ma, e por diques alasquíticos. A região é afetada
por zonas de cisalhamento transcorrente regionais denominadas
Lineamento Morro Agudo, Lineamento Lancinha, Lineamento
Ribeira e Falha Cerro Azul. Os complexos alcalino-carbonatíticos
de Barra do Itapirapuã, datado em 135 Ma, e Mato Preto,
datado em 65 Ma, assim como os diques e sills de diabásio
presentes na região, são atribuídos ao magmatismo do Cretáceo.
As principais feições dos três depósitos strata-bound de
fluorita – Sete Barras (Fagundes, 1982, 1997; Fagundes et al.
1984), Mato Dentro (Carvalho et al. 1997) e Volta Grande
(Biondi e Felipe, 1984) – são resumidas a seguir:
As mineralizações caracterizam-se por mecanismos de
substituição e localmente de dissolução dos carbonatos
pertencentes à seqüência sedimentar, sendo acompanhados
por precipitação de fluorita criptocristalina a microcristalina,
raramente macrocristalina a partir de fluidos tardios pósbrasilianos e talvez relacionados ao magmatismo alcalino
(Ronchi et al. 1993; Silva et al. 1981).
As reservas de Sete Barras foram estimadas em 2,5 Mt de
minério com 50–60% CaF2. As reservas de Mato Dentro foram
estimadas em cerca de 1,5 Mt de minério com 40–50% CaF2.
As reservas de Volta Grande foram estimadas em 1,1 Mt de
minério com 35-40% CaF2.

Faixa Dom Feliciano
Na Faixa Dom Feliciano, alguns depósitos minerais encontramse associados aos granitos tipo Lavras (Cu-Au) e à seqüência
sedimentar Bom Jardim (Cu-Pb-Zn-Ag-Au).

Depósitos Cu-Au Associados a Granitos Tipo Lavras
Os depósitos de ouro do Distrito de Lavras do Sul são
conhecidos e explorados de longa data, desde o fim do século
XVIII. As mineralizações auríferas, associadas ao magmatismo
pós-colisional do Cinturão Dom Feliciano, estão relacionadas
a zonas de intensa alteração hidrotermal, sendo
acompanhadas principalmente por sericitização e piritização,
além de calcopirita, galena e carbonatos subordinados.
Essas mineralizações são encaixadas: i) no complexo granítico
de Lavras do Sul, datado em 580 Ma, o qual apresenta um
núcleo monzogranítico a granodiorítico e uma borda delgada
formada por sienogranito e alcali-feldspato granito; e ii) nas
rochas vulcânicas calcialcalinas da Formação Hilário
(andesitos, dacitos e rochas piroclásticas). Os principais
depósitos, classificados como do tipo Pórfiro ouro (Santos et
al. 1998) são os do Bloco de Butiá (6,5 t Au) e do Bloco do
Cerrito (3,5 t Au), além da Mina Aurora (7 t Au), onde a
paragênese é do tipo Au-Cu-Pb-Zn-Ag, com teores médios
ficando em torno de 1 g/t Au.

Depósitos Cu-Pb-Zn Associados à Seqüência Sedimentar
Bom Jardim
Os depósitos minerais do Distrito de Camaquã, localizado na
porção centro-sul do Rio Grande do Sul, são associados a
conglomerados e arenitos de tipo Red Beds, pertencentes ao
Membro Vargas, da Formação Arroio dos Nobres, do Grupo
Bom Jardim e depositados em um sistema de leques aluviais
costeiros, ao fim da orogênese colisional Dom Feliciano (630–
600 Ma), numa bacia molássica, limitada por falhas NE, com
vulcanismo riolítico, dacítico e andesítico do Membro Hilário
na base. O Distrito de Camaquã compreende três tipos de
mineralizações:
a) A mineralização filoniana, descoberta em 1865 e
intensamente explorada até 1996 nas minas de Camaquã,
denominadas São Luiz (subterrânea) e Uruguai
(subterrânea e a céu aberto), tem produzido por volta de
398 Mt de minério com 1,06% Cu, 0,2 g/t Au e 8 g/t Ag
(Teixeira e Gonzalez, 1988; Remus et al. 1999). Ocorre
como “amas”, veios, filões e filonetes que formam, às
vezes, um verdadeiro stockwork orientado segundo as
falhas de direção NW e envolvidos por halos de alteração
hidrotermal composta por cloritização, sericitização e
silicificação (Remus et al. 1999; Ronchi et al. 2000;
Bettencourt, 1976). Foram identificadas as paragêneses
pirita-calcopirita-quartzo e bornita-calcocita-hematitabarita-calcita;
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b) A mineralização disseminada nos arenitos e nos conglomerados do Membro Vargas:
• Mineralização de cobre ao redor das minas de Camaquã:
São Luiz e Uruguai, com paragênese pirita-bornitacalcopirita (Veigel, 1989; Veigel e Dardenne, 1990); e
• Mineralização de chumbo e zinco com cobre subordinado
no depósito de Santa Maria com a paragênese galenaesfalerita-calcopirita (Veigel, 1989; Veigel e Dardenne,
1990), apresentando reservas da ordem de 33,4 Mt
de minério com, em média, 1,44% Pb, 1,06% Zn e
12–15 g/t Ag (Badi e Gonzalez, 1988); e
c) A mineralização secundária corresponde às fases de
oxidação e de cimentação com as associações: hematitabornita-calcocita-covelita nas minas de Camaquã e
hematita-bornita-calcocita-estefanita nativa no depósito
Santa Maria (Veigel, 1989; Veigel e Dardenne, 1990).
A origem das mineralizações Cu-Au e Pb-Zn-(Cu)-Ag da
região de Camaquã é objeto de discussão com várias hipóteses,
sendo avançadas: a) mineralização tardi-diagenética a
epigenética hidrotermal a partir da canalização de fluidos
conatos aquecidos pelo vulcanismo nas falhas NW (Veigel,
1989; Veigel e Dardenne, 1990); b) mineralização epigenética
hidrotermal sem especificação da fonte dos fluidos (Ronchi et
al. 2000); e c) mineralização epitermal associada à intrusão
dos granitos Lavras ou Caçapava (Bettencourt, 1976; Remus
et al. 1999).

os minerais da paragênese a zeólitas, e substituem tanto os
silicatos primários (plagioclásio, anfibólio, diopsídio e granada)
como os silicatos tardios (vesuvianita, epidoto) dos escarnitos.
Os escarnitos primários são rochas que variam de mono a
poliminerálicas, compostas de quartzo, feldspatos, anfibólios,
piroxênios e granadas, organizados em zonas mineralogicamente distintas, as quais formam as colunas metassomáticas
dos escarnitos. Esses escarnitos formaram-se em condições
pressão e temperatura de 450–550ºC e 2–3 kbar.
Os escarnitos secundários são constituídos por diversos
minerais formados a partir dos minerais primários e também
dos protólitos e mostram três paragêneses principais
desenvolvidas sucessivamente (Salim, 1993):
i) Escapolita-vesuvianita + epidoto-actinolita-flogopitaquartzo em condições pressão e temperatura de 350–
380ºC e 2 kbar;
ii) Epidoto-prehnita + calcita-quartzo em condições
pressão e temperatura de 310–240ºC e 2 kbar; e
iii) Zeólita (chabazita e estilbita) + sericita-cloritacarbonatos (calcita-rodocrosita)-epidoto-quartzo em
condições pressão e temperatura de 200–300ºC.
A mineralização de scheelita-fluorita-sulfetos ocorre
preferencialmente em associação com a paragênese
epidotoprehnita e acompanha a diminuição da temperatura e
da pressão de CO2 no sistema hidrotermal, bem como o aumento
paralelo da pressão de H2O.

Província Borborema

Depósitos Au

Na Província Borborema os principais depósitos minerais são
relacionados à Faixa Seridó que ocupa a parte central dos
estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba como as jazidas
de tungstênio, ouro e pegmatitos.

Depósitos W
Descoberta no início dos anos 40, a scheelita tem sido
intensamente explorada até 1985, com uma produção total
estimada em 60.000 t de concentrado contendo em média
70% WO3, obtido a partir de um minério que apresenta um
teor médio de 0,7 a 1% WO3.
Na Faixa Dobrada Seridó, as principais mineralizações de
scheelita, conhecidas sob as denominações Brejuí, Barra Verde,
Boca de Lage e Bodó, são associadas aos escarnitos da
Formação Jucurutu. As minas mais importantes situam-se ao
redor do maciço granítico de Acari (Rao, 1973; Maranhão et
al. 1986; Salim, 1993). Os escarnitos e a scheelita encontramse principalmente no contato mármore/metassedimentos,
mármore/rochas intrusivas, no interior dos paragnaisses.
Os sulfetos associados são, essencialmente, molibdenita,
pirita, calcopirita e bornita. Os minerais acessórios são:
magnetita, bismuto nativo e bismutinita. Esses sulfetos
formam-se nas zonas de alteração tardia, em associação com

O ouro, conhecido na Faixa Seridó desde o século XIX, vem
sendo explorado até hoje por garimpeiros e por pequenas
companhias de mineração. As ocorrências mais importantes
são conhecidas como São Francisco, São Tomé, Amarante,
Serra dos Patos, Ponta da Serra, Faxeiro Chorão, Bonfim e
Itajubatiba. Todas elas são associadas à zonas de cisalhamento
NNE de segunda ordem e/ou ao sistema de fraturas relacionado
a esses cisalhamentos subsidiários do Lineamento Patos
regional (Legrand et al. 1996, 1993).
Geralmente, as mineralizações são associadas a veios de
quartzo de pequeno porte, com espessura que vai de
centimétrica a métrica, paralelos à foliação milonítica ou
preenchendo fraturas extensionais. São alojados em litologias
diversas, tais como mica xistos, gnaisses, granitos,
ortognaisses e rochas calcissilicatadas. A paragênese é
dominada pelo quartzo em associação com sulfetos (pirita,
calcopirita, galena, pirrotita, bornita e molibdenita) e com
turmalina. (Ferran, 1988; Silva e Legrand, 1996; Legrand et
al. 1996; Melo e Legrand, 1993; Melo et al. 1996).

Depósitos associados a pegmatitos
A Província Pegmatítica sobrepõe-se em grande parte à Província
Scheelitífera e é constituída por mais de quatrocentos corpos
mineralizados em tantalita/columbita e berilo, além de
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cassiterita, turmalina, água-marinha, espodumênio, mica,
feldspato, quartzo e caulim (Silva e Dantas, 1997).
A grande maioria dos pegmatitos da província é
mineralizada em tantalita, columbita e berilo. Esta associação
(Nb-Ta-Be) é também encontrada nos pegmatitos onde domina
a paragênese espodumênio-cassiterita (Li-Sn), o que permite
classificar a província como essencialmente tantalíferaberilífera. Outras características de tal província são a
ocorrência de bismuto nativo, bismutinita, e a presença de
gemas como turmalinas e águas marinhas (Tenente Ananias).
A gênese dos pegmatitos é relacionada às intrusões
graníticas alcalinas, tardi a pós-tectônicas, e à atividade
pneumatolítico-hidrotermal que envolve essas intrusões datadas
em 555 Ma.

Distrito Uranífero de Itataia
A jazida de Itataia, situada no município de Santa Quitéria, a
220 km de Fortaleza (CE), encontra-se associada a uma
seqüência metamórfica constituída por migmatitos na base,
sotopostos a quartzitos e gnaisses capeados por calcários
cristalinos, denominada Grupo Itataia (Mendonça et al. 1985)
e atribuída ao Paleoproterozóico. É cortada por corpos
graníticos e pegmatíticos brasilianos. A mineralização uranífera
é associada a epissienitos, os quais resultam do
metassomatismo sódico sofrido pelos gnaisses. É constituído
por colofanito maciço, por stockwork de colofanito preenchendo
fraturas dos mármores e por brechas carbonosas (Mendonça
et al. 1985). O colofanito é composto por fluorapatita
microcristalina, límpida, e por esfeluritos com estrutura fibroradial, intimamente associados a massas de colofana
criptocristalina. A idade da mineralização é considerada
Brasiliano a Cambro-Ordoviciano. As reservas medidas são de
79,5 Mt de minério com 11% P2O5 e 1.000 ppm U3O8. Essa
jazida é muito semelhante aos depósitos de Espinharas, na
Paraíba (Santos e Anacleto, 1985). Pode ser relacionada às
intrusões graníticas anelares do tipo Itaperuaba, datadas entre
550 e 450 Ma, as quais apresentam processo de albitização
acompanhado por mineralização uranífera (Haddad, 1981;
Haddad e Leonardos, 1980).

Faixa Paraguai–Araguaia
Os principais depósitos minerais conhecidos são os depósitos
de ferro e manganês da região de Corumbá e de ouro na
região de Cuiabá.

Depósito Fe-Mn Urucum
O gráben de Corumbá situa-se na junção da Faixa Paraguai
com o aulacógeno Chiquitos–Tucavaca, o qual separa o Cráton
Amazonas do Bloco Apa (Litherland et al. 1986). Nesse
ambiente extensional (Haralyi e Walde, 1986), o gráben é

preenchido pelos sedimentos do Grupo Jacadigo, que é dividido
em três formações (Dorr, 1945; Walde et al. 1981): Formação
Urucum, basal, de cor esverdeada, conglomerática e arcosiana;
Formação Córrego das Pedras, intermediária e constituída por
conglomerados e arcósios avermelhados enriquecidos em
hematita; Formação Band’Alta ou Santa Cruz, formada por
jaspilitos com horizontes de manganês intercalados. Ao norte
e ao sul, o Grupo Jacadigo é recoberto pelos sedimentos
carbonáticos do Grupo Corumbá.
Os conglomerados e arcósios da Formação Urucum
representam sedimentos de piemonte ao longo das escarpas
de falhas que limitam o gráben. A sedimentação dos jaspilitos,
assim como a das camadas de manganês, é tida como de
origem química, com a precipitação alternada de bandas de
óxidos de ferro e de sílica. Entretanto, essa seqüência de
jaspilitos encontra-se intercalada por inúmeros horizontes de
diamictitos e arcósios com estruturas gradacionais,
intensamente transformados e substituídos, parcial ou
totalmente, por óxidos de ferro e sílica, o que comprova a
permanência da sedimentação siliciclástica durante a
sedimentação química na forma de turbiditos e fluxos
gravitacionais subaquosos (Dardenne, 1998; Trompette et al.
1998). Essas observações favorecem a hipótese que relaciona
a presença dos diamictitos a uma sedimentação glácio-marinha,
assim como o controle tectônico dos depósitos siliciclásticos.
Os jaspilitos puros, formados unicamente por precipitação
química alternada de hematita e sílica, situam-se na porção
superior de seqüências rítmicas que mostram, da base para o
topo, diamictitos e conglomerados hematíticos, arcósios
hematíticos com estruturas gradacionais, folhelhos hematíticos
e, por fim, jaspilitos puros finamente laminados, os quais
apresentam uma fácies ocelar devida aos numerosos pequenos
nódulos rosados de sílica, colorida por uma poeira de hematita.
Durante a alteração supergênica, esses nódulos são
preferencialmente lixiviados, conferindo, assim, um aspecto
vacuolar muito particular a esses jaspilitos. As camadas de
manganês, formadas essencialmente por criptomelana e,
localmente, braunita, apresentam-se na forma laminada, como
no Morro do Urucum, ou então na forma nodular, numa matriz
caulínica e arenosa, como no Morro do Rabicho. O conjunto
desses dados permite interpretar a mineralização de ferro e
de manganês como resultado da precipitação química desses
elementos e da sílica a partir de fluidos hidrotermais
sedimentares-exalativos (tipo SEDEX), oriundos das circulações
convectivas de grande amplitude provocadas pela formação
do rifte, conduzindo à lixiviação dos basaltos associados a
uma intumescência do manto superior abaixo do gráben de
Corumbá (Dardenne, 1998). Os depósitos Fe-Mn de Urucum
assemelham-se, por suas características e idade, aos depósitos
do tipo Rapitan descritos na literatura internacional (Maynard,
1991; Young, 1988).
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Depósito Au Cuiabá
Os depósitos de ouro da Baixada Cuiabana são historicamente
explorados por garimpeiros desde o século XVIII e também
por pequenas companhias de mineração, nas áreas conhecidas
como Jardim Itália, Garimpo do CPA, Garimpo do Mineiro,
Mineração Casa de Pedra e Garimpo do Abdala. Esses depósitos
são associados a veios de quartzo que ocorrem em
metassedimentos de baixo grau, pertencentes ao Grupo Cuiabá
e representados essencialmente por filitos, metassiltitos e
quartzitos finos, os quais formam turbiditos distais.
Nas minerações Tetron e Casa de Pedra, Alvarenga e Gaspar
(1992) evidenciaram que os veios de quartzo mineralizados
em ouro preenchem fraturas NW, perpendiculares à
estruturação regional que segue a orientação NE. Esses veios,
que são caracterizados, em superfície, por massas caulinizadas,
revelaram-se em furos de sonda de natureza albítica e
potássica. Os veios são constituídos por ortoclásio, carbonatos
(dolomita, ankerita e série siderita/magnesita), cloritas,
biotitas magnesianas, albita e quartzo e envolvidos por zona
de alteração hidrotermal, rica em carbonatos da série siderita/
magnesita. Os minerais acessórios são: apatita, rutilo, monazita
e sulfetos (pirita predominante).
No Distrito de Nova Xavantina, a importante mineralização
aurífera do garimpo de Araés (Martinelli, 1998) encontra-se
em veio de quartzo subvertical de grande dimensão (3 km x
4,5 km), associado à zona de cisalhamento transcorrente
dextral, de orientação ENE–WSW, e encaixado em seqüência
vulcanossedimentar correlacionada ao Grupo Cuiabá. Essa
seqüência compreende metavulcânicas e metavulcanoclásticas,
de composição máfica a intermediária, intercaladas com cherts
e BIFs na base, enquanto a porção superior é dominada por
metassedimentos pelíticos e psamíticos. Junto aos BIFs e às
metavulcânicas, foi observada uma mineralização considerada
singenética, com pirita, magnetita, galena e ouro.
A mineralização hidrotermal associada ao veio de quartzo
é composta de pirita, calcopirita, bornita, galena, esfalerita
e ouro e relacionada a uma remobilização tectônica da
mineralização preexistente.
A mineralização foi classificada como do tipo lode
mesotermal e relacionada à evolução tectonotermal da
seqüência vulcanossedimentar Araés, ocorrida durante o Evento
Brasiliano.

Fanerozóico
Durante o Fanerozóico (Fig. VII.2 e VII.3), a evolução da
Plataforma Sul-Americana foi dominada: a) no Paleozóico,
pela individualização das enormes sinéclises intracratônicas
representadas pelas bacias Amazonas, Solimões, Alto Tapajós,
Parecis, Parnaíba e Paraná, onde a sedimentação inicia-se no

Siluriano-Ordoviciano e termina no final do Permiano (Milani
e Zalán, 1999); b) no Mesozóico, pelo preenchimento final
das bacias Amazonas, Parnaíba e Paraná e pelos processos
de rifteamento que presidiram a abertura do Atlântico Norte
no Triássico-Jurássico e a do Atlântico Sul no Cretáceo,
conduzindo à formação das bacias da margem continental
brasileira, bem como à formação das bacias interiores
cretácicas isoladas na região Nordeste do Brasil; e c) no
Cenozóico, pela alteração laterítica que atuou na Plataforma
Sul-Americana desde o início do Terciário, pela sedimentação
marinha que ocorreu nas bacias marginais brasileiras e pela
sedimentação continental originada pela atividade dos rios.

Paleozóico
Os mecanismos que provocaram, durante o Siluro-Ordoviciano,
o início da subsidência nas Bacias do Amazonas, Solimões,
Alto Tapajós, Parecis, Parnaíba e Paraná não são bem
conhecidos e são geralmente relacionados a processos de
extensão crustal, de depressão flexural e/ou de reativação de
protoriftes no embasamento, os quais coincidem com os
depocentros observados nessas bacias (Milani e Zalán, 1999).
Os recursos minerais registrados nas bacias paleozóicas
restringem-se às ocorrências de cobre no Siluriano do Gráben
Colorado na Fossa Tectônica da Bacia dos Parecis, ferro oolítico
no Devoniano das bacias do Amazonas, do Parnaíba e do
Paraná; aos depósitos de potássio associados aos evaporitos
do Permo-Carbonífero, na Bacia do Amazonas; e aos depósitos
de carvão, xistos betuminosos e urânio nos sedimentos do
Permiano na Bacia do Paraná. É importante salientar a
existência de jazimentos de gás e óleo na Bacia de Solimões,
de ocorrências de gás na Bacia do Paraná, como também a
presença de enormes reservatórios de águas subterrâneas
nas três bacias.

Cu Colorado
A mineralização de cobre ocorre no topo da Formação Cacoal,
aqui com espessura muito reduzida (10–20 m), em associação
com os calcários dolomíticos dessa formação. A mineralização
é composta essencialmente por calcosita que aparece em
fraturas, estilólitos e algumas laminações dos calcários
dolomíticos brancos sotopostos aos calcários dolomíticos
rosados estéreis. Em algumas fraturas registra-se a presença
de barita. Importante alteração superficial provoca a formação
de malaquita predominante além de azurita, crisocolo e cobre
nativo, que impregna os calcários e às vezes os conglomerados
da base. Junto com a malaquita ocorre o desenvolvimento de
óxidos de manganês a partir da alteração dos calcários
dolomíticos brancos. A espessura máxima dos calcários
mineralizados não ultrapassa 4 m, com teores variados.
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A mineralização é conhecida sobre uma extensão de 6 km
paralelamente ao lineamento e sempre associada aos calcários
dolomíticos que formam uma camada contínua com 4 a 6 m
de espessura.

Fe oolítico
As ocorrências de ferro oolítico no Brasil parecem restritas ao
Devoniano Médio das Bacias do Parnaíba, do Amazonas e do
Paraná, constituindo importante guia litoestratigráfico na
evolução dessas bacias e evento caracterizando uma época
metalogênica do Fanerozóico.
O minério de ferro oolítico de Paraíso do Norte–Miracema
(Ribeiro e Dardenne, 1978) depositou-se num ambiente costeiro
na borda de um continente aplainado, profundamente alterado.
Suas principais fácies, identificadas por Ribeiro (1984), são:
fácies de planície de maré com marcas de ondas, estruturas
flaser e laminações plano-paralelas; fácies lagunares onde se
depositaram os pellets de hidróxidos de ferro e onde se
formaram as microconcreções de chamosita, as quais são
cortadas por canais de marés com conglomerados e arenitos
conglomeráticos ferruginosos que apresentam concentrações
de conchas (braquiópodes) na base; fácies de ilhas-barreiras
com estratificações cruzadas e com oólitos de goethita; fácies
de mar aberto caracterizada pelos folhelhos pretos da Formação
Pimenteiras.
A paleogeografia, reconstituída por Ribeiro (1984), é muito
semelhante à dos modelos estabelecidos para os depósitos
de Yorkshire, na Inglaterra, e Wabaná, na Austrália (Maynard,
1983).
As ocorrências de ferro oolítico do Rio Jatapu (AM)
(Façanha da Costa, 1966; Hennies, 1969) e do Rio Garapu
(Hennies, 1969) na Serra do Roncador (Mato Grosso) são
formadas por oólitos ferruginosos, bem selecionados (0,20 a
0,50 mm), possuem forma esférica a elipsoidal e são
constituídas essencialmente por goethita. Foram depositados
em ambiente costeiro agitado, evidenciado pela abundância
das estratificações cruzadas.

Evaporitos
Na Bacia do Amazonas, do Siluriano até o fim do Devoniano,
a sedimentação se deu com ingressão marinha, que ocorreu
de leste para oeste. Após um período de emersão generalizada
da bacia, aconteceu uma suave inclinação da bacia para oeste
e, também, o soerguimento de sua parte oriental, o que
provocou uma inversão no sentido da invasão marinha, vindo
agora de oeste para leste, com a deposição de uma seqüência
transgressiva (Formação Monte Alegre e Formação Itaituba),
seguida por um intervalo de restrição acentuada, caracterizado
pela seqüência evaporítica da Formação Nova Olinda, à qual
são associados os depósitos de potássio de Fazendinha e de

Arari. Essa formação faz a transição para os sedimentos
continentais da Formação Indirá (Permiano Superior). Nessa
época, a bacia apresentava-se dividida, de oeste para leste,
pelos altos de Iquitos, Carauari, Purus e Gurupá nas subbacias Juruá (ou Alto Amazonas) e Médio Amazonas. Segundo
Sad et al. (1982, 1997), a recorrência cíclica de fases de alta
e de baixa salinidade, limitadas por folhelhos pretos ou por
sais menos solúveis (calcários ou anidritas), permite dividir a
seqüência evaporítica em onze ciclos. O ciclo VII marca o
período de isolamento mais eficiente da bacia evaporítica,
com salmouras de alta concentração e deposição de halitas
bandadas finamente cristalizadas, apresentando teores elevados
de bromo (> 70 ppm) e culminando com a precipitação de sais
de potássio e de magnésio na forma de cloretos e de sulfatos.
O ciclo VII é truncado por aportes bruscos de águas
continentais, o que torna o ambiente de caráter continentallacustre.
Na área de Fazendinha, a camada mineralizada encontra-se
sub-horizontalizada em profundidades de 980 a 1.140 m, com
espessura média de 2,7 m, os teores de KCl variando de
14,31 a 38,69% (média de 27%).
As reservas medidas, in situ, para o depósito de
Fazendinha, são superiores a 520 Mt de minério com 28,8%
KCl, permitindo uma recuperação de 36 Mt de KCl, enquanto
as reservas do depósito de Arari são da ordem de 659 Mt com
17,7% KCl.
O modelo de deposição dos evaporitos nas bacias Solimões
e Amazonas segue o exemplo clássico da invasão do continente
por um golfo marinho em comunicação com um oceano. A divisão
desse golfo em bacias múltiplas por altos do embasamento,
como os de Iquitos, Carauari, Purus e Gurupá, permite a
formação de salmouras cada vez mais concentradas de oeste
para leste, bem como a precipitação dos sais de potássio e
de magnésio em condições extremas de aridez e de salinidade.

Carvão
Os depósitos de carvão do Brasil encontram-se nos sedimentos
permo-carboníferos do flanco leste da Bacia do Paraná, segundo
uma faixa NE–SW que atravessa os estados de São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, prolongando-se
até o Uruguai. As camadas de carvão integram a Formação
Rio Bonito (Permiano Médio a Superior), pertencente ao Grupo
Guatá do Supergrupo Tubarão (Schneider et al. 1974). Essa
formação é composta pelos membros: Triunfo inferior,
Paraguaçu intermediário e Siderópolis superior. É recoberta
em transgressão pelos sedimentos marinhos da Formação
Palermo. Segundo Lenz e Ramos (1985), os carvões da Formação
Rio Bonito mostram um aspecto listrado característico, com
finas intercalações de lâminas de siltitos e folhelhos carbonosos
e piritosos. Em conseqüência, possuem um elevado teor em
matéria mineral (teor de cinzas entre 50 e 65%), o que define
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um carvão de baixo grau, num estágio relativamente baixo de
carbonificação (rank), em decorrência das baixas pressão e
temperatura atingidas durante o soterramento. Regionalmente,
são classificados como carvões betuminosos alto voláteis,
aproveitados como carvão energético e carvão metalúrgico.

Xistos Betuminosos
A sedimentação da Formação Rio Bonito encerrou-se com a
transgressão marinha da Formação Palermo, a qual atingiu
seu auge com a deposição da Formação Irati, na base do
Grupo Passa Dois, durante o Permiano Superior. A Formação
Irati, reconhecida por suas caraterísticas fundamentais por
uma distância superior a 2.000 km, desde o estado do Mato
Grosso do Sul até o Uruguai e, provavelmente, o Paraguai, é
dividida em dois membros (Schneider et al. 1974): Membro
Taquaral inferior, constituído essencialmente por folhelhos
siltosos cinza-escuro; Membro Assistência superior, composto
por folhelhos cinza-escuro e por folhelhos pretos
pirobetuminosos, associados a dolomitos e calcários com
nódulos de sílex e presença constante de répteis fósseis do
gênero Mesossaurus. Os folhelhos pirobetuminosos são rochas
pretas, finamente laminadas, com elevado teor de matéria
orgânica na forma de querogênio.
A Formação Irati encontra seu equivalente na Bacia Karoo,
na África do Sul, sob a denominação Formação White Hill
(Oelofsen e Araújo, 1983, 1987), a qual configura um imenso
golfo transgredindo sobre o continente Gondwana. Nessa bacia,
a deposição dos folhelhos oleígenos pirobetuminosos aconteceu
nas depressões mais profundas, onde ocorreu o fenômeno de
estratificação, e o desenvolvimento de uma zona anóxica com
elevada salinidade que permitiu a acumulação da matéria
orgânica nos depocentros.

desenvolvimento de turfeiras na laguna (Della Favera et al.
1993). A evolução da matéria orgânica durante o soterramento
conduziu à formação de um ambiente redutor favorável à
fixação do urânio, precipitado a partir dos fluidos conatos
circulantes nos arenitos brancos na sua forma oxidada. A
uraninita, associada à pirita, preenche a porosidade secundária
e substitui os arenitos encaixantes. As anomalias de Mo, V,
Se e Ge associadas à mineralização uranífera sugerem uma
concentração inicial desses elementos junto com a matéria
orgânica.

Ocorrências de Diamante nas Seqüências
Paleozóicas
Numerosas ocorrências de diamante em aluviões recentes e
em paleo-aluviões do Terciário–Quaternário, e até mesmo do
Cretáceo Inferior, são direta ou indiretamente relacionadas
ao retrabalhamento de sedimentos paleozóicos geralmente
de origem glacial, como diamictitos continentais (tilitos), e
conglomerados fluvioglaciais (Gonzaga e Tompkins, 1991).
As áreas-fontes paleozóicas mais conhecidas, a partir das
quais derivam os placeres diamantíferos, são atribuídas aos
sedimentos permocarboníferos do Grupo Itararé na região de
Tibagí (PR), do Grupo Aquidauana perto da cidade de Coxim
(MT), no âmbito da Bacia do Paraná (Soares e Perdoncini,
1999), da Formação Poti no vale do Rio do Sono na Bacia do
Parnaíba (TO) (Gonzaga, informação verbal) e do Grupo Santa
Fé nas regiões de Canabrava/João Pinheiro (MG) e Posse (GO)
(Campos e Dardenne, 1997).
Assim, os sedimentos paleozóicos contribuíram significativamente na dispersão do diamante em escala continental,
dificultando o rastreamento das áreas-fontes.

Urânio Figueira

Mesozóico

A jazida de urânio está associada aos sedimentos do Membro
Triunfo, na base da Formação Rio Bonito (Permiano) da Bacia
do Paraná (Rebelo e Camargo, 1982). Fica confinada entre a
camada de carvão, na base, e o arenito médio a grosso, no
topo, e possui uma forma tabular peneconcordante (Morrone
e Daemon, 1985). Nos arenitos, a mineralização aparece nos
interstícios dos grãos de quartzo, na forma de uraninita intimamente associada à pirita e a outros sulfetos, como calcopirita
e esfalerita. O molibdênio (teor médio 0,2%) e o vanádio
(200 a 500 ppm), juntamente com as anomalias de selênio,
níquel e germânio, acompanham a mineralização de urânio.
As reservas foram estimadas em aproximadamente 8.000 t
de U3O8. Do ponto de vista paleogeográfico, os sedimentos
que hospedam o depósito de Figueira e outras ocorrências
assinaladas na região (Telamaco Borba e Sapopema) são
associados a um sistema de ilhas barreira-lagunas, com o

Os recursos minerais encontrados nas bacias mesozóicas e
estruturas associadas são direta ou indiretamente relacionadas
ao evento tectônico global representado pelo rifteamento que
presidiu a partição do Continente Gondwana e permitiu a
separação do continente africano e sul-americano. A evolução
tectono-sedimentar do processo de rifteamento foi dividida
em quatro estágios (Ojeda, 1981; Cainelli e Mohriak, 1999):
estágio pré-rifte; estágio rifte tafrogênico; estágio transicional
do golfo proto-oceânico; estágio transgressivo de oceano
aberto, correspondente a uma fase de subsidência térmica.
Esses estágios, que refletem a abertura progressiva do Atlântico
Sul, surtiram importantes reflexos no interior da Plataforma
Sul-Americana, mediante reativações sucessivas de antigos
lineamentos, do aparecimento de novas estruturas tectônicas
e da individualização de soerguimentos regionais durante o
Evento Sul-Atlantiano de Schobbenhaus et al. (1984).
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Ametistas e Ágatas
As manifestações vulcânicas, intimamente relacionadas à fase
de intumescência, são responsáveis pela individualização dos
depósitos de ametista e de ágata encontrados no Rio Grande
do Sul, bem como dos depósitos de opala registrados no Piauí.
No início do Cretáceo, entre 140 e 120 Ma, o estágio prérifte do Atlântico Sul refletiu-se na Bacia do Paraná, por vastos
derrames de basaltos tholeiíticos, andesitos basálticos,
riodacitos e riolitos relacionados ao vulcanismo fissural
continental do Grupo Serra Geral. Esse vulcanismo decorre da
atuação de uma pluma mantélica, cujo traço fossilizado foi
encontrado por sísmica (Van Decar et al. 1995) e indicado por
análises geoquímicas da Província Ígnea do Alto Parnaíba
(Gibson et al. 1995), abaixo da Bacia do Paraná. A esse
vulcanismo são associados, no Rio Grande do Sul, importantes
jazidas de ametista e ágata, (Schmitt et al. 1991),
intensamente exploradas nos distritos mineiros do Alto
Uruguai/Iraí (Ametistas) e do Salto do Jacuí (Ágatas), além
dos distritos de Lajeado e Nova Prata, de menor importância
(Santos et al. 1998).

Distrito de Fluorita de Santa Catarina
No Distrito de fluorita de Santa Catarina, os veios mineralizados
cortam os granitos do Neoproterozóico, pertencentes às suítes
Pedras Grandes e Tabuleiro (Sallet, 1988); os diques EoCambrianos de quartzo pórfiro; os sedimentos permocarboníferos da Formação Rio Bonito; e os diques e sills da
Formação Serra Geral, do Cretáceo Inferior. Esses filões,
orientados principalmente N20E, distribuem-se numa faixa,
com cerca de 100 km de comprimento e 30 km de largura, ao
longo dos lineamentos Canela Grande e Armazém. Essas
estruturas correspondem a zonas de cisalhamento transcorrentes formadas em regime dúctil no final do Ciclo Brasiliano,
as quais foram reativadas como falhas transcorrentes e
extensionais durante o Cretáceo, em razão da abertura do
Atlântico Sul.
Os depósitos de fluorita são agrupados em subdistritos
denominados: Segunda Linha Torrens, Ribeirão da Areia, Pedras
Grandes, Rio Bravo Alto e Grão Pará (Savi, 1980; Dardenne e
Savi, 1984; Dardenne, 1988; Bastos Neto, 1990; Bastos Neto
et al. 1991, 1997; Dardenne et al. 1997).
O minério apresenta-se na forma de lentes biconvexas,
de corpos tabulares e de combinações das duas anteriores,
relacionados à movimentação de falhas transcorrentes e
extensionais, respectivamente. A mineralização de fluorita,
geralmente associada à calcedônia, mostra estruturas
bandadas simétricas e assimétricas, estruturas brechadas e
em cocardes de várias cores: roxa e verde-escura, verde-clara,
amarela e branca, que permitem ordenar, no tempo e no
espaço, as diferentes fases de mineralização. Os corpos de

minério podem atingir 1 km de comprimento, 15 m de
espessura e até 300 m de profundidade, quando o minério
rico em fluorita (70–80%) enriquece-se progressivamente em
sílica, tornando-se anti-econômico.

Depósitos Associados aos Complexos
Ultramáfico-Alcalino-Carbonatíticos
Nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, localizamse as principais ocorrências de rochas alcalinas plutônicas e
vulcânicas, as quais são agrupadas em províncias denominadas
Lages–Anitápolis, Ponta Grossa, Serra do Mar, Alto Paranaíba
e Iporá–Rio Verde, cujas idades variam desde o Cretáceo Inferior
e Superior até o Terciário Inferior (Ulbrich e Gomes, 1981).
Esses complexos alcalino-carbonatíticos situam-se geralmente
na borda da Bacia do Paraná e são intrusivos no embasamento
metamórfico brasiliano. Alinham-se ao longo de arcos
orientados a noroeste, os quais parecem prolongar no
continente as enormes falhas transformantes registradas no
fundo oceânico do Atlântico. Aos complexos são associados
importantes depósitos minerais de relevante interesse
econômico, tais como jazidas de bauxita, fosfato, nióbio,
titânio, barita, magnetita, vermiculita, fluorita, urânio, níquel
e de terras raras (CBMM, 1984). Em todos eles, a alteração
laterítica cumpre um papel fundamental na economicidade
das jazidas e atua vigorosamente na elevação dos teores no
perfil de alteração por meio de dois mecanismos:
i) Concentração relativa dos resistatos no manto laterítico:
principalmente apatita, pirocloro e barita; e
ii) Neoformação de minerais de níquel (silicatos e óxidos),
alumina (gibbsita) e titânio (anatásio).

Complexos das Regiões Sul e Sudeste
Nas Regiões Sul e Sudeste, destacam-se três grupos de
complexos alcalino-carbonatíticos: o primeiro grupo, que
apresenta idade variável de 135 a 120 Ma, inclui os complexos
de Jacupiranga, Juquiá, Ipanema, Barra do Itapirapuã e
Anitápolis; o segundo grupo, que envolve o complexo de Poços
de Caldas, tem idade vizinha de 90 Ma; o terceiro, mais jovem,
com idade de 65 Ma, compreende os complexos de Lages e de
Mato Preto.
Importantes depósitos minerais são associados a esses
complexos: fosfato, em Anitápolis e Jacupiranga; fluorita,
em Mato Preto; urânio, em Poços de Caldas; bauxita, em
Lages e Poços de Caldas.
Depósitos de Fosfato de Jacupiranga
Intrusivo nos mica xistos e granodioritos do embasamento
pré-cambriano, o Complexo de Jacupiranga (Melcher, 1966),
datado em 130 ± 5 Ma e possuidor de uma forma ovalar
orientada aproximadamente NS, é constituído essencialmente
por dunitos, piroxenitos e jacupiranguitos, ijolitos, nefelina
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sienitos e carbonatitos. O corpo de carbonatito é dividido em
duas partes pelos jacupiranguitos e composto de uma série
de intrusões sucessivas (C1 a C5), representadas por carbonatito calcítico, carbonatito magnesiano e carbonatito dolomítico
(Gaspar, 1989). A granulação varia de média a grossa, e a
textura, orientada de origem magmática, é sublinhada pelos
minerais escuros: flogopita, magnetita e ilmenita. A apatita
ocorre na forma de cristais incolores isolados (φ = 0,05 a
1,0 mm) e de prismas idiomórficos (φ = 1 a 5 mm). Os teores
de P2O5 no carbonatito variam de 5,1 a 5,6%.
O minério residual, inicialmente explorado com teor médio
de 22% P2O5 (Reis, 1997) e de 26% Fe2O3, era o produto final
da alteração laterítica que provocou a lixiviação dos carbonatos
e a acumulação relativa da apatita magmática insolúvel.
Atualmente, a mineração desenvolve-se sobre carbonatitos
frescos com teor de 5,1 a 5,6% P2O5.
Depósito de Urânio de Poços de Caldas
O Complexo Alcalino de Poços de Caldas, situado no sudoeste
de Minas Gerais, próximo à divisa com São Paulo, corresponde
a uma grande estrutura circular (diâmetro ≅ 30 km), cuja
evolução se iniciou em 87 Ma e terminou por volta de 52 Ma
(Ulbrich e Gomes, 1981). É constituído essencialmente por
lavas, tufos e brechas vulcânicas, aos quais sucederam nefelina
sienitos, tinguaítos, foiaítos e fonolitos e, por fim, diques
anelares e intrusões de lujaurito, chibinito e foiaítos,
acompanhados por forte atividade hidrotermal e por brechação
(Ellert, 1959).
Segundo Fraenkel et al. (1985) e Forman e Waring (1981),
as mineralizações de urânio, molibdênio e zircônio concentramse nas áreas de Cercado e Santo Agostinho, perto do limite
das estruturas circulares secundárias que caracterizam o
Complexo de Poços de Caldas.
Depósitos de Fluorita de Mato Preto
O Complexo Carbonatítico de Mato Preto, datado em 65 Ma, é
constituído por quatro estruturas circulares principais com
aproximadamente 1 km de diâmetro. Três dessas estruturas
são compostas de sienitos fenitizados, carbonatitos calcíticos,
dolomíticos e ankeríticos, fonólitos e tinguaítos, enquanto a
última é formada por fonolitos com xenólitos e brechas
explosivas tardias (Jenkins, 1987; Santos, 1988).
O depósito Clugger (Jenkins, 1987) é constituído por quatro
lentes subparalelas de minério, orientadas N50–60E/80–85NW,
as quais envolvem os diques de fonolito-tinguaíto. Essas lentes
mostram comprimento de aproximadamente 250 m, largura
acumulada de 80 m e profundidade de pelo menos 120 m. A
mineralização, composta de fluorita, quartzo, barita-celestita,
apatita, minerais de terras raras e sulfetos, é acompanhada
por alteração hidrotermal caracterizada como argilização e
silicificação. Segundo Jenkins (1987), as reservas estimadas
atingem cerca de 2,5 Mt de minério com 50% CaF2.

Complexos da Região Centro-Oeste
Na Região Centro-Oeste, concentra-se a maioria dos complexos
alcalino-carbonatíticos do Brasil, todos eles com idade
compreendida entre 80 e 90 Ma. Na Província do Alto Paranaíba,
agrupam-se os complexos carbonatíticos, enquanto os
complexos ultramáfico-alcalinos se encontram na Província
de Iporá-Rio Verde.
A Província Carbonatítica do Alto Paranaíba (Barbosa et
al. 1970; Leonardos e Meyer, 1991) representa, ao mesmo
tempo, um alto estrutural e um alto gravimétrico, cujo eixo
é marcado por longos e contínuos diques de basaltos. O
soerguimento do arco ocorreu no Cretáceo e resultou num
paleoalto que separou a Bacia do Paraná da Bacia Sanfranciscana (Hasui e Haralyi, 1991; Campos e Dardenne,
1997).
A província, que ocupa as porções noroeste de Minas Gerais
e sudeste de Goiás, é caracterizada pela distribuição dos
complexos alcalino-carbonatíticos, dos pipes kimberlíticos e
kamafugíticos, das intrusões ultramáficas potássicas e
ultrapotássicas e dos seus equivalentes associados lavas e
rochas piroclásticas. Os carbonatitos e rochas alcalinas
associadas derivam da diferenciação de magma ultramáfico
com afinidade kimberlítica na região superior do manto (Gaspar
e Wyllie, 1984).
Nela concentram-se os complexos carbonatíticos
economicamente mais importantes: Barreiro, Tapira, Salitre I
e II, Serra Negra e Catalão, com as suas mineralizações de
nióbio, fosfato, titânio, vermiculita e terras raras.
Complexo do Barreiro
O Complexo do Barreiro, nas imediações da cidade de Araxá,
com uma estrutura dômica, aproximadamente circular, de
4,5 km de diâmetro, é intrusivo nos quartzitos e mica xistos
do Grupo Araxá (Barbosa et al. 1970) e provoca intensa
fenitização nas suas bordas. É constituído essencialmente
por glimeritos, foscoritos (flogopita, carbonato, apatita e
magnetita) e carbonatitos. Os carbonatitos são principalmente
do tipo beforsito, onde a dolomita é o mineral predominante,
com calcita e ankerita subordinadas, além de barita, apatita,
magnetita, perovskita, flogopita, pirita, anfibólio sódico,
isokita, estroncianita e bário-pirocloro. Os foscoritos da parte
central do complexo mostram geralmente os teores mais
elevados em pirocloro e ocorrem isoladamente ou
concentrados em zonas preferenciais com teores que atingem
até 8% Nb2O5 (CBMM, 1984).
No interior da estrutura dômica, a cobertura laterítica
varia de alguns poucos metros até 230 m de profundidade.
As rochas originais encontram-se completamente
transformadas por lixiviação dos elementos solúveis, por
acumulação do ferro e por concentração dos minerais
resistentes a alteração. Esses processos de alteração
conduziram à formação de duas jazidas:
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•

•

Jazida de nióbio, explorada pela CBMM, apresenta as
maiores reservas mundiais de nióbio: 461,75 Mt de
minério com 2,5% Nb2O5. Situada na parte central da
estrutura, a alteração desenvolveu-se sobre
carbonatitos e foscoritos ricos em bário-pirocloro,
desenhando uma área mineralizada circular com
diâmetro de 1.800 m; e
Jazida de fosfato, na forma de apatita, explorada pela
Mineração Arafértil, com reservas de 460 Mt de minério
e teor médio de 15,07% P2O5. A origem da jazida é
também relacionada à alteração laterítica, que atuou
desde o Terciário Inferior e permitiu a acumulação
relativa da apatita.

Complexo de Tapira
O Complexo de Tapira (Melo, 1997), situado a alguns
quilômetros ao sul de Araxá, é intrusivo nos quartzitos e nos
filitos do Grupo Canastra e intensamente fenitizado nas bordas.
Possui uma forma elíptica com diâmetro médio de 6 e 7 km.
A estrutura dômica é constituída por peridotitos, piroxenitos,
dunitos, glimmeritos e carbonatitos do tipo sovito, além de
diques de traquitos e lamprófiros.
Os piroxenitos, largamente distribuídos no complexo,
mostram enriquecimento em apatita, magnetita e perovskita,
minerais esses que podem formar bandas monominerálicas.
Nos piroxenitos, a porcentagem de perovskita varia normalmente de 8 a 10%, mas pode atingir cerca de 15%.
Os carbonatitos, que ocupam o centro do complexo, são
compostos de 90% de calcita e 10% de minerais acessórios,
tais como magnetita, apatita, flogopita e pirocloro. A alteração
laterítica generalizada, que afetou as rochas do complexo,
provocou o desenvolvimento de um manto de alteração com
espessura superior a 100 m.
As reservas calculadas para as áreas pertencentes à
DOCEGEO foram definidas em 744 Mt de minério de apatita,
com teor médio de 8,35% P2O5; 191 Mt de minério de anatásio,
com teor médio de 21,9% TiO2; 113 Mt de minério de nióbio,
com teor médio de 0,9% Nb2O5.
As reservas calculadas para as áreas da CMM foram
estimadas em: 637 Mt de minério apatítico, com 8% P2O5;
223 Mt de minério de anatásio, com 14,34% TiO2; 53 Mt de
minério de nióbio, com 0,36% Nb2O5.
Atualmente, só o fosfato está sendo lavrado e beneficiado
pela Fosfértil S.A., em Tapira.
Complexo de Catalão
Descoberto em 1894, por Hussak, o Complexo de Catalão, no
sudeste de Goiás (Carvalho e Bressan, 1997; Danni et al.
1991; Araújo, 1996), com dimensões de 6 km por 5,5 km, é
intrusivo nos quartzitos e xistos do Grupo Araxá, intensamente
fenitizados. Na região central do complexo, a depressão da

lagoa é preenchida por espessos sedimentos lacustres
representados por arenitos e argilitos com idade provavelmente
terciária.
É constituído essencialmente por rochas ultramáficas
(piroxenitos e, provavelmente, dunitos) metassomatizadas e
transformadas em flogopititos e foscoritos ricos em apatita e
pirocloro, intrudidos por plugs de carbonatito do tipo sovito e
berfosito, relativamente pobres em apatita (1 a 5% P2O5),
mas ricos em monazita e em pirita. Destaca-se, nesse contexto,
uma densa rede de veios hidrotermais de carbonatitos ricos
em apatita, posterior à intrusão dos plugs e desenvolvida nos
flogopititos e nos foscoritos. Esses veios hidrotermais ricos
em apatita representam a principal fonte do minério de fosfato
explorado no Complexo de Catalão. Segundo Ribeiro
(informação verbal), a essa fase principal do hidrotermalismo
mineralizante sucede uma fase tardia na forma de hidrotermalitos muito ricos em monazita.
A exemplo dos casos anteriores, as mineralizações
encontradas associam-se aos processos de lateritização, que
provocam:
i) Acumulação residual de pirocloro e de apatita; e
ii) Neoformação de anatásio e de vermiculita.
As pesquisas desenvolvidas pela METAGO (Carvalho e
Bressan, 1997) e pela Mineração Catalão de Goiás permitiram
avaliar as reservas do complexo em: 440 Mt de minério de
fosfato, com teor superior a 5% P2O5; 339 Mt de minério de
titânio, com teor superior a 10% TiO2; 15 Mt de minério de
nióbio, com teor superior a 0,7% Nb2O5; 10 Mt de minério de
vermiculita, com teor superior a 10% deste mineral; 15 Mt de
minério de terras raras, com teor acima de 4% de Ce2O3 +
La2O3. Atualmente, a Mineração Catalão de Goiás explora a
jazida de nióbio com uma produção anual de 3.548 t de liga
ferro-nióbio, enquanto a Ultrafértil explora a jazida de fosfato
com uma produção anual de 5 Mt de minério com 11% P2O5, o
que resulta em 750.000 t de concentrado de apatita com teor
de 36% P2O5.

Kimberlitos
As principais ocorrências de kimberlitos no Brasil distribuem-se
ao longo dos lineamentos AZ-125º e Transbrasiliano (Gonzaga
e Tompkins, 1991; Tompkins e Gonzaga, 1989). Ao Lineamento
Transbrasiliano (Schobbenhaus et al. 1975) são associados os
kimberlitos de Gilbués/Picos, no Piauí, e os de Poxoréu, no
Mato Grosso. Ao Lineamento AZ-125º, são relacionadas as
províncias kimberlíticas do Cretáceo Inferior (kimberlitos Batoví,
datados em 121 Ma), bem como as do Cretáceo Superior nas
regiões de Aripuanã, no Mato Grosso; de Pimenta Bueno, em
Rondônia; e de Alto Paranaíba em Minas Gerais. Somente os
kimberlitos de Juína (Teixeira, 1996) apresentam, até agora,
mineralizações significativas de diamante.
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Província Kimberlítica de Juína

Depósitos de Potássio de Sergipe–Alagoas

Conforme Teixeira (1996), a Província Kimberlítica de Juína,
datada de 95 a 92 Ma, encontra-se mais ou menos condicionada
ao longo do Lineamento AZ-125º na borda norte da Bacia dos
Parecis.
As estruturas kimberlíticas de Juína apresentam caráter
subvulcânico francamente explosivo com amplas crateras e
estreitos ventos. Nessas crateras, é possível distinguir, da
base para o topo:
i) Brechas kimberlíticas representantes do próprio corpo
intrusivo;
ii) Complexa intercalação de material epiclástico arenoso
de natureza kimberlítica com piroclásticas extrusivas,
cuja espessura varia de 10 a 70 m, apresentando
acamadamento rítmico e gradacional; e
iii) Arenitos epiclásticos com contribuição kimberlítica, cuja
espessura varia de 0 a 60 m.
Essas estruturas kimberlíticas são particularmente amplas
quando intrusivas nos sedimentos da Bacia dos Parecis e são
relacionadas a uma origem freatomagmática.
As brechas de Juína apresentam feições idênticas à das
fácies diatrema de kimberlitos típicos, caracterizando-se por
enorme quantidade de xenólitos mantélicos, notadamente de
lherzolitos e eclogitos, de rochas sedimentares (pelitos
dominantes), de gabros, de gnaisses e de granitos (Teixeira,
1996).

A evolução tectono-sedimentar das bacias marginais brasileiras
(Ojeda, 1981) tem sido dividida em quatro fases: fase de
intumescência ou de soerguimento crustal; fase tafrogênica
ou fase rifte; fase transicional, denominada golfo protooceânico ou fase de evaporitos; fase de oceano aberto ou
fase transgressiva. Essas fases refletem a separação
progressiva entre o Brasil e a África, bem como a abertura do
Atlântico Sul.
Durante o estágio protoceânico, duas sequências evaporíticas relacionadas à Formação Muribeca se depositaram:
i) Os evaporitos Paripueira do Eoaptiano, aos quais são
relacionadas as explorações, por dissolução
subterrânea de sal-gema de Bebedouro, em Maceió,
Alagoas (Amaral e Melo, 1997); e
ii) Os evaporitos Ibura do Neoaptiano, aos quais são
associados os depósitos de silvinita de TaquariVassouras e Santa Rosa de Lima na Bacia de Sergipe
(Cerqueira et al. 1986, 1997).
Na bacia costeira de Sergipe, região nordeste do Brasil,
as estruturas anticlinais, às quais estão associados os campos
de petróleo de Riachuelo, Siririzinho e Carmópolis, limitam as
sub-bacias potassíferas de Santa Rosa de Lima e de TaquariVassouras (Cerqueira et al. 1997, 1986).
Atualmente, somente esta última está sendo explorada
por mineração subterrânea (CVRD) da sequência evaporítica
do Membro Ibura (Neoaptiano), que se sobrepõe aos
conglomerados e arenitos do Membro Carmópolis, ficando
sotoposta aos folhelhos e siltitos com intercalações de arenitos,
calcários laminados e anidrita do Membro Oiteirinhos. Essas
diversas unidades pertencem à Formação Muribeca (Aptiano),
que é recoberta em discordância pelos sedimentos da
transgressão marinha da Formação Riachuelo (Albiano/
Cenomaniano).
Os evaporitos Ibura, que apresentam como característica
a presença de gás disseminado sob a forma de micro-inclusões,
são divididos em nove ciclos (Szatmari et al. 1979; Cerqueira
et al. 1997, 1986) em virtude da alternância de fases de alta
e baixa salinidades.
Os ciclos I e II são constituídos principalmente por halitas
transgredindo sobre os sedimentos anteriores. Nos ciclos III,
IV, V e VI as condições de isolamento e concentração em sais
tornam-se mais drásticas com a precipitação da carnalita (KCl,
MgCl2.6H2O) e da taquidrita (2MgCl2.CaCl2.12H2O) a partir das
salmouras distais. O topo do ciclo VI é marcado por uma fase
de dissolução intensa denominada discordância pré-ciclo VII,
que eliminou grande parte dos sais já depositados,
notadamente nos altos de Carmópolis e de Siririzinho. Sobre
essa discordância, o ciclo VII é composto de camadas de
halita e de silvinita, com delgados níveis de carnalita, as
quais são exploradas na mina subterrânea de Taquari–
Vassouras. Os níveis de halita apresentam texturas variadas:

Província Kimberlítica do Alto Paranaíba
Na província magmática do Alto Paranaíba (Leonardos e Meyer,
1991), destaca-se o grande número de pipes, diques e ventos,
aos quais são relacionados os kimberlitos e kamafugitos
(mafuritos, uganditos e katungitos), cuja idade varia de 83 a
90 Ma, conhecidos como Bocaína, Córrego do Couro, Morro
Alto, Córrego do Varjão, Indaiá I e II, Limeira I e II, Pântano,
Japecanga, Mata do Lenço, Serra do Bueno, Três Ranchos IV
e Três Barras, descritos em diversos trabalhos (Tompkins e
Gonzaga, 1989; Gonzaga e Tompkins, 1991; Barbosa, 1991;
Barbosa et al. 1970; Leonardos e Meyer, 1991; Bizzi, 1993;
Gibson et al. 1995) e objeto de controvérsias quanto ao seu
potencial diamantífero. Araújo (2000) classificou 52 pipes da
Província do Alto Paranaíba como kimberlitos e kamafugitos
(mafuritos e uganditos), dos quais 15% correspondem a
kimberlitos e os 85% restantes, a kamafugitos. Alguns desses
kimberlitos se encontram seguramente mineralizados em
diamante, mas até agora os corpos definidos são de pequenas
dimensões e apresentam concentrações subeconômicas.

Evaporitos
Na região Nordeste do Brasil, depósitos de evaporitos
relacionados ao Aptiano ocorrem tanto nas bacias marginais
costeiras, como nas bacias cretáceas interiores.
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fina, cristaloblástica, digitiforme, esqueletal e bandada, cada
uma delas representando uma fácies bem determinada.
A silvinita basal inferior, com coloração amarela e
cristalinidade grosseira, mostra espessura média de 3,82 m e
teor de 25,03% KCl e consiste no minério de maior distribuição
na bacia. A silvinita basal superior, com coloração avermelhada
e esbranquiçada e com cristalinidade geralmente fina, possui
espessura média de 4,27 m e teor de 24,05% KCl. Essas duas
camadas de silvinita são separadas por um nível de halita
com espessura máxima de 14,62 m na parte central da jazida,
que pode desaparecer em certos locais, provocando, assim, a
fusão dos dois níveis de silvinita.
As reservas de silvinita basal superior são de 42 Mt com
24,05% KCl. A produção, iniciada em 1986, era de 275.000 t
de KCl e de 850.000 t de NaCl em 1991.

Depósitos de Gipsita
Na região Nordeste do Brasil, uma série de bacias cretáceas
intracontinentais apresenta importantes depósitos de gipsita,
que são associados a um episódio marinho transgressivo de
idade Aptiano-Albiano, relacionado à Formação Santana na
Chapada do Araripe e à Formação Codó na Bacia do Grajaú
(Maranhão).
As jazidas mais significativas ocorrem na Bacia do Araripe,
constituindo-se na maior região produtora de gipsita do Brasil,
a qual é utilizada para fabricação de cimento Portland e de
gesso (Krauss e Amaral, 1997).
A camada de gipsita e anidrita, relacionada à Formação
Santana, pode atingir até 30 m de espessura, assentando-se
concordantemente sobre folhelhos pretos ricos em matéria
orgânica de origem algal e carbonatos. O horizonte gipsítico
é capeado por uma seqüência argilo-síltica calcífera e
fossilífera, a qual mostra localmente abundantes concreções
calcárias ricas em ictiólitos (Krauss e Amaral, 1997).

Barita
Dois importantes depósitos de Barita são conhecidos nos
sedimentos da Formação Marizal/Taipu-Mirim: Camamu e
Fazenda Barra (Bahia).

Depósito de Camamu
Na Bacia de Camamu, os depósitos de barita das Ilhas Grande
e Pequena são associados aos sedimentos do Aptiano na
margem continental brasileira e, conseqüentemente,
intimamente relacionados à evolução do rifte que presidiu a
formação do Atlântico Sul. Esses depósitos foram estudados
sucessivamente por Bodenlos (1948), Netto (1977), Campos
(1983), Dardenne e Campos (1984).
Essa camada de barita (E = 4m) apresenta uma zonação
vertical bastante característica (Campos, 1983; Dardenne e

Campos, 1984): i) Barita esferulítica, fibrosa, inferior; ii) Barita
fitada, maciça, intermediária; e iii) Barita botrioidal superior.
Esse minério explorado pela Baroid–Pigminas S.A. é
submetido à britagem grosseira e à simples lavagem para
eliminação das argilas, dos óxidos e dos hidróxidos superficiais
e também a um controle de qualidade feito por meio da medição
da sua densidade, a qual deve ser superior a 4,2.
Do ponto de vista paleogeográfico, a Formação Taipu–
Mirim representa uma fácies de transição entre a Formação
Marizal, no continente, a oeste, e os evaporitos, a leste, que
ocorrem na plataforma continental, onde foram reconhecidos
por sondagem, e são correlacionados aos evaporitos do Golfo
Paripueira do Eoaptiano.
A fonte dos íons Ba2+, necessários para a formação de
barita, é ligada à lixiviação desse elemento contido nos
feldspatos potássicos dos granulitos ácidos do embasamento
e também à lixiviação dos seus produtos retrabalhados (arcósios
e conglomerados) no continente. A migração desses fluidos
enriquecidos em bário, em direção à zona de transição dos
evaporitos (gipsita/anidrita), provoca a substituição dos sulfatos
de cálcio, induzindo assim a formação da barita encontrada
no depósito de Camamu. Em 1997, as reservas eram estimadas
em 663.602 t de minério com 72,06% BaSO4 (DNPM, 1998).

Depósito da Fazenda Barra
Na Bacia do Recôncavo/Tucano (Bahia), o depósito de barita
da Fazenda Barra foi descoberto em 1982 pela PETROMISA
(Bandeira et al. 1986). Suas reservas foram estimadas em
370.000 t de minério com teor médio de 37,27% BaSO4. Nessa
jazida, bem como em outras ocorrências registradas na região,
a barita ocorre como cimento de arenitos e conglomerados da
Formação Marizal (Eoaptiano), Andar Alagoas, e é associada
à esfalerita, galena, pirita e fluorita em proporções menores.

Fosforitos
Na região Nordeste do Brasil, os fosfatos ocorrem associados
à seqüência sedimentar (Grupo Paraíba) da Bacia de
Pernambuco/Paraíba (Cretáceo Superior), a qual se estende
na forma de uma estreita faixa costeira (15 a 20 km de largura)
alongada norte–sul (± 100 km) entre as cidades de Recife e
de João Pessoa, mergulhando suavemente em direção ao
Oceano Atlântico. Em toda a bacia costeira, a sedimentação
fosfática se situa na base da transgressão marinha da Formação
Gramame, na forma de um horizonte mais ou menos contínuo
sobreposto aos arenitos Beberibe. A espessura da camada de
fosforito varia de alguns centímetros até o máximo de 4 m,
com teores variáveis de 20 a 35% P2O5 (Kegel, 1955; Moreira
Neto e Amaral, 1997). As reservas estimadas para a região
são da ordem de 65 Mt de minério com 22% P2O5.
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Depósitos Clásticos Diamantíferos
Durante o estágio rifte do Cretáceo Inferior, espessas
seqüências fluviais clásticas depositaram-se nas bacias
costeiras marginais e nas bacias interiores do continente
brasileiro. Na Bacia Sanfranciscana, os conglomerados basais
da Formação Abaeté (Grupo Areado) contêm numerosas
ocorrências de diamante detrítico (Campos et al. 1993). Esses
conglomerados representam depósitos de barras seixosas
longitudinais e transversais ocorrendo num sistema fluvial entrelaçado grosseiro em ambiente que varia de árido a desértico
(Campos, 1996; Campos et al. 1993). Na região de Canabrava,
onde foram identificados, os conglomerados contêm pequenos
diamantes de boa qualidade (teores de até alguns pontos por
m 3 ) os quais contribuem na alimentação dos placeres
diamantíferos recentes conhecidos no Rio do Sono. A reconstituição das paleocorrentes mostra um transporte preferencial
de NE para SW (Campos, 1996; Dardenne et al. 1991). Nessa
área, os conglomerados sobrepõem-se, em discordância
erosiva, aos sedimentos glaciais do Grupo Santa Fé (Permiano),
que podem ter contribuído como fonte local dos diamantes.
Várias outras ocorrências de diamante, associadas aos
conglomerados da Formação Abaeté, foram comprovadas em
Minas Gerais e em Goiás, com as mais extensas se situando
na Serra do Cabral (Chaves et al. 1998; Karfunkel e Chaves,
1994, 1995).
A origem dos diamantes é relacionada ao retrabalhamento
sucessivo dos conglomerados diamantíferos da Formação Sopa
do Supergrupo Espinhaço (Mesoproterozóico), do Grupo Macaúbas (Neoproterozóico) e do Grupo Santa Fé de Minas (Permiano),
conforme sugerido por Gonzaga e Tompkins (1991), Dardenne
et al. (1991), Campos (1996), Campos e Dardenne (1995).
No Nordeste, depósitos semelhantes são descritos na
região de Gilbués (Piauí), onde os diamantes são associados
às fácies conglomeráticas da Formação Pé do Morro, base do
Grupo Areado (Gonzaga e Tompkins, 1991).
Durante a reativação do rifte no Cretáceo Superior, ocorreu
o soerguimento do Alto Paranaíba entre as Bacias Paraná e
Sanfranciscana, ao qual são relacionadas as intrusões alcalinas,
os derrames vulcânicos e pipes kimberlíticos da Formação Patos.
O desmantelamento desses edifícios vulcânicos resultou na
deposição dos conglomerados e dos arenitos epiclásticos da
Formação Uberaba, na Bacia Bauru e da Formação Capacete,
na Bacia Sanfranciscana (Campos e Dardenne, 1997). A essas
litologias são correlacionadas as ocorrências de diamante da
região de Romaria (Gallo, 1991; Suguio et al. 1979), e as do
Grupo Bauru em geral (Fleischer, 1998).
Na Chapada dos Guimarães, numerosas ocorrências de
diamantes em placeres terciários e quaternários, no distrito
de Poxoréu, são consideradas como retrabalhamentos dos
conglomerados polimíticos da base do Grupo Bauru (Weska et
al. 1997; Weska, 1996; Fleischer, 1998). Os conglomerados

diamantíferos associados à Formação Parecis, cuja bacia
homônima se encontra separada da Bacia Bauru pelo Alto de
Rondonópolis, são também o produto de uma sedimentação
desenvolvida durante o Cretáceo Superior. Nessa área, situa-se
a jazida de diamante de Arenópolis/Nortelândia, com reservas
de 400.000 quilates e teores de 2 a 4 pontos/m3, resultante
do retrabalhamento e da reconcentração dos diamantes na
forma de depósitos aluvionares durante o Terciário–Quaternário
(Souza, 1991; Fleischer, 1998).

Cenozóico
Durante o Cenozóico, os principais depósitos minerais
encontrados são decorrentes da alteração laterítica, que atuou
na Plataforma Sul-Americana desde o início do Terciário, e da
concentração de minerais pesados na forma de placeres, pelos
rios, nos aluviões e nos paleo-aluviões e, pelo mar, nas praias
da margem continental.

Depósitos de Bauxita
Os depósitos de bauxita, largamente espalhados em diferentes
regiões do território brasileiro, podem ser agrupados em três
grandes províncias: bauxitas da Província Amazônica; bauxitas
da Província Centro-Leste; bauxitas da Província Alcalina.

Depósitos de Bauxita da Amazônia Oriental
Nos estados do Amazonas e do Pará, os principais depósitos
de bauxita – Trombetas, Nhamundá, Juruti, Almeirim,
Paragominas, Mazagão – apresentam perfis de alteração
semelhantes, desenvolvidos a partir de sedimentos argilosos
e argilo-arenosos pertencentes às formações Ipixuna, Itapecuru
e/ou Alter do Chão, consideradas como pertencentes ao
Cretáceo Superior ou ao Terciário Inferior. Em todas essas
localidades, os depósitos são, ou foram, cobertos por uma
espessa (até 20 m) camada caulínica, denominada “Argila de
Belterra” (Truckenbrodt e Kotschoubey, 1981). A altitude do
platô bauxítico varia de 200 m, nas porções mais elevadas, a
70 m, perto do delta do Rio Amazonas.
Na distribuição dos horizontes no perfil de alteração, reside
a originalidade das bauxitas da Amazônia e a origem das
controvérsias em relação à evolução dos perfis de alteração
e, conseqüentemente, aos modelos genéticos apresentados:
i) As bauxitas apresentam espesso capeamento caulínico
(“Argila de Belterra”) considerado alóctone e
depositado num ambiente lacustre (Grubb, 1979;
Truckenbrodt e Kotschoubey, 1981; Kotschoubey et al.
1997; Kotschoubey e Truckenbrodt, 1981, Kotschoubey,
1988) ou autóctone, proveniente de uma evolução in
situ do perfil de alteração (Lucas, 1997; Boulangé e
Carvalho, 1997); e
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ii) A presença de um horizonte nodular ferruginoso,
intercalado entre dois níveis bauxíticos, evidenciando
uma evolução polifásica que implica a diversidade
climática com alternância de períodos áridos e úmidos
ou a migração do ferro por meio do perfil de alteração
para formar uma crosta ferruginosa intermediária.
Essas observações levam os diferentes autores à
elaboração de dois modelos distintos para a formação das
bauxitas na Amazônia:
a) O modelo alóctone de alteração polifásica
Esse modelo, apresentado por Kotschoubey et al. (1997),
Kotschoubey e Truckenbrodt (1981), Kotschoubey (1988),
considera as argilas caulínicas de Belterra como um
sedimento depositado em ambiente lacustre após a
formação das bauxitas, selando, assim, a evolução do
perfil de alteração. Nesse sentido, as bauxitas da
Amazônia são depósitos fósseis.
A evolução do perfil de alteração é interpretada como
relacionada a duas fases principais de bauxitização, em
clima úmido, sob cobertura florestal, e alternadas com
períodos de clima árido, sem cobertura florestal, durante
os quais ocorre o desmantelamento dos horizontes
ferruginosos superficiais.
b) O modelo autóctone de alteração polifásica in situ
Este modelo, apresentado por Lucas (1997), Boulangé e
Carvalho (1997), advoga em favor de uma evolução
contínua in situ a partir da alteração dos sedimentos
argilo-arenosos, por um longo período em condições
climáticas de equatoriais a tropicais, estendendo-se desde
o início do Terciário até os tempos atuais. A formação
original do horizonte ferruginoso deve-se à migração do
ferro que precipitou junto a um nível arenoso e ao nível
freático. Fenômenos de ressilicificação e dessilicificação
são responsáveis pela formação dos horizontes caulínicos
e bauxíticos, respectivamente. O horizonte caulínico
encontra-se microagregado e regenerado por intervenção
biológica sob a forma de fitólitos ou por transporte do
quartzo e da caulinita pelos termitos (Tardy, 1993).
Em conclusão, segundo esses autores, o perfil completo
das formações bauxíticas da Amazônia resulta da evolução in
situ por diferenciação geoquímica a partir da atuação de frentes
de alteração sucessivas no tempo e no espaço, sendo
classificadas como criptobauxitas (Tardy, 1993).

Depósitos de Bauxita de Cataguazes
Esses depósitos constituem uma extensa faixa aluminosa,
orientada NE–SW, que se estende de São João do Nepomuceno
até Cataguazes, e representam uma reserva total superior a
100 Mt. São de grande importância econômica em virtude da
proximidade com os grandes centros consumidores: São Paulo,
Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Os depósitos de bauxita
(Beissner et al. 1997) localizam-se nas cristas mais elevadas

da região, entre 700 e 900 m; enquanto as depressões são
ocupadas por um material saprolítico argiloso. O perfil de
alteração é praticamente constante na região, tendo-se
desenvolvido a partir de rochas metamórficas de alto grau
(gnaisses e granulitos) pertencentes ao Complexo Juiz de Fora:
anfibolitos e gnaisses derivados de rochas básicas,
intermediárias e ácidas.

Depósitos de Bauxita da Província Alcalina
Os depósitos de bauxita associados a rochas alcalinas na região
Sudeste do Brasil distribuem-se em três grandes áreas:
Subprovíncia de Poços de Caldas, em Minas Gerais; Subprovíncia
Costeira que recobre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro;
e Subprovíncia de Lages/Anitápolis, no Estado de Santa Catarina.
Apesar de suas reservas moderadas, inferiores a 100 Mt, esses
depósitos apresentam grande importância econômica em razão
de sua proximidade com os grandes centros consumidores do
país.

Depósitos de Caulim da Região Amazônica
Na região Amazônica, três distritos principais são conhecidos
pelos seus depósitos de caulim: Rio Capim, Morro do Felipe e
Manaus/Itacoatiara. Depósitos menores são também registrados
na região de São Gabriel da Cachoeira (Costa e Morães, 1998).
Na região de Rio Capim e de Ipixuna, os mais importantes
depósitos de caulim foram desenvolvidos a partir da alteração
dos sedimentos cretáceos intemperizados das formações
Ipixuna/Itapecuru e Alter do Chão, compostas de arenitos ricos
em quartzo e feldspatos caulinizados e de argilitos caulínicos
intercalados, muito pobres em quartzo. Essas duas litologias
mostram intensa desferrificação. A espessura do horizonte
caulínico varia de 10 a 20 m de espessura. As estruturas
sedimentares, como estratificação planoparalela e estratificação
cruzada, encontram-se preservadas no caulim rico em grãos
de quartzo, os quais se mostram freqüentemente fraturados
e corroídos. No caulim desprovido de grãos de quartzo,
apenas uma laminação incipiente é observável. Este caulim
caracteriza-se pela sua alvura devido ao seu baixo conteúdo
em óxi-hidróxidos de ferro. A caulinita apresenta-se em
agregados vermiculares bem desenvolvidos, e mais raramente,
em pequenos leques. Os cristais pseudo-hexagonais são bem
formados, com um diâmetro de 200 ηm até 30 µm.
Freqüentemente, observa-se a presença de cristais maiores
envolvidos por uma matriz microcristalina.
Na região do Morro do Felipe, Kotschoubey et al. (1999)
distinguem seis horizontes bem diferenciados: rocha siliclástica
alterada da Formação Alter do Chão; espesso pacote caulínico;
crosta ferruginosa; bauxita nodular 1; bauxita nodular 2; e
cobertura de Argila de Belterra.
O horizonte caulínico, com espessura média da ordem de
30 m e contato gradativo para os sedimentos da Formação
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Alter do Chão, é dividido em: caulim inferior; nível arenoso; e
caulim superior.
O caulim mostra textura criptocristalina com tendência a
formar microagregados de caulinita.
Segundo Kotschoubey et al. (1996, 1999) e Costa e Moraes
(1998), os depósitos de caulim são relacionados aos horizontes
inferiores do perfil laterítico desenvolvido inicialmente no
Terciário Inferior e evoluem progressivamente por processos
de desferrificação e ressilicificação dos sedimentos residuais
pretéritos em ambientes redutores, do Mioceno até o Holoceno.
A produção de caulim da região destina-se essencialmente
à indústria de papel. Diversas minas encontram-se atualmente
em produção:
• Morro do Felipe (CADAM – Caulim da Amazônia S.A.):
600.000 t em 1995, com ampliação prevista para 1 Mt
no ano 2000;
• Distrito Rio Capim (Pará Pigmentos S.A., em associação
com a CVRD, CADAM – Caulim da Amazônia S.A. e
Mitsubishi Corporation of Japan): 600.000t em 1996, e
Rio Capim Caolim (RCC) produzindo 500.000 t em 1996.

Depósitos de Níquel Laterítico
Os principais depósitos de níquel laterítico do Brasil são
associados ao desenvolvimento do perfil de alteração sobre
rochas ultramáficas de natureza, origem e idade variadas.

Depósitos Ni Laterítico Tipo Morro do Níquel
No sudoeste de Minas Gerais, a jazida do Morro do Níquel
representa o produto da alteração laterítica atuando sobre um
pequeno corpo de serpentinito, capeado por uma zona
silicificada (15 a 20 m de espessura), culminando a 900 m de
altitude e pertencente ao Greenstone Belt do Morro do Ferro.
Nos perfis de alteração, descritos por Trescases e Oliveira (1978),
o níquel contido na serpentina original (0,4% de Ni) é liberado
pela alteração e concentra-se na forma de clorita, de garnierita
e de uma nova serpentina niquelífera. Esses silicatos alteram-se
progressivamente para produtos amorfos de Si-Fe ricos em
níquel. No saprólito, a serpentina desaparece totalmente, e o
teor de NiO atinge 1,8%.
A evolução geoquímica mostra uma total independência
entre o perfil clássico de alteração desenvolvido e a capa silicosa,
que deve representar uma antiga base de perfil de alteração
originado em condições de clima árido, isto é, anterior à
instalação da alteração laterítica que conduziu à formação do
depósito de níquel.

Depósito Ni Laterítico tipo Vermelho na Província Mineral
de Carajás
Essas jazidas, situadas no contexto da Província Mineral de
Carajás, são associadas a uma série de corpos máficoultramáficos diferenciados: Vermelho, Puma-Onça, Jacaré-

Jacarezinho, etc. Esses corpos são compostos por gabros, noritos,
anortositos, piroxenitos, peridotitos e dunitos serpentinizados.
Os perfis de alteração laterítica, descritos por Cordeiro e
McCandless (1976), Correa et al. (1984), Alves et al. (1986),
Heim e Castro Filho (1986), Castro Filho e Mattos (1986),
Bernadelli et al. (1983), Costa (1997), desenvolveram-se sobre
peridotitos e dunitos serpentinizados com piroxenitos
intercalados, formando um platô característico a uma altitude
de 450 a 500 m, sustentado por um horizonte silicoso (até 60 m)
contrastando com as superfícies menos elevadas (300 a 350 m)
registradas sobre as rochas máficas. Abaixo do nível de
silcrete, observa-se um horizonte ferruginoso e um saprólito
grosso. No saprólito ferruginoso, que pode atingir até 30 m
de espessura, o níquel é associado à goethita e mostra um
enriquecimento pronunciado em níquel, com teores da ordem
de 1,2% Ni, constituindo o minério oxidado. No saprólito
grosso, o níquel ocorre vinculado aos silicatos, tais como a
garnierita e a esmectita, formando o minério silicatado com
teores variáveis de 1,5 a 2,0% Ni. As proporções entre os
minérios limonítico e silicatado são mais ou menos equivalentes
nos diferentes depósitos estudados. As reservas totais calculadas foram da ordem de 44 Mt com 1,5% Ni para a jazida do
Vermelho; 43,5 Mt com 2,0% Ni nas jazidas de Puma-Onça; e
53,5 Mt, com 1,41% Ni, nas jazidas de Jacaré-Jacarezinho.

Depósitos Ni Laterítico de Niquelândia e Barro Alto
Na região central do estado de Goiás, os complexos máficoultramáficos de Niquelândia e Barro Alto apresentam
importantes depósitos de níquel laterítico, desenvolvidos a
partir da alteração que atua sobre a zona ultramáfica, a qual
é composta de piroxenitos e de peridotitos/dunitos parcialmente serpentinizados. As jazidas encontram-se nas cotas
variáveis de 900 a 1.050 m, nas baixadas, nas encostas e nos
“vales suspensos” individualizados entre as principais elevações
sustentadas a uma altitude de 1.100 a 1.150 m por rochas
ultramáficas que, freqüentemente, apresentam um
capeamento silicoso. Os trabalhos, que centram seu interesse
no estudo dos depósitos niquelíferos, de Melfi et al. (1979,
1988), Pedroso e Schmaltz (1986), Baeta Jr. (1986), e Oliveira
e Trescases (1982) destacaram os perfis de alteração
desenvolvidos sobre piroxenitos e sobre peridotitos/dunitos.
As jazidas do Complexo de Niquelândia, atualmente
exploradas pela Cia. Níquel Tocantins e pela CODEMIN, possuem
reservas totais correspondentes a cerca de 60 Mt de minério,
com 1,45% Ni. As jazidas do Complexo de Barro Alto não são
ainda exploradas, e suas reservas totais foram avaliadas em
torno de 72,39 Mt de minério com 1,67% Ni.

Depósitos Ni Laterítico Tipo Santa Fé da Província
Alcalina de Goiás
Na região Centro-Oeste do Brasil, e mais especificamente no
sudeste do Estado de Goiás (Gaspar e Danni, 1981), as intrusões
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zonadas pertencentes ao Grupo Iporá, cuja idade gira em
torno de 70 Ma (Cretáceo Superior), apresentam um caráter
ultramáfico-alcalino, sendo compostas por dunitos e peridotitos
parcialmente serpentinizados, piroxenitos, sienitos e sienitos
nefelínicos (Danni, 1985). A alteração laterítica atuante sobre
os núcleos ultramáficos provocou um enriquecimento
pronunciado em níquel. Suas reservas foram estimadas em
18,27 Mt, com 1,36% Ni, no Morro do Engenho; em 13,6 Mt
com 1,5% Ni, no Morro dos Macacos; e em 21,2 Mt, com 1,5%
Ni, na intrusão de Santa Fé.
Um estudo detalhado da evolução do perfil de alteração
laterítica foi realizado por Oliveira e Trescases (1980) na área
de Santa Fé, o que tornou possível estender as principais
conclusões ao conjunto das intrusões de caráter ultramáficoalcalino, na porção sudoeste do estado de Goiás.

Depósitos de Ouro Laterítico
Bons exemplos de acumulação de ouro em perfis lateríticos
são encontrados na região amazônica, nas áreas de Igarapé
Bahia, Águas Claras, Salobo, Serra Verde, Serra Pelada,
Cassiporé, Ipitinga, Amapari e Gurupi.
A distribuição do ouro nos perfis completos de alteração
laterítica mostra um padrão sigmoidal com dois picos de
concentração nas convexidades da curva, os quais correspondem
ao horizonte perto da base do saprólito e à zona de transição
das argilas para a crosta bauxítica e/ou ferruginosa (Costa,
1997), realçando, assim, a importância da identificação do
tipo de perfil: completo ou truncado.
Um dos exemplos mais espetaculares consiste no caso do
depósito Igarapé Bahia, onde a alteração laterítica permitiu
o desenvolvimento de um horizonte superior enriquecido em
Fe e Au a partir de uma mineralização sulfetada contendo em
torno de 0,1 g/t Au. Nesse horizonte laterítico o ouro é muito
fino, invisível, e é associado à hematita, maghemita e goethita,
com gibsita e caulinita subordinadas (Costa et al. 1996).
As reservas desse minério laterítico foram calculadas em 12
Mt com 5 g/t Au, com a produção anual atingindo 10 t Au.
Esse horizonte ferruginoso é em grande parte coberto por um
latossolo avermelhado argiloso, relativamente pobre em ouro,
com teores inferiores a 0,1 g/t.
Na área de Cassiporé (Morro da Mina), Estado do Amapá,
o depósito tem sido explorado por garimpeiros desde os anos
1980 e se concentra no perfil laterítico na base do saprólito,
com os teores diminuindo progressivamente até atingir um
novo máximo na crosta ferruginosa/bauxítica (Costa et al.
1993). Nos depósitos de Salamangone e Mutum (Distrito Au
de Lourenço), a concentração supergênica do ouro ocorreu a
partir de veios de quartzo auríferos ricos em As, além de Ag,
Pb, Cu e Bi, os quais são associados a uma zona de
cisalhamento encaixada em plutão tonalítico e granodiorítico
(Ferran, 1988), datado em 2155 ± 13 Ma e relacionado ao

desenvolvimento de um arco magmático. O ouro se encontra
preferencialmente na arsenopirita, junto com pirrotita,
loellingita e calcopirita. Aqui também o ouro aparece na forma
de partículas muito finas (de 67 a 75 µm) com teores variáveis
de 0,05 a 3,49 g/t.
Na região de Gurupi, Serra do Pirocaua (Maranhão), o
ouro encontra-se associado ao horizonte ferruginoso
enriquecido em fosfato de alumínio desenvolvido sobre uma
seqüência vulcanossedimentar, cortada por veios de quartzo
auríferos ricos em turmalina e apresentando teores que vão
de 0,2 a 1,0 g/t Au.

Depósitos Minerais do Tipo Placer
Os depósitos de tipo Placer, desenvolvidos por concentração
mecânica durante o Cenozóico, em drenagens no interior e ao
longo do litoral do Brasil, são encontrados em aluviões
recentes, paleo-aluviões e praias.

Depósitos Aluvionares
Os principais minerais explorados em placeres aluvionares são:
diamante, ouro e cassiterita, além de algumas pedras
preciosas, tais como topázio, turmalina, água-marinha,
alessandrita e esmeralda. Todos esses minerais são objeto da
tradicional e secular atividade garimpeira no território brasileiro.

Depósitos de Ouro e de Cassiterita
A importância econômica dos placeres de ouro e de cassiterita
é muito grande, sobretudo na região amazônica, onde aluviões
e paleo-aluviões são encontrados, paradoxalmente, nas
proximidades dos depósitos primários, fato que sugere a
existência de variações climáticas importantes durante o
Quaternário (Veiga, 1988; Veiga et al. 1988).
As principais concentrações de ouro situam-se nas
províncias minerais de Amapá, Tapajós, Rio Madeira e Alta
Floresta, enquanto as de cassiterita se localizam no Distrito
de Pitinga e na Província de Rondônia. Na região amazônica,
ainda existe um grande potencial para esse tipo de depósito,
principalmente em relação a terraços aluvionares e a
paleovales soterrados, como os assinalados por Bastos (1988),
no garimpo de ouro do Periquito, e por Bettencourt et al.
(1988), Veiga, (1988), Veiga et al. (1988) no Distrito de Pitinga
e na Província de Rondônia.
Depósitos de Diamante
Como salientado nas páginas anteriores, a exploração de
placeres de diamante, por garimpeiros, é tradicional e secular
nas províncias de Diamantina, Chapada Diamantina, Alto
Paranaíba, Mato Grosso e Rondônia. À exceção dos depósitos
aluvionares da região de Juína, que são diretamente associados
à presença de kimberlitos diamantíferos, todos os outros
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depósitos de diamante do tipo Placer apresentam baixos
teores, da ordem de alguns pontos por m3, e são desprovidos
de minerais satélites do diamante, o que sugere uma história
geológica complexa e a incorporação do diamante a ciclos
sedimentares sucessivos, conforme demonstrado nos depósitos
de Arenópolis/Nortelândia, na Chapada dos Parecis (Souza,
1991; Fleischer, 1998), de Poxoréu, na Chapada dos Guimarães
(Weska, 1996; Weska et al. 1997; Fleischer, 1998), no Rio
Andaraí, na Chapada Diamantina (Montes, 1977), no Rio Jequitinhonha, na região de Diamantina (Fleischer, 1998) e na Bacia
Sanfranciscana (Gonzaga e Tompkins, 1991; Campos, 1996).
Na região de Coromandel (Triângulo Mineiro), os depósitos
aluvionares forneceram os maiores diamantes descobertos no
Brasil: Getúlio Vargas (726,6 quilates) no Rio Santo Antônio;
Sebastião (735 quilates), André Baiano (346 quilates), Janeiro
(221 quilates) e Matias (131 quilates) no Rio Santo Inácio,
todos eles correspondendo a fragmentos de diamantes maiores.
A origem desses diamantes é controvertida, sendo relacionada
segundo os autores a fontes kimberlíticas (Leonardos e Meyer,
1991; Svisero et al. 1984) ou a fontes sedimentares (Tompkins
e Gonzaga, 1989; Gonzaga e Tompkins, 1991), como os
diamictitos neoproterozóicos Ibiá e os conglomerados cretáceos.
Tais divergências parecem indicar uma origem múltipla com
fontes locais diferenciadas para os diamantes da região.

Depósitos de Placeres de Praia na Margem
Costeira do Brasil
Ao longo da costa brasileira, depósitos de placeres de praia
são conhecidos desde o litoral do NE até o Rio Grande do Sul,
cujas areias são exploradas para monazita (ETR), ilmenita/
rutilo (Ti) e zirconita (Zr).

Depósitos de ETR-Ti nos Estados da Bahia, do Espírito
Santo e do Rio de Janeiro
Nesses estados, as areias pretas litorâneas são exploradas
há décadas para extração de monazita, ilmenita/rutilo e
zirconita. A partir desses minerais são extraídos óxidos de
terras raras, óxidos de tório e dióxido de titânio (Torezan e
Vanuzzi, 1997). As jazidas de Cumuruxatiba, Guaratibas, Prado,
Guarapari, Buena e São João da Barra situam-se na zona de
espraiamento (teores > 30%), ao longo de cordões litorâneos
regressivos (teores ≅ 10%) e de dunas eólicas (teores < 10%).
As reservas de minerais pesados alcançam cerca de 2,9 Mt.
A jazida de São João da Barra contém uma reserva de 40.000 t
de monazita.

Depósitos Ti-Zr de Mataraca
O depósito de titânio-zircônio de Mataraca, no litoral da Paraíba,
limite com Rio Grande do Norte, é o maior em fase de exploração no Brasil, com reservas da ordem de 2,7 Mt de minerais
pesados, com 81,54% ilmenita, 2,4% rutilo e 16,06% zirconita.

As maiores concentrações são encontradas junto aos campos
de dunas, onde os teores médios dos minerais pesados nas
areias variam de 3,3 a 5% (Caúla e Dantas, 1997).

Depósitos Ti do Distrito de Bujuru
No domínio da planície costeira do Rio Grande do Sul, os
sedimentos inconsolidados holocênicos mineralizados
correspondem aos campos de dunas litorâneas, que se
sobrepõem aos sedimentos lagunares e acompanham
grosseiramente a atual linha de praia. Com largura de 1 a 4 km
e espessura de 1 a 5 m, os campos de dunas são mineralizados em estaurolita, magnetita, leucoxênio, cianita, granada
e em epidoto. O mineral mais abundante é a ilmenita, que
constitui, em média, 55% do concentrado de minerais pesados.
Atualmente, a reserva foi estimada em 10,8 Mt de titânio
(Santos et al. 1998). Uma produção anual de 90.000 t de
dióxido de titânio é prevista pela Paranapanema.
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