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INTRODUÇÃO- Histórico 
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LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO GEOLÓGICO DOS DEPÓSITOS 

“...depósitos minerais importantes no mundo 

decorrem da superposição casual de vários 

processos geológicos durante um período 

prolongado de tempo...” Laurence Robb (2005) 



LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO GEOLÓGICO DOS DEPÓSITOS 



SÍNTESE DOS TRABALHOS SISTEMÁTICOS REALIZADOS NOS DEPÓSITOS 

NO PROJETO JURUENA-TELAS PIRES 

Garimpo Status Exposição*
Unidade 

Estratigráfica
Hospedeira Encaixante

Tipo de 

mineralização
Estrutura Alteração hidrotermal Paragênese Minério

Produção e/ou 

Teor Médio

Espessura 

estimada
Sondagem

Peteca 

(CA14)
-10,1170 -55,0776 Para l i sado 2 Complexo Cuiu-cuiu Tonal i to

Hidrotermal i to 

mi lonítico serici ta-

clori ta-quartzo

Veio de quartzo 

(Fi loneano)

Cisa lhamento rúpti l  N70W / 

vertica l

serici ti zaçao, clori ti zação, 

s i l i ci ficação e sul fetação 

proximal  e potass i ficação 

dis ta l .

Veios  de quartzo com 

Piri ta  e magneti ta

 Biogold 

(xx furos)

Viuva (CA15) -10,1228 -55,0835 Ativo 1A Complexo Cuiu-cuiu

Leucogranito, 

ortognaisse 

tonal ítico e 

diabás io

Veios  de quartzo 

subpara lelos
Cisa lhamento rúpti l  N85W/68NE

Si l ici ficação, serici ti zação 

e sul fetação

Veios  de quartzo com 

Piri ta , hemati ta  e ouro
5 a15 cm

Raimunda 

(CA19)
-9,9408 -55,2160 Para l i sado 2

S. I . Nhandu

Sieno a  

monzogranito

Granito 

hidrotermal izado

Veio de quartzo 

(fi loneano) e 

disseminado

Cisa lhamento rúpti l  a  rúpti l -

dúcti l  N85W / vertica l

Serici tação, clori ti zação, 

s i l i ci ficaçao, epidotozação 

e sul fetação

Piri ta

Basílio (CA21) -9,9628 -55,1609 Para l i sado 2

S. I . Nhandu

Sieno a  

monzogranito

Granito 

hidrotermal izado, 

clori ti to, brecha 

hidrotermal

Veio de quartzo 

(fi loneano) e 

disseminado

Cisa lhamento rúpti l  a  rúpti l -

dúcti l  - N75W / vertica l

Serici ti zação, clori ti zação, 

s i l i ci ficação e sul fetação

Piri ta , ca lcopiri ta  e 

ca lcoci ta
Coogar

Serrinha 

Guarantã 

(CA26)

-10,0236 -55,0104 Ativo 1A
Granodiori to X1 ou 

Complexo Cuiu-cuiu

Granodiori to ou 

tonal i to fol iado

Hidrotermal i to 

mi lonítico sericítico-

clorítico cisa lhado

Veio de quartzo 

(Fi loneano)
N80W/80 NE ou vertica l

Clori ti zação, serici ti zação, 

s i l i ci ficação e sul fetação

Veios  de quartzo com 

bornita  e ca lcoci ta , a lém 

de malaquita  e crisocola .

Alvo X1 

(CA25)
-10,0685 -54,9211

Furo de 

sonda
S.I. Pé Quente Granodiori to

Granodiori to 

hidrotermal izado
Disseminado

Luizão (CA31) -9,9643 -55,2206 Para l i sado 1A

S. I . Nhandu

Sieno a  

monzogranito

Granito 

hidrotermal izado

Veios  de quartzo 

e disseminado

Cisa lhamento rúpti l  a  rúpti lE-W / 

vertica l  (zona minera l i zada)

Si l i ci ficação, serici ti zação, 

epidotização, ox. de Fe

Piri ta , hidrozinzi ta  (?), 

ga lena (?)

Queiroz 

(FS06)
-10,1239 -55,0590 Para l i sado 2 Complexo Cuiu-cuiu

Ortognaisse 

tonal ítico ?

Hidrotermal i to 

sericítico e clorítico, 

s i l i ci ficado 

cisa lhado

Veio de quartzo 

(fi loneano) e 

disseminado

Zona N75W / vertica l

Serici ti zação, clori ti zação, 

s i l i ci ficação, 

carbonatação, 

potass i ficação?

Zona sericítica , com veios  

de quartzo, pi ri ta  e 

ca lcopiri ta

João Fidelis 

(FS09)
-10,1088 -55,0904 Para l i sado 2 Complexo Cuiu-cuiu

Brecha 

hidrotermal

Zona de cisa lhamento rúpti l  

N55W / vertica l

Si l i ci ficação, óxido de 

ferro (hemati ta), 

serici ti zação,  sul fetos  

óxidados

Si l ici ficação, óxidos  de 

ferro (hemati ta), textura  

vug, cavidades  e  drusas  

de quartzo, com 

malaquita , azuri ta , a lém 

de sul fetos  oxidados

Pé Quente -

Filão do 

Barba (FS20)

-10,3678 -54,8100 Ativo 1A S.I. Pé Quente

Tonal i to ou 

monzonito 

hidrotermal izado

Tonal i to ou 

monzonito 

hidrotermal izado

Veio de quartzo 

(fi loneano) e 

disseminado

Zona de cisa lhamento rúpti l  N80E 

ou E-W / vertica l

Serici ti zação, a lbi tização?, 

s i l i ci ficação, argi l i zação, 

sul fetação

1) Veio de quartzo com 

piri ta  e ca lcopiri ta  2) 

Tonal i to 

hidrotermal izado 

(a lbi ti to?) com 

disseminações  de piri ta  

e ca lcopiri ta .

4 g/dia Até 60 cm

Valentim 

(FS33)
-10,1833 -55,1751 Ativo 1B Complexo Cuiu-cuiu

1) Granitoide rosa  

cataclástico e 

Quartzo 

plagioclás io 

pórfi ro

Hidrotermal i to 

sericítico e clorítico, 

s i l i ci ficado, 

cisa lhado

Veio de quartzo 

(Fi loneano)

Zona de cisa lhamento rúpti l  

N60W / 80 SW

Clori tização-serici ti zação, 

s i l i ci ficação , 

potass i ficação e 

sul fetação

Veio de quartzo com Au, 

disseminações  ou 

bandas  de piri ta , 

ca lcopiri ta , bornita  e 

ca lcoci ta

80 g/ dia 10 a  40 cm

Independência 

(PC-03)
-10,1043 -55,0887 Inativo 3 Complexo Cuiu-cuiu

Veio de quartzo 

(Fi loneano)
Cava com direção N65W

Trairão 

(CA110)
-9,8071 -55,5816 Ativo 1A

Complexo Cuiu-cuiu - 

S. I . Nhandu

Granitóide 

hidrotermal izado 

e intemperizado

Disseminado em 

zona de 

s tockwork e 

fi loneano

Direção fi lão: N40W/75SW e 

N05W/55SW

Alteração fíl i ca  com 

quartzo-serici ta  e sul feto 

(pi ri ta).

Coordenadas

Garimpo Status Exposição*
Unidade 

Estratigráfica
Hospedeira Encaixante

Tipo de 

mineralização
Estrutura Alteração hidrotermal Paragênese Minério

Produção e/ou 

Teor Médio

Espessura 

estimada
Sondagem

Garimpo do 

Carlinhos
-10,5227 -54,4757 Para l i sado 1A Pórfi ro União?

Granitóide 

Saprol i ti zado

Granito 

hidrotermal izado

Fraturas  com 

halos  de 

a l teração

Fratura  N80E/vertica l
s i l i ci ficaçao, epidotização 

e sul fetação

Faz, Figueira 

Branca (Filão 

38)

-10,7169 -54,8246 Para l i sado 1A
Suíte Intrus iva  

Matupá

Bioti ta  Monzo a  

s ienogranito
Zona de fa lha  

Disseminado em 

zona de 

s tockwork e 

fi loneano

Zona de fa lha  N80E/vertica l

Clori ti zação, serici ti zação, 

s i l i ci ficação, 

caul ini tização (dis ta l ) e 

sul fetação

Faz, Figueira 

Branca (Filão 

22)

-10,7201 -54,8273 Para l i sado 1A
Suíte Intrus iva  

Matupá

Bioti ta  Monzo a  

s ienogranito
Zona de fa lha  

Veio de quartzo 

(Fi loneano)
Zona de fa lha  N70W/vertica l

Faz, Figueira 

Branca (Filão 

44)

-10,7178 -54,8148 Para l i sado 2
Suíte Intrus iva  

Matupá

Bioti ta  Monzo a  

s ienogranito
Zona de fa lha  

Veio de quartzo 

(Fi loneano)
Zona de fa lha  N80W/vertica l

Serici ti zação, clori ti zação, 

s i l i ci ficação e sul fetação

Fi lonito  com quartzo, 

pi ri ta  e ca lcopiri ta

Filão do Piauí -10,5148 -54,6182 Para l i sado 1A
Suíte Intrus iva  

Matupá

Granitóide 

Saprol i ti zado

Granito 

hidrotermal izado

Veios  de quartzo 

extens ional
Fratura  de extensão Si l ici ficação e sul fetação

Veios  de quartzo com 

ca lcopiri ta , covel i ta-

azul?

5 a10 cm

Garimpo do 

Pica Pau
-10,5027 -54,5999 Para l i sado 1A

?

Granodiori to a  

monzogranito

Granito 

hidrotermal izado

Veio de quartzo 

(fi loneano) e 

disseminado

Cava com direção N15E

Clori ti zação-serici ti zação, 

s i l i ci ficação,  sul fetação. 

Potass i ficação e 

epidotização 

Garimpo do 

Alvino
-10,5380 -54,7397 Para l i sado 2

?

Monzogranito

Granito 

hidrotermal izado 

(potass i ficação)

Veios  de quartzo 

extens ional (frag

mentos)

Fratura  de extensão? Potass i ficação

Garimpo do 

Capim
-10,5229 -54,7268 Para l i sado 2

Suíte Intrus iva  

Teles  Pi res?
Sienogranito

Granito 

hidrotermal izado 

Veio de quartzo 

(Fi loneano)

Serici ti zação, clori ti zação, 

s i l i ci ficação, epidotização 

e sul fetação

Veios  de quartzo com 

piri ta  e ca lcopiri ta

Garimpo do 

Bigode
-10,4920 -54,6105 Para l i sado 2

Suíte Intrus iva  

Matupá?

Veio de quartzo 

(Fi loneano)
Cava com direção N50E

Serici ti zação, clori ti zação, 

s i l i ci ficação, epidotização 

e sul fetação

Veios  de quartzo com 

piri ta

Filão do 

Adevaldo
-10,5327 -54,6330 Ativo 1A

Suíte Intrus iva  

Matupá?

Saprol i to (Zona 

Mosqueada)

Veio de quartzo 

(Fi loneano)
Direção fi lão: N20E/52NW

Garimpo do 

Carrapato
-10,5035 -54,6187 Para l i sado 1A

?

Hidrotermal i to, 

s i l i ci ficado 

cisa lhado

Veio de quartzo 

(fi loneano) e 

disseminado

Direção fi lão: N70W/52NE
Si l ici ficação, óxido de 

ferro,  sul fetos  óxidados

Si l ici ficação,  Sul fetos  

bastante oxidados

Garimpo do To 

Ligado
-10,5163 -54,6209 Ativo 1A

Suíte Intrus iva  

Matupá?

Granitóide 

hidrotermal izado 

e saprol i ti zado

Hidrotermal i to 

sericítico e clorítico, 

s i l i ci ficado, 

cisa lhado

Veio de quartzo 

(Fi loneano)
Cava com direção N35E

Clori ti zação-serici ti zação, 

s i l i ci ficação , sul fetos  

oxidados

Veio de quartzo com Au, 

magneti ta  e 

disseminações  de 

sul fetos

Garimpo do 

Fernando
-10,7109 -54,9187 Para l i sado 2

Suíte Intrus iva  

Matupá?

Sienogranito 

hidrotermal izado
Veios  de quartzo

Veio de quartzo 

(fi loneano) 

Clori ti zação-serici ti zação, 

epidotização, sul fetação

Veio de quartzo com Au, 

pi ri ta  e ca lcopiri ta

Garimpo do 

Gil
-10,3968 -56,4418 Ativo 1B

Grupo São Marcelo 

Cabeça

quartzo-secici ta-

xis tos

Hidrotermal i to 

sericítico, 

s i l i ci ficado, 

cisa lhado

Veio de quartzo 

(fi loneano) e 

disseminado

Fi lões  sub-concordantes  com a  

fol iação Sn+1 (crenulação) 

N60E/89NW

Clori tização-serici ti zação, 

s i l i ci ficação,  sul fetação. 

Veio de quartzo com Au, 

pi ri ta  e ca lcopiri ta?

* 1) Fi lão e encaixante expostos (A-na superfície; B-na galeria)       2) Cava inundada sem afloramento mas com pilha de minério e/ou encaixantes      3) Cava inundada sem afloramentos e sem pilhas de minério e/ou encaixantes

Coordenadas



SÍNTESE DOS TRABALHOS SISTEMÁTICOS REALIZADOS NOS DEPÓSITOS 

NO PROJETO JURUENA-TELAS PIRES 

Garimpo Status Exposição*
Unidade 

Estratigráfica
Hospedeira Encaixante

Tipo de 

mineralização
Estrutura Alteração hidrotermal Paragênese Minério

Produção e/ou 

Teor Médio

Espessura 

estimada
Sondagem

Garimpo do 

Carlinhos
-10,5227 -54,4757 Para l i sado 1A Pórfi ro União?

Granitóide 

Saprol i ti zado

Granito 

hidrotermal izado

Fraturas  com 

halos  de 

a l teração

Fratura  N80E/vertica l
s i l i ci ficaçao, epidotização 

e sul fetação

Faz, Figueira 

Branca (Filão 

38)

-10,7169 -54,8246 Para l i sado 1A
Suíte Intrus iva  

Matupá

Bioti ta  Monzo a  

s ienogranito
Zona de fa lha  

Disseminado em 

zona de 

s tockwork e 

fi loneano

Zona de fa lha  N80E/vertica l

Clori ti zação, serici ti zação, 

s i l i ci ficação, 

caul ini tização (dis ta l ) e 

sul fetação

Faz, Figueira 

Branca (Filão 

22)

-10,7201 -54,8273 Para l i sado 1A
Suíte Intrus iva  

Matupá

Bioti ta  Monzo a  

s ienogranito
Zona de fa lha  

Veio de quartzo 

(Fi loneano)
Zona de fa lha  N70W/vertica l

Faz, Figueira 

Branca (Filão 

44)

-10,7178 -54,8148 Para l i sado 2
Suíte Intrus iva  

Matupá

Bioti ta  Monzo a  

s ienogranito
Zona de fa lha  

Veio de quartzo 

(Fi loneano)
Zona de fa lha  N80W/vertica l

Serici ti zação, clori ti zação, 

s i l i ci ficação e sul fetação

Fi lonito  com quartzo, 

pi ri ta  e ca lcopiri ta

Filão do Piauí -10,5148 -54,6182 Para l i sado 1A
Suíte Intrus iva  

Matupá

Granitóide 

Saprol i ti zado

Granito 

hidrotermal izado

Veios  de quartzo 

extens ional
Fratura  de extensão Si l ici ficação e sul fetação

Veios  de quartzo com 

ca lcopiri ta , covel i ta-

azul?

5 a10 cm

Garimpo do 

Pica Pau
-10,5027 -54,5999 Para l i sado 1A

?

Granodiori to a  

monzogranito

Granito 

hidrotermal izado

Veio de quartzo 

(fi loneano) e 

disseminado

Cava com direção N15E

Clori ti zação-serici ti zação, 

s i l i ci ficação,  sul fetação. 

Potass i ficação e 

epidotização 

Garimpo do 

Alvino
-10,5380 -54,7397 Para l i sado 2

?

Monzogranito

Granito 

hidrotermal izado 

(potass i ficação)

Veios  de quartzo 

extens ional (frag

mentos)

Fratura  de extensão? Potass i ficação

Garimpo do 

Capim
-10,5229 -54,7268 Para l i sado 2

Suíte Intrus iva  

Teles  Pi res?
Sienogranito

Granito 

hidrotermal izado 

Veio de quartzo 

(Fi loneano)

Serici ti zação, clori ti zação, 

s i l i ci ficação, epidotização 

e sul fetação

Veios  de quartzo com 

piri ta  e ca lcopiri ta

Garimpo do 

Bigode
-10,4920 -54,6105 Para l i sado 2

Suíte Intrus iva  

Matupá?

Veio de quartzo 

(Fi loneano)
Cava com direção N50E

Serici ti zação, clori ti zação, 

s i l i ci ficação, epidotização 

e sul fetação

Veios  de quartzo com 

piri ta

Filão do 

Adevaldo
-10,5327 -54,6330 Ativo 1A

Suíte Intrus iva  

Matupá?

Saprol i to (Zona 

Mosqueada)

Veio de quartzo 

(Fi loneano)
Direção fi lão: N20E/52NW

Garimpo do 

Carrapato
-10,5035 -54,6187 Para l i sado 1A

?

Hidrotermal i to, 

s i l i ci ficado 

cisa lhado

Veio de quartzo 

(fi loneano) e 

disseminado

Direção fi lão: N70W/52NE
Si l ici ficação, óxido de 

ferro,  sul fetos  óxidados

Si l ici ficação,  Sul fetos  

bastante oxidados

Garimpo do To 

Ligado
-10,5163 -54,6209 Ativo 1A

Suíte Intrus iva  

Matupá?

Granitóide 

hidrotermal izado 

e saprol i ti zado

Hidrotermal i to 

sericítico e clorítico, 

s i l i ci ficado, 

cisa lhado

Veio de quartzo 

(Fi loneano)
Cava com direção N35E

Clori ti zação-serici ti zação, 

s i l i ci ficação , sul fetos  

oxidados

Veio de quartzo com Au, 

magneti ta  e 

disseminações  de 

sul fetos

Garimpo do 

Fernando
-10,7109 -54,9187 Para l i sado 2

Suíte Intrus iva  

Matupá?

Sienogranito 

hidrotermal izado
Veios  de quartzo

Veio de quartzo 

(fi loneano) 

Clori ti zação-serici ti zação, 

epidotização, sul fetação

Veio de quartzo com Au, 

pi ri ta  e ca lcopiri ta

Garimpo do 

Gil
-10,3968 -56,4418 Ativo 1B

Grupo São Marcelo 

Cabeça

quartzo-secici ta-

xis tos

Hidrotermal i to 

sericítico, 

s i l i ci ficado, 

cisa lhado

Veio de quartzo 

(fi loneano) e 

disseminado

Fi lões  sub-concordantes  com a  

fol iação Sn+1 (crenulação) 

N60E/89NW

Clori tização-serici ti zação, 

s i l i ci ficação,  sul fetação. 

Veio de quartzo com Au, 

pi ri ta  e ca lcopiri ta?

* 1) Fi lão e encaixante expostos (A-na superfície; B-na galeria)       2) Cava inundada sem afloramento mas com pilha de minério e/ou encaixantes      3) Cava inundada sem afloramentos e sem pilhas de minério e/ou encaixantes

Coordenadas



SÍNTESE DOS TRABALHOS SISTEMÁTICOS REALIZADOS NOS DEPÓSITOS 

NO PROJETO JURUENA-TELAS PIRES 

Garimpo Status Exposição*
Unidade 

Estratigráfica
Hospedeira Encaixante

Tipo de 

mineralização
Estrutura Alteração hidrotermal Paragênese Minério

Produção e/ou 

Teor Médio

Espessura 

estimada
Sondagem

Electron/Alta Floresta Gold - Projeto 

Cajueiro - Alvo do Baldo
-9,365957 -56,560401 Ativo 1 Grupo Colíder Riolito pórfiro

Halo de alteração em riolito 

pórfiro verde com sil icificação, 

sericitização, epidotização, 

hematita e sulfetos 

Falha/Fratura 

sil icificada

Zona de cisalhamento rúptil  

N50°E/60°SE

sil icificação, 

sericitização, 

epidotização, hematita e 

sulfetos

Pirita, calcopirita, 

hematita e ouro

Halos de 

alteração 2 a 

5 metros

Alta 

Floresta 

Gold

Filão do Luisão -9,523908 -56,452785 Inativo 2
Suíte Intrusiva 

Paranaíta

Granito porfirítico 

saprolítico
 Veios de quartzo sulfetados. Filoneano Sericita

Pirita, covelita, 

malaquita, calcopirita e 

ouro

Filão do Waldemar, Zé Vermelho ou 

Cougar I
-9,523105 -56,484906 Ativo 1

Suíte Intrusiva 

Paranaíta

Granito fanerítico 

grosso saprolítico
 Veios de quartzo sulfetados. Filoneano Veio de quartzo N30°E/60°NE

Clorita, epídoto, sericita, 

potassificação, sulfetação 

e sil icificação

Pirita, arsenopirita e 

calcopirita

Veio de 

quartzo com 

80 cm de 

espessura

Cougar

Antigo Garimpo Manoel Porcão - Faz. 

Ouro Verde.
-9,528625 -56,625407 Inativo 2

Suíte Intrusiva 

Paranaíta

Granito porfirítico 

saprolítico
 Veios de quartzo sulfetados. Filoneano Veio de Quartzo N60°W/30°NE não identificada Pirita e calcopirita

Ouro Verde II -9,529344 -56,616741 Ativo 1
Suíte Intrusiva 

Paranaíta

Granito porfirítico 

saprolítico
 Veios de quartzo sulfetados. Filoneano  Veio de quartzo N30°E/40°SE não identificada Pirita e calcopirita

Garimpo do Papagaio (Faz. Do Agenor) -9,341527 -57,039724 Inativo 2 Grupo Colíder Dacito porfirítico  Veios de quartzo sulfetados. Filoneano  Veio de quartzo N220° (azimute)
Sericita, epidoto, clorita, 

sulfetação e sil icificação
Pirita

Garimpo do Papagaio (Faz. Do 

Agenor), grota no meio da mata
-9,341527 -57,039724 Inativo 2 Grupo Colíder Dacito porfirítico  Veios de quartzo sulfetados. Filoneano

Sericita, epidoto, clorita, 

sulfetação e sil icificação
Pirita

 Serra do Papagaio -9,335945 -57,049257 Ativo 1 Grupo Colíder Andesito  Veios de quartzo sulfetados. Filoneano Veio de quartzo N030° (azimute) não identificada Pirita e arsenopirita

Garimpo do Ico (Jacaré) - cava I -9,37888 -57,44679 Ativo 1
Suíte Intrusiva 

Paranaíta
Granitóide  Veios de quartzo sulfetados. Filoneano  Veio de quartzo N05°E/80°SE

Sericitização, 

potassificação, 

sil icificação e sulfetação

Galena, calcopirita, 

bornita, pirita

Garimpo do Ico (Jacaré) - cava II -9,37799 -57,45155 Ativo 1
Suíte Intrusiva 

Paranaíta
Granitóide Filonito Filoneano  Veio de quartzo N05°W/70°SE

Sericitização, 

potassificação, 

sil icificação e sulfetação

Galena, calcopirita, 

bornita, pirita

Garimpo do Satélite - cava I (inativa) -9,41082 -57,40056 Inativa 2
Suíte Intrusiva 

Paranaíta
Granito porfirítico  Veios de quartzo sulfetados. Filoneano

Zona de cisalhamento rúptil  

N135° (Azimute)

Epidoto, sericita, 

sulfetação

Pirita, calcopirita e 

bornita

Garimpo do Satélite - cava II (ativa ) -9,406319 -57,4135 Ativa 1
Suíte Intrusiva 

Paranaíta

Granito porfirítico 

saprolítico
Filonito Filoneano

Zona de cisalhamento rúptil  

N50°W/70°SW 

Epidoto, sericita, 

sulfetação
Pirita e calcopirita

Garimpo Punho de Aço - Antigo Tião 

Fera
-9,4181898 -57,3233308 Inativa 2

Suíte Intrusiva 

Paranaíta
Monzogranito Filonito Filoneano

Zona de cisalhamento rúptil  

N10°E/70NW°

Epidoto, sericita, 

sulfetação
Pirita

Garimpo Ativo -9,3516917 -57,3706702 Ativo 1
Suíte Intrusiva 

Paranaíta

Monzogranito 

saprolitizado

 Veios de quartzo sulfetados e 

caulin.
Filoneano

Vei ode quartzo 

N20°E/subvertical
não identificada Pirita

Garimpo Novo Satélite/ Grota do 

Porcão/ Frente do Eli. 
-9,3718059 -57,2345087 Inativa 1

Suíte Intrusiva 

Paranaíta
Pórfiro Filonito Filoneano

Zona de cisalhamento rúptil  

N60°E/subvertical

Epidoto, sericita, 

sulfetação
Pirita e calcopirita

Filão do Paulão -9,3817259 -57,2377031 Ativo 1
Suíte Intrusiva 

Paranaíta
Monzogranito

Sulfeto disseminado e 

microfraturas com infil l  de 

clorita sulfetado.

Filoneano não foi medido. Shaft de garimpo

Potassificação, 

sil icificação, sulfetação 

sericita, clorita e epidoto

Pirita e calcopirita

Garimpo Pé de Anta -9,2653234 -56,9639725 Inativa 1 Grupo Colíder
Ignimbrito 

saprolitizado
 Veios de quartzo com hematita Filoneano

Zona de cisalhamento rúptil  E-

W/60°S e N. Brecha hidrotermal
não identificada Hematita

Garimpo Pé de Anta II -9,2659652 -56,9611135 Inativa 1 Grupo Colíder
Ignimbrito 

saprolitizado
 Veios de quartzo com hematita Filoneano

Zona de cisalhamento rúptil  

N30°W/70°SW e tension gashes
não identificada Hematita

Crentes/Dona Maria -9,13314 -58,56391 Inativo 1
Suíte Intrusiva 

Paranaíta

Monzogranito 

saprolitizado
 Veios de quartzo sulfetado Filoneano

Zona de cisalhamento rúptil  

N60°E/45°SE e tension gashes

Silicificação, 

sericitização, sulfetação
Pirita e calcopirita

* 1) Fi lão e encaixante expostos (A-na superfície; B-na galeria)       2) Cava inundada sem afloramento mas com pilha de minério e/ou encaixantes      3) Cava inundada sem afloramentos e sem pilhas de minério e/ou encaixantes

Coordenadas



CONTROLE ESTRUTURAL DAS MINERALIZAÇÕES 

   Campo magnético anômalo 



CONTROLE ESTRUTURAL DAS MINERALIZAÇÕES 

   Campo magnético anômalo 



CONTROLE ESTRUTURAL DAS MINERALIZAÇÕES 



CARACTERÍSTICAS DE ALGUNS DOS DEPÓSITOS E OCORRÊNCIAS AURÍFERAS 

VISITADAS NO PROJETO 

Depósito Teor Au (ppm) Associação Geoq. Minério Ganga Alteração Hidrotermal Proximal Razão Ag/Au 

Valentim (FS-33) 1722,0 Au, Cu, Ag, Bi, Te Cpy, Cc, Py, Au Qzo, Se, cc Qzo, Se 0,71 

Peteca (CA-14) 410,0 Au, Ag, Bi, Zn  Py, Mgt Qzo, cc Chl, Se, Cc  0,23 

Viúva (CA-15) 253,0 Au, Ag, Bi, Zn Py, Hem, Au Qzo, se Se 0,03 

Queirós (FS-6) 78,0 Au, Te Py  Qzo Chl, Se, KF  0,70 

João Fidélis (FS-9) 44,0 Au, Cu, Mo, Te  Py, Hem, Crisocola Qzo, hem Se, Hem 0,14 

Bigode (66-16A) 44,0 Au, Ag, Pb, Zn Py, Sph Qzo Se, chl, epd 0,22 

Cidinha (FS-3) 40,0 Au, Bi, Te Py, Goethita  Qzo Se 0,11 

Carlinhos (66-4) 29,0 Au, Mo, Sb   Qzo   0,12 

Barba (FS-20) 18,0 Au, Mo Py Qzo Se 0,26 

Filão do Luizão (LL-22) 15,0 Au, Ag, Bi, Pb Py Qzo   4,72 

Cajueiro (TD-01) 11,0 Au, As, Mo Py, hem Qzo   0,43 

Waldemar (LL-23) 9,0 Au, Pb  Py Qzo   0,02 

Serrinha Guarantã (CA-26) 9,0 Cu, Au, Ag, Bi  Bo, Cc, Cpy Qzo, kf, cc Talc, Chl, Biot, Trem 4,90 

Pica Pau (66-10A) 8,6 Au, Mo, Sb       0,23 

Gil (66-50) 8,4 Au, As, Sb Aspy, Po Qzo, cc   0,13 

Luisão (CA-31) 8,1 Au, Bi, As Py Qzo Se 0,11 

TD-15 7,3 Au, Cu, Bi, Zn       0,20 

Carrapato (66-18) 5,9 Au, Bi, Pb Hem, Goethita     19,28 

Bergão (FS-36) 5,8 Au, Ag Hem, Goethita Qzo Se 0,42 

Fazenda Cecília (66-51) 5,7 Au, Zn       0,16 

Paraíba (CA-16) 3,1 Au,Cu, Ag Py, Cpy Qzo Se, Chl 0,32 

Figueira Branca (66-8) 2,8 Au, Cu, Ag, Bi       2,84 

To ligado (66-20) 1,3 Au, Sb Py, Mt     1,00 

Raimunda (CA-19) 1,1 Au, Sb Py Qzo Se, Chl 1,30 

Tapajós (FS-01) 0,3 Au, Sn CC, Py   Se, Chl, Hem 13,52 

Piauí (66-09) 0,3 Pb, Zn, Au, Sb Py, Sph     2,45 

Maria das Dores (FS-10) 0,3 Ag,  Au, Mo Py Se Se 2,27 

Adevaldo (66-17) 0,2 Ag, Pb, Sb       9,80 

Basílio (CA-21) 7,0 Au, Cu, Sb Py, Cpy, Cc Qzo Se   



MINÉRIO TÍPICO - GARIMPO DA VIÚVA  

Garimpo localizado na 

comunidade Flor da Serra. Altos 

teores (50 – 400 ppm). Jazimento 

não sondado, sem cálculo de 

recurso 



PROJETO: JURUENA – SETOR PEIXOTO-MATUPÁ 

GEÓLOGO: Francisco Sene Rios DATA: 04/08/2015 SEÇÃO POLIDA: CA-14-C 

MINERAIS OPACOS (%): Pirita (75%), hematita (20%), limonita (4,8%) e ouro (0,2%) 

GANGA (%): quartzo (70%), sericita (30%) 

DESCRIÇÃO: Massas de pirita amarelo pálido, fortemente fraturada com preenchimento de hematita nas 

fraturas. A pirita apresenta superfície esburacada, polimento regular e forte reflectância. A hematita possui dois 
tons de cinza, um intermediário e outro claro, tendendo ao branco. Apresenta reflexões internas vermelhas 
distintas e trunca a pirita. Possui hábitos amorfo ou coloforme. Observam-se pelo menos 20 pintas de ouro com até 
0,1 mm de comprimento, inclusos principalmente na hematita e raramente na pirita. Também uma pinta de ouro 
foi observada na ganga de quartzo leitoso. 

 
 

 

Tablete Pintas de ouro na hematita 

  
Pirita cortada por hematita Reflexões internas na hematita e limonita 

 

PETROGRAFIA – OURO INCLUSO NA HEMATITA – GARIMPO DA VIÚVA 

PROJETO: JURUENA – SETOR PEIXOTO-MATUPÁ 

GEÓLOGO: Francisco Sene Rios DATA: 04/08/2015 SEÇÃO POLIDA: CA-14-C 

MINERAIS OPACOS (%): Pirita (75%), hematita (20%), limonita (4,8%) e ouro (0,2%) 

GANGA (%): quartzo (70%), sericita (30%) 

DESCRIÇÃO: Massas de pirita amarelo pálido, fortemente fraturada com preenchimento de hematita nas 

fraturas. A pirita apresenta superfície esburacada, polimento regular e forte reflectância. A hematita possui dois 
tons de cinza, um intermediário e outro claro, tendendo ao branco. Apresenta reflexões internas vermelhas 
distintas e trunca a pirita. Possui hábitos amorfo ou coloforme. Observam-se pelo menos 20 pintas de ouro com até 
0,1 mm de comprimento, inclusos principalmente na hematita e raramente na pirita. Também uma pinta de ouro 
foi observada na ganga de quartzo leitoso. 

 
 

 

Tablete Pintas de ouro na hematita 

  
Pirita cortada por hematita Reflexões internas na hematita e limonita 

 

PROJETO: JURUENA – SETOR PEIXOTO-MATUPÁ 

GEÓLOGO: Francisco Sene Rios DATA: 04/08/2015 SEÇÃO POLIDA: CA-14-C 

MINERAIS OPACOS (%): Pirita (75%), hematita (20%), limonita (4,8%) e ouro (0,2%) 

GANGA (%): quartzo (70%), sericita (30%) 

DESCRIÇÃO: Massas de pirita amarelo pálido, fortemente fraturada com preenchimento de hematita nas 

fraturas. A pirita apresenta superfície esburacada, polimento regular e forte reflectância. A hematita possui dois 
tons de cinza, um intermediário e outro claro, tendendo ao branco. Apresenta reflexões internas vermelhas 
distintas e trunca a pirita. Possui hábitos amorfo ou coloforme. Observam-se pelo menos 20 pintas de ouro com até 
0,1 mm de comprimento, inclusos principalmente na hematita e raramente na pirita. Também uma pinta de ouro 
foi observada na ganga de quartzo leitoso. 

 
 

 

Tablete Pintas de ouro na hematita 

  
Pirita cortada por hematita Reflexões internas na hematita e limonita 

 

PROJETO: JURUENA – SETOR PEIXOTO-MATUPÁ 

GEÓLOGO: Francisco Sene Rios DATA: 04/08/2015 SEÇÃO POLIDA: CA-14-C 

MINERAIS OPACOS (%): Pirita (75%), hematita (20%), limonita (4,8%) e ouro (0,2%) 

GANGA (%): quartzo (70%), sericita (30%) 

DESCRIÇÃO: Massas de pirita amarelo pálido, fortemente fraturada com preenchimento de hematita nas 

fraturas. A pirita apresenta superfície esburacada, polimento regular e forte reflectância. A hematita possui dois 
tons de cinza, um intermediário e outro claro, tendendo ao branco. Apresenta reflexões internas vermelhas 
distintas e trunca a pirita. Possui hábitos amorfo ou coloforme. Observam-se pelo menos 20 pintas de ouro com até 
0,1 mm de comprimento, inclusos principalmente na hematita e raramente na pirita. Também uma pinta de ouro 
foi observada na ganga de quartzo leitoso. 

 
 

 

Tablete Pintas de ouro na hematita 

  
Pirita cortada por hematita Reflexões internas na hematita e limonita 

 



MINÉRIO TÍPICO–GARIMPO DO BURITI (OU GARIMPO DA PORTEIRA) 

Jazimento localizado nas proximidades de Peixoto de Azevedo. Sondado em 2006 

(Coogar ~ 1000 m.). Produção garimpeira media em 2015: 40 g  / dia.. 



PETROGRAFIA – OURO LIVRE NO QUARTZO –GARIMPO DO 

BURITI (OU GARIMPO DA PORTEIRA) 

PROJETO: JURUENA – SETOR PEIXOTO-MATUPÁ 

GEÓLOGO: Francisco Sene Rios DATA: 04/08/2015 SEÇÃO POLIDA: CA-22-C 

MINERAIS OPACOS (%): Pirita (99,9%), ouro (0,1%) 

GANGA (%): quartzo (95%), clorita (5%) 

DESCRIÇÃO: Veio de quartzo e pirita bandado. Na banda de pirita se observa material maciço, amarelo pálido, 

com superfície esburacada e polimento bom. Na porção com a ganga de quartzo se observa uma pinta de ouro 
amarelo alaranjado com 0,1 mm de comprimento. 

 
 

 

Veio bandado de pirita e quartzo Pirita subédrica 

  

Ouro livre no quartzo Ouro livre no quartzo 

 



GENERALIDADES DOS DEPÓSITOS TÍPICOS DA REGIÃO DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO 

Veios estreitos (< 1m), normalmente sub-verticais, controlados por estruturas 
rúpteis, encaixados em meta-granitos, gnaisses ou diques de diabásio;  

 

Precipitação do minério em nível crustal raso, com presença frequente de drusas 
e cavidades; 

 

Altos teores de Au (10 – >200 g/ton) e baixos conteúdos de Ag (razão Ag/Au quase 
sempre < 1) e baixos conteúdos de metais base (fluidos com baixas salinidades); 

 

Halos e/ ou salbandas hidrotermais muito estreitos (baixa razão fluido / rocha) 
geralmente sericíticos ou cloríticos; 

 

Associação geoquímica típica: Au,Bi, Te ± Ag ±Cu. Baixíssimos conteúdos de As; 

 

No minério observa-se predomínio absoluto de pirita com pequenas quantidades 
de calcopirita, bornita, hematita e magnetita.  



DEPÓSITOS COM METAIS BASE: Associações Au-Cu-Mo; Au-Cu-Ag e Au-Pb-Zn 

Amostras com >1% Cu e 550 ppm Mo 

João Fidélis 

Amostras com >1% Cu e 7 ppm Au 

Basílio 

>2% Pb + Zn 

Francisco 



  

  

 

 
 

A B 

C D 

E F 

Minério de Au-Mo-Cu – 

Garimpo do João Fidélis 

Minério de Cu - Valentin 

DEPÓSITOS COM METAIS BASE: Fotos 



DEPÓSITOS COM METAIS BASE: Serrinha de Guarantã 



CAVA A CÉU ABERTO 



SUBTERRÂNEO – FILÃO PRINCIPAL N50W/77NE 



SUBTERRANEO 



Au livre no quartzo 



Minério- primario: bo 80%, cpy 15%, 

cc 5% – Au livre no qzo ou no KF 



Alteração hidrotermal potássica – KF+(mg)biotita 



Alteração - KF 



Alteração - KF 



Mineralização disseminada na encaixante 



1 cm 

Alteração propilítica cortada por potássica 



   

   
   

 

 

   Ultramafica 

   

   
   

 

 

   

   
   

 

 

Meta-tonalito Leucogranito 



Mineralização filoneana – deformação 

pós mineralização 



SONDAGEM 

 

 

• 2.532 m de sondagem.(MMA /Rio Novo) 

• Potencial para conter 500 a 600 mil t @ 2,2 a 3 g/ton Au, 10-
14 g/ton Ag e 0,5 a 0,7% Cu (Rio Novo – 2010) 



Depósito Guarantã Ridge 



Depósito Guarantã Ridge – Rochas hospedeiras 



cc cc 

qzo qzo 

Depósito Guarantã Ridge – Rochas hospedeiras 



Minério 



Minério: 

gal 
sph 

gal 

sph 

cpy 

- 60-80% de sph 

 

 

- 10-30% de py 

 

 

- 10-30% de gal 

 

 

- 5-10% de cpy 

 



SONDAGEM 

 

• 3.486 m de sondagem.(Vale /Rio Novo) 

• Potencial para conter 3 a 4 mt @ 1,6-2,2 g/ton Au, 57-77 

g/ton Ag (Rio Novo – 2010) 

• OBS: não foi estimado o valor de Pb/Zn/Cu. 
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Gênese dos Depósitos – Regime de Fluidos 

                  High sulf 

                     Low sulf 

               Interm. Sulf 

               Cu porphiry 



Gênese – Correlação dos depósitos com diques máficos 



O componente basáltico desempenha o 

importante papel de provedor de enxofre, 

cloreto e até mesmo metais (Hatori & Keith, 

2001).  

Au bonanza veins 

Garimpo do Valentim – Novo Mundo, MT 

Sillitoe & Hedenquist, 2003 



656 ppm Sn + 71 ppm W  24% Fe 74% MnO 

Novas ocorrências detectadas no projeto (Sn, Fe e Mn) 



Novas ocorrências detectadas no projeto (Sn, Fe, ETR, Au, Cu, Ag, Mn) 



Consistente anomalia de conc. bateia no domínio das rochas vulcânicas do G. 

Colíder 



Consistente anomalia de conc. bateia no domínio das rochas vulcânicas do G. 

Colíder 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• A melhora do conhecimento geológico da região, 

dada principalmente por meio do mapeamento 

geológico, aliado à geoquímica, geofísica e à 

geocronologia, é fundamental para orientar os 

trabalhos de exploração mineral, uma vez que 

existem uma infinidade de rochas ácidas plutônicas 

e vulcânicas visualmente muito semelhantes, porém 

geradas em idades e contextos geotectônicos 

distintos; 

• O fato de a grande maioria dos jazimentos auríferos 

estar hospedada nas rochas do Terreno Tapajós, 

aliado ao fato de existir um evento mineralizante de 

idade “tapajônica”, no sudeste do Pará, sugere que 

haja mais de um evento gerador de mineralizações 

na porção leste da PAAF;. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

• Os enxames de diques máficos presentes no 
domínio Peixoto de Azevedo provavelmente 
tenham relação genética com as 
mineralizações; 

• A confirmação de consistentes anomalias de 
ouro em concentrado de bateia no domínio 
vulcanogênico do grupo Colíder confirma o 
potencial mineral desta unidade, que pode ter 
sido subestimado pelos trabalhos prospectivos 
nas últimas 3 décadas. Tal fato pode estar 
relacionado à ausência de garimpos neste 
domínio, não pelo fato de não haver ouro, mas 
pela geomorfologia acidentada e pela ausência 
de baixões que possibilitassem a garimpagem. 

 

 

 

 


