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Formando um sistema ecológico completamente diferente do resto do 

país, a região amazônica caracteriza-se também por apresentar tipos - . 
particulares de concentrações minerais. 

Muitas áreas mineralizadas existentes na floresta tropical 

apresentam características metalogenéticas que as tornam diferentes, 

quanto a tipos genéticos de jazimentos clássicos encontrados em 

outras formações. 

Isto se aplica, em especial, aos jazimentos supergenéticos, de 

concentração superficial, sujeitos a agentes fÍsico-quÍmicos, ou 

melhor, condicionados em sua quase totalidade às lixiviações 
, . d f, . geoqu1m1cas e super 1c1e. 

O atual meio ecológico tropical, de Úmido a superÚmido, com alta 

temperatura e espessa cobert~ra veget~l, instalado a partir do 

terciário médio na região amazônica, é o responsável pelos grandes 

depósitos de baµxita, caulim, manganês, ferro~ etc., ali 

identificados. 

A rapidez da formação dos jazimentos de bauxita, no rio Trombetas, 

e de extensas áreas de proto-minério desta substância nas bacias 

do baixo Tapajós e do baixo Xingu, é um fenômeno sui-generis, que 

registra a enorme pujança das forças naturais que agem naquele 

~ meio ecológico. 

L 
L 
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5 
A remoção, por lixiviação constante, de grandes volumes de 

substAncias minerais e de elementos químicos sob a forma de 

hidrolisatos, por exemplo, é tão importante que determinou as 

grandes extensões de áreas de concentração superficial de alumínio, 

sob a forma de bauxita e de caulim. 

Os diversos fatores ecológicos são os agentes principais 

determinantes das várias características metalogenéticas 

intrínsecas de tais tipos de depósitos na floresta amazônica. Entre 

estas caracter{sticas citam-se a qualidade do minério, a espessura 

das camadas mineralizadas, a textura e a estrutura do minério, sua 

composição química e suas variantes físicas., 

O valor da taxa pluviométrica local e as diferenças entre um ponto 

e outro, por exemplo, causam mais modificações em um depósito de. 

caulim ou de bauxita na Amazônia do que a rocha matriz. O relevo e 

a topografia, variáveis às vezes em diferenças de cota de apenas 

L.. cinco a 10 metros, são capazes de alterar a qualidade e o tipo de 

minério dentro de uma mesma área. 

- 
- 

- 

A direção dos fluxos superficiais e subsuperficiais de migração 

das ,águas também altera várias propriedades do minério dentro de 

uma dada área, como pÔde ser verificado no estudo de campo das 

várias áreas b~uxíticas da Amazônia: os platôs com melhor bauxita 

são aqueles situados entre as cotas de 125 a 180 metros de altitude; 

abaixo desta faixa, independente da natureza dos terrenos, 

existe o caulim. 

, 
so 

t interessante salientar o papel pouco relevante do tipo e da 

composição da rocha basal na concentração de depósitos 

superficiais de minerais Úteis. Entre os vários tipos de rocha que 

dão bauxita na região amazônica, destacam-se o basalto, os arenitos 

arcosianos, o embasamento cristalino granÍtico-migmático, certas 

sequências de meta-pelitos e de micax~stos, e o próprio calcário. 

tJ. -- 
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Caso típico é o da faiia calcária carbonífera da região de 

Itaituba, que se altera e se transforma, em certos trechos, em uma 

massa caul!nica. Desse estágio até a passagem às bauxitas 

cálcicas, contendo diásporo, é um passo apenas. t provável que 

- existam proto-minérios de bauxita cálcica na faixa calcária 

aflorante do Tapajós. 

- 
- 
! - 

O grau de acidez das águas superficiais amazônicas, que em muitos 

rios tem um pH entre 3,8 a 4,3, constitui -um agente destrutivo 

poderoso, responsável pelo transporte em solução de uma gama 

enorme de elementos químicos, entre os quais os alcalinos, os 

alcalino-terrosos e os não-.ferrosos. 

As verdade~ras águas aciduladas que escoam, lixiviando 

permanentemente o meio litológico e pedológico amazônico, não 

permitem a formação de jazimentos oxidados superficiais de cobre, 

chumbo e zinco. Isto significa que dentro dos conceitos clássicos 

L.. da metalogenia não há depósitos secundários de e~ementos 

1 - 
' - 

- 

i - 
' i 
1 - 

não-ferrosos na floresta amazônica. 

Dentro ainda dos mesmos conceitos, não é fácil determinar para 

onde vão o cobre, o chumbo e o zinco encontrados em concentrações 

de dezenas de ppm nas rochas vulcânicas amazônicas; porém, se . 
forem levadas em conta as condições extrageolÓgicas reinantes na 

região, é bem provável que se possam selecionar certas áreas, onde 

se realize o acúmulo superficial de tais elementos em base .... economica. 

O conhecimento dos fatores extrageolÓgicos, sua natureza, suas 

formas de atuação e os locais onde entram.em jogo conduzem, com 

boa margem de. segurança, a pontos no interior da floresta que 

receberam um material edafo1Ógico talvez superenriquecido em 

cobre, chumbo e zinco. 
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O que há de concreto em relação ao fenômeno é a existência da 

formação atual de sulfetos de elementos não-ferrosos no meio 

ecológico da região, como atestam certas amostras complexas de 

pirita, calcopirita, pirrotita e mesmo de bornita, com aspecto 

terroso, concrecionário, formando massas irregulares e mal 

distribuídas nas camadas de certos tipos de solos amazônicos. 

Ainda não foi possível identificar a exata natureza do ambiente 

capaz de formar sulfetos no meio da floresta; também não são 

conhecidos os fatores que teriam contribuído para aquele fenômeno. 

Não é difícil encontrar massas irregulares piritosas, preenchendo 

cavidades talhadas nas rochas, em locais de fraturas ou de erosão 

da água, impregnando, na forma de blocos irregulares, certas 

camadas de arenito e de quartzito das seqüências sedimentares 

dobradas da porção sul-amazônica. 

Em alguns casos houve oportunidade de comprovar que essa 
11piritização11 é um fenômeno recente; a rocha serviu apenas de 

suporte, nada tendo a ver com a pirita que contém. O condicionamento 

local de certos ambientes redutores e sulfurosos, no meio da 

floresta, é questão pacífica. Há ainda a questão do ouro coloidal, 

capaz de formar enormes pepitas e ricos plácers, aparentemente de 

natureza detrítica, tão comuns no meio ecológico amazônico. Se há 

fixação e deposição deste tipo, tão ricas em ouro que exigem um 

meio redutor poderoso para a concentração, não parece haver razão 

para não existir também uma fixação dos elementos não-ferrosos em 

concentrações A • economicas. 

N~ região do Solimões, verifica-se a importância dos processos 

superficiais de silificação na Amazônia, capazes de, no prazo de 

- apenas dois a três meses, fossilizar qualquer material orgânico, 

- 
de origem animal ou vegetal, abandonado nas areias das praias 

.., quartzosas do rio. 

- 
1 
l,p. 
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O excesso de temperatura diurna, atuando conjuntamente com as 

águas aciduladas, retira a sílica do quartzo. Durante a noite, a 

queda brusca da temperatura, diminuindo subitamente o grau de 

solubilidade da sílica, obriga-a a se precipitar, preenchendo 

então os espaços vazios, ou substituindo o material orgânico ali 

existente. 

Acredita-se, entretanto, que apenas certos locais apropriados têm 
1 
- esta capacidade enorme de remover e de precipitar a sílica. O fato 

é de suma importância, pois leva_à suposição de uma formação - 
i - 

aut{gena de quartzo no meio tropical amazônico, e que teria 

particular interesse e aplicaçã? nos jazimentos auríferos 

aluvionares, onde muitas das aparentes incrustações de ouro no 

quartzo poderiam ser, na verdade, precipitação silicosa superposta 

nos níveis de cascalho aurífero, originando logo a seguir o 

quartzo secundário e resultando em quartzo incrustado no ouro. 

Outros aspectos interessantes da metalogenia amazônica dizem 

respeito ao ferro e ao manganês. A formação de crostas ferrÍferas 

:_ e manganesÍferas em vári~s regiões é controlada plenamente pelas 

condições ecológicas. Há toda uma gama de processos geoquÍmicos 
! - 
- 

- 
' 
\ - 
L 

atuando nesse sentido, os quais levam à formação do ferro 
secundário nas partes mais elevadas dos platôs isolados, e de 
manganês nos de menor altitude. 

O controle topográfico e, principalmente, a altitude determinam o 

condicionamento das massas ferrÍI'eras e manganesÍferas. Isto 

significa também que uma mesma substância mineral está sendo 

lixiviada e erodida em um ponto e redepositada ou fixada em outro. 

O meio ecológico amazônico é o Único responsável pelos dois 

zoneamentos metalogenéticos superpostos, ali existentes, e que 

formam o alumínio, o ferro e o manganês. Compõem um destes 

zoneamentos as crostas ferrÍferas e manganesÍferas das terras mais 

altas, situadas sobre o embasamento cristalino ou sobre os platôs 



- 
- 

d~ cobertura vulcano-sedimentar dobrada, derivadas quase que 

diretamente de jazimentos primários pobres, ou mesmo de rochas que 

9 - 
- contenham aqueles elementos e que originam o tipo clássico de 

depósitos minerais secundários. 

- Ao longo da calha central do Amazonas fica a outra concentração 

,zoneada daqueles elementos, depositados em cotas mais baixas, 

dando aquilo que se poderia chamar de concentrações minerais 

terciárias, isto é, podendo provir da erosão dos depósitos 

secundários. 

1 - 
, __ 

1 - Assim, as crostas ferrÍferas e manganesÍfe~as do médio Amazonas, 

especialmente as da margem esquerda, situadas em certos tabuleiros 

de idade terciária, não apenas têm uma origem atual ou sub-recente, 

como estão totalmente condicionadas a um novo ciclo geoquÍmico e 

metalogenético, distinto daquele que formou o mesmo tipo de 

jazimento de origem secundária das terras altas. - 
- Enfim, é preciso salientar que os fatores extrageolÓgicos 

apontados constituem condicionadores importantes de depósitos 

minerais econômicos na Amazônia, e que devem ser levados em conta 

na prospecção mineral, sob pena de serem cometidos graves erros. 

Os fatos analisados mostram que, na região, a ecologia é mais 

importante que a geologia para formar jazimentos minerais. Os 

plácers de minerais detrÍti~os, que têm sua distribuição espacial 

e sua formação controladas por aquele meio, não foram tão afetados 

pelos processos gedquÍmicos superficiais, mas estiveram sujeitos 

- à desagregação mecânica e física das.rochas, ao transporte e à 
deposição de material pela densa rede de drenagem da região. 

- 
- 

Cumpre ressaltar que, se não fosse uma tão extensa e condensada 

rede hidrogrifica, de cariter ainda inst~vel e em pleno proces~o 

erosivo, não haveria tão extensas regiões mineralizadas em plácers 

de cassiterita, ouro e ilmenita. 
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O grande desenvolvimento da rede de drenagem amazônica, em vez de 

contribuir para a ~oncentração de resistatos de minerais Úteis, 

levou a uma enorme dispersão, a uma cont!nua redeposição e a um 

en~raquecimento do teor dos mesmos. 

O meio ecológico reinante determinou a formação de um ambiente 

metalogenético que tem de ser bem conhecido antes de prospectado. 

No caso, ~ geologia clássica e a metalogenia não são suficientes 

para determinar as leis de concentração e de distribuição de 

subst~ncias minerais Úteis na fl~resta amazônica. É preciso ir mais 

além, tentando buscar, como suporte científico para as 

interpretações e conclusões, fatores extrageolÓgicos, procurando 

entender e conhecer o meio ecológico • 
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1.2 MEl'ODOLOGIA 

Para interpretar as imagens de radar, obtidas pelo projeto Radam, 

empregou-se uma metodologia nova, dividida em cinco etapas: 

a) Geologia estrutural: compreende a cartografia dos elementos 

estruturais encontrados. Como a imagem de radar destaca a 

estrutura e a textura litológicas, bem como o relevo em geral, 

procurou-se utilizaraomáximo esta caracter{stica para 

proceder-~e à interpretação geológica. 

A continuidade estrutural permite separar os distintos tipos 

litológicos; dá uma idéia regular do empilhamento das.camadas 

e de sua distribuição espacial, e mostra a evolução dos 

fenômenos geológicos. Não se trata de uma etapa eminentemente 

interpretativa, pois requer um levantamento continuo do espaço 

geológico. 

9s elementos estruturais considerados, e que são classificados 

e padronizados de acordo com certas características, 

falhas e fraturas, os tipos de direção estrutural, 

.., 
sao: as 

a 
estrutura interna e a textura de cada rocha, ou conjunto 

litol~gico. A integração final do conjunto leva a um suporte 

geológico importante para as etapas seguintes. 

b) Separação litológica: consiste na identificação das rochas e 

dos grupos litológicos afins e no seu mapeamento, efetuado em 

um "overlay" distinto do anterior, que lhe é superposto. 

A naturezalitolÓgicae seus contatos são distinguidos segundo 

o mesmo principio anterior de preenchimento contínuo do espaço 

geológico. t possível mesmo a construção de uma coluna 

litológica e estratigráfica bem precisa se, de antemão, houver 

uma idéia boa e clara da evolução normal de deposição e 

formação das rochas em um dado ambiente geológico. As distintas 

etapas de evolução litológica, sejam elas ligadas ao 
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12 
metamorfismo regional, ao magmatismo ou à sedimentação, podem 

ser distinguidas nas imagens de rad~r; as dúvidas podem ser 

esclarecidas por intermédio de observação correlata de fotos 
, . . 

aereas convencionais. 

c) Tectônica: consiste na separação das unidades, dos ambientes e 

das fases tectônicas. A posição espacial e temporal de cada 

conjunto geológico distinto, resultante da superposição das 

duas etapas anteriores, é aqui estabelecida com precisão, 

atribuindo maior importância à tectônica do que à 1i~ologia, 
na formação de jazimentos minerais. 

A tectônica é a Única parte da geologia que permite visualizar 

tridimensionalmente a distribuição das rochas no espaço e no 

tempo. Um estudo tectônico bem feito, como o executado para 

certos locais na Área de Estudo, permite distinguir a exata 

evol~ção da "mise-en-place" dos corpos intrusivos de virias 

suítes magmáticas. Permite também, separar os corpos intrusivos 

pré-vulcânicos dos subvulcânipos e pós-vulcânicos, 

necessirio para um estudo metalogenético completo. 

, 
o que e 

d) Zoneamento metalogenético: consiste na interpretação integrada 

dos três "overlays" anteriores, a fim de se definir os 

principais ambientes metalogenéticos. 

Um ambiente metalogenético e um ambiente geológico terão sempre 

uma natureza distinta; conhecido e mapeado o primeiro, e 

distinguidos os elementos geológicos diversos que controlam 

uma mineralização ou jazimento, têm-se ji fixados os 

princípios que re~em.um zoneamento metalogenético, seja e1e 

regional, local ou sublocai. 

Usando este cr~tério, foi possível separar as diversas zonas 

metalogenéticas da Área de Estudo, bem como as subst~ncias 

minerais Úteis nelas contidas. 
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Prospecção metalogenética, ou separação das áreas mineralizadas 

promissoras: consiste na delimitação, dentro de cada zona ou 

faixa meta~ogenética, dos locais mais promissores em reÍação a 

mineralizações econômicas. Os pontos iniciais de prospecção 

são definidos por este quinto "overlay", que constituiu um 

documento básico para trabalhos posteriores. 

·-- 
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Uma base geológica completa e segura é indispensável para qualquer 

estudo metalogenético. Sua preparação, entretanto, foi dificultada 

inicialmente pela falta de material geológico e pelos numerosos e 

grosseiros erros existentes nos poucos dados e mapas disponíveis. 

A cobertura geológica e tectônica realizada em toda a Área de 

Estudo permitiu separar as grandes unidades tectônicas que 

~ormaram essa parte da crosta terrestre; uma coluna geológica e 

tectônica, feita com certa precisão, serviu de suporte à separação 
das distintas etapas, fases e unidades metalogenéticas. 

Os núcleos arrasados de um embasamento antigo metamorfizado e 

dobrado do pré-cambriano foram distinguidos em dois grandes blocos, 

na porção oriental da área: o bloco do norte estende-se ao longo 

do médio e baixo Xingu; o bloco do sul aflora nos cursos do.médio 

e alto rio Fresco, e dali para leste. 

A separação de núcleos de embasamento cristalino metamorfizado em 

áreas mais interioranas, conforme se observa em alguns mapeamentos 

geológicos, na verdade não existe. As áreas assim separadas nada 

mais são que as primeiras sequências da cobertura vulcano 

sedimentar, que tiveram suas rochas muito dobradas e recozidas 

pela intromissão constante do vulcanismo extrusivo e do magmatismo 

intrusivo. 

Antigos sedimentos pelitos, que formavam apenas ardósias pela ação 

~ do metamorfismo térmico (e não pelo metamorfismo regional 

progressivo), foram transformados em faixas de rochas xistosas, 

biotita ou silimanita-andaluzita-xisto. - 
1 

L.. 

1 

l.. 

' L 

Os primeiros materiais provenientes do desgaste erosivo dos 

antigos e reais núcleos do embasamento cristalino metamor:fizado 

deram faixas extensas, em grande parte já erodidas, de sequências 
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15 
meta-conglomeráticas e quartzÍticas, contendo diamante e ouro em 

trechos esparsos do rio Fresco e na parte inferior do médio Xingu. 

Entretanto, o mais característico do primeiro ambiente aquoso de 

sedimentação, que afetou os núcleos antigos das porções sul e 

oriental da Área de Estudo, são as espessas sequências de 

sedimentos finos, antigos pelitos, de natureza argilosa redutora, 

oxidante e aluminosa, hoje transformado$, estes sim, pelo 

:... metamorfismo regional progressivo, em meta-pelitos e micaxistos de 

- 

- 

- 

- 

- 
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baixo grau, com minério de ferro~_manganês e algum grafite. 

Isto se refere em especial à formação ferrÍfera tocandera, com 

centenas de quilômetros de extensão ao longo de toda a bacia do 

alto Xingue do rio Fresco, e parte do complexo de rochas 

meta-sedimentares que foi denominado de grupo alto Xingu. Depois 

do embasamento cristalino, esta é a única série afetada por 

metamorfismo regional na Área de Estudo; tudo o mais é produto de 

metamorfismo térmico, apenas sujeito a metamorfismo dinâmico em 

·certas.faixas lineares incluídas no ambiente magmático. 

O grupo alto Xingu, em virtude de possuir diamante e ouro, bem 

como minério de ferro e manganês, constitui o suporte litológico e 

o meio geológico que forma o primeiro ciclo metalogenético da Área 

de EstudQ. 

Acima do grupo alto Xingu ocorre o sistema "vulcano-sedimentar 

dobrado não-metamorfizado ~io Fresco". Constituído de rochas 

vuicânicas e/ou sedimentares, caracteriza-se entretanto, por não 

apresentar qualquer indício aparente de metamorfismo regional; 

localmente, os seus sedimentos entretanto, podem ter sido afetados 

por um metamorfismo de contato, já que as fases vulcânicas foram 

todas posteriores à sedimentação primitiva. As intrusões magmáticas 

e os focos vulcânicos foram os responsáveis pelos distintos 

sistemas de falhamento que afetaram toda a região onde se localiza 

este sistema, e também motivaram o dobramento das suas sequências 

sedimentares. 
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Desenvolvido ao longo do médio e do baixo rio Fresco e estendendo- 

se dali para oeste até a altura do rio Iriri, este sistema ocorre 

bem localizado tectônica e estratigraficamente. Tem uma estrutura 

geológica muito complicada e se caracteriza por apresentar 

diversas "suites" distintas de rochas intrusivas, algumas 

originando mineralizações conhecidas, em 11plácers" aluvionares, de 

cassiterita. Mais de quinze ·destas intrusões foram distingui~~s e 

separadas, apresentando-se todas elas como pontos metalogenéticos 

potenciais, capazes de conter mineralização estanÍfera; como tal, 

:foram indicadas como 11áreas a prospectar" para este mineral. O 

i.. ouro, a wolframita, a molibdenita e o bismuto podem também ocorrer 

1 - 

- 
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nas mesmas. 

Outras características do ambiente geológico, onde se desenvolveu 

es-se sistema, consiste no grande número de batÓl.itos graníticos 

gigantes que apresenta, formando verdadeiros complexos de rochas 

subvulcânicas e de câmaras magmáticas intrusivas. São, também, 

típicas do ambiente as estruturas vulcânicas circul.ares, de 

diversos tamanhos {al.gumas com mais de 80 km de diâmetro), 

originando estruturas dÔmicas vul.cânicas em "pilar" ou em 

"caldeirões" arriados. Os "plugs" pós-vulcânicos gigantes são 

também encontrados. Este, no seu conjunto, parece, ser o ambiente 

metalogenético mais importante encontrado na Área de Estudo. 

Segue-se, na base geológica e tectônica esboçada, um meio geológico 

complexo, constituído por uma ou duas "Séries" de rochas vulcânicas 

e/ou sedimentares, afetadas ao mesmo tempo, por metamorfismo 

térmico ou de contato. Um intenso vulcanismo, de natureza mais 

ácida que h{brida, seguido de um cortejo de rochas intrusivas, de 

diversas formas, tipos e composições, afetou o ambiente, 

l.. tornando-se responsável pela ação pronunciada do metamorfismo 

1 - 
- 

- 
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t~rmico sobre as rochas sedimentares ali existentes. Todo o 

conjunto apresenta-se dobrado e falhado, através de grandes 

lineamentos estruturais paralelos dispostos na direção principal 

noroeste-sudeste. 



- 
- 

O ambiente anteriormente descrito ocupa uma grande parte da Área17 

de Estudo, especialmente as suas porções central e meridional, 

sendo t!pico nas bacias dos rios Iriri e Curuá, designando-o 

"sistema vulcano-sedimentar metamorfizado e dobrado do Iriri 

Curuá". Estratigráfica e tectónicamente, está situado entre o 

grupo alto Xingue o sistema rio Fresco. Algumas faixas de 

• meta.sedimentospiritosos são características deste ambiente, assim 
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como uma certa mineralização aurífera, representada em vários 

"pl.ácers" ao longo do baixo Curuá. 

-- 
Acima do "sistema Iriri-Curuá11 segue-se o "sistema vulcano 

sedimentar_dobrado não-metamorfizado do Jamanxim". A sua semelhança 

com o anterior reside na similaridade da constituição litológica, 

e no fato de .também não apresentar meta~orfismo regional 

progressivo superimposto em suas rochas. Mostra-se entretanto, 

bastante dobrado. Ao contrário do sistema ante.rior, aqui predomina 

mais o vulcanismo ácido e o dacÍtico, sobre o vulcanismo 

andesÍtico. Algumas intrusões básicas são conhecidas, assim como, 

sobre ele, o extravasamento posterior, de um vulcanismo basáltico 

de platô. 

Metalogeneticamente, caracteriza-se por formar a região mais 

aurífera conhecida da Área de Estudo. Em importância secundária, 

contém também a cassiterita. A diferença fundamental entre os dois 

Últimos sistemas vulcano-sedimentares aventados, reside mais no 

aspecto metalogenético do que no tectônico ou geológico. Um é 
predominantemente estanÍfero, o do rio Fresco, enquanto o do 

Jamanxim é predominantemente aur{fero. 

Do ponto de vista geológico, os dois ambientes formados por esses 

sistemas são continentais. Não há vulcanismo marinho ou extravasado 

em meio aquoso em toda a Área de Estudo. Por conseguinte, as 

séries vulcano-sedimentares ou sedimentares neles encontradas não 

foram depositadas em ambientes tipo geossinclinal, conforme 

acreditam os geólogos que até agora alÍ estiveram. Não existindo 
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geossinclinal, não há orogenia. De fato, não foi verificada a 

presença antiga e a formação de cadeias de montanhas na Área de 

Estudo, dentro dos ambientes anteriormente descritos. Portanto, 

eles não formam parte do chamado ciclo orogênico transamazÔnico, 

como no início se poderia crer. Não existindo orogênese nem 

geossinclinal, apenas restam, então, ambientes plataformais para o 

acúmulo daqueles materiais. O que se distingue aqui, geológica e 

tectonicamente, são as diferentes etapas da evolução de uma 

·plataforma cratônica, agora já estabilizada. 

- 
Os dois sistemas separados antes formam, por sua vez, dois ciclos 

metalogenéticos distintos. Cada um destes constitui também uma 

fase metalogenética.(no tempo) e uma unidade metalogenética (no 

espaço). Podem aparentemente, encerrar o mesmo tipo de 

mineralização e de jazimentos, mas apresentam controles geológicos 

e tectônicos distintos, bem como uma natureza química algo 

diversificada, em seus traços gerais. O ouro e o estanho, seguidos 

talvez do bismuto, do wolfrâmio e do molibdênio, encontram aí o 

ambiente metalogenético mais propício às suas respectivas· 

- concentrações. 

- 
- 
- 
• Segue-se o sistema vulcano-sedimentar dobrado não-metamorfizado do 

médio Tapajós, aflorante ao longo de certos trechos deste rio; 

caracteriza-se por preencher fossas tectônicas alongadas e - 
- 

profundas, separadas por falhamentos pronunciados. Tem um 

magmatismc mais de natureza intrusiva que extrusiva. Em muitos 

trabalhos da Petrobrás, e do DNPM, pode corresponder ao que é 
chamado de série uatumã. Este sistema forma um outro ciclo 

metalogênico e uma outra fase e unidade metalogenéticas. 

- 

- 
- 
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Logo após, vem o sistema sedimentar dobrado da serra do Cachimbo- 

:,_ Apiacás, ou seja, da bacia antiga sedimentar do alto Tapajós. No 

trecho estudado, ao longo dos Altos cursos dos rios Juruena e 

Teles Pires, e no início do Tapajós, até a altura de Jacareacanga, 
••• 

~ão apresenta vulcanismo ou intrusivas aflorantes relacionadas, 

o que caracteriza, bem corno por ser, também, essencialmente - sedimentar, em sua aparência. Este sistema marca o fim do ambiente 

continental antigo e o reinício das grandes transgressões marinhas 

•.• do fim do pré-cambriano sobre a área. Estas grandes transgressões 
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marinhas apresentaram-se em formas de bacias epi e intra 

continentais, abertas em direção norte e com a retirada dos mares 

no sentido noroeste. 

O sistema forma uma fase metalogenética característica e distinta 

das anteriores. Interrompe a normalidade de certos ciclos 

metalogenéticos existentes entre os três Últimos sistemas 

anteriores e volta, em parte, às características passadas do 

sistema, isto é, do Grupo Alto Xingu. Um grande hiato no tempo e 

no espaço o separa do sistema do Cachimbo-Apiacás. Naqueles 

sistemas, não havia em suas bases um real embasamento que servisse 

de soalho ao material acumulado, uma vez que cada sistema era o 

resultado de reativações e de regenerações sucessivas, deslocadas 

no tempo e no espaço, de tudo o que estava por baixo, inclusive, 

dos antigos núcleos de embasamento cristalino metamorfizado do 

pré-cambriano, já o sistema Cachimbo-Apiacás volta a ter um 

assoalho estabilizado e rígido de sedimentação, o que permitiu as 

ingressÕes marinhas e o início dos processos normais de 

subsidência em toda a área, fen~menos que estavam interrompidos 

desde o início das fases vulcânicas, ainda durante o sistema 

vulcano-sedimentar Iriri-Curuá. 

Antes do sistema sedimentar Cachimbo-Apiacás se depositar na Área 

~ de Estudo, formou-se ainda um outro ambiente geol~gico, distinto 

daqueles que originaram os sistemas anteriores. Trata-se do sistema 

- 
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vu1cano-sedimentar da serra dos carajás, na área da bacia do 

Xingu, e atingindo mesmo a bacia do Jamanxim, através de vários 

remanescentes isolados e erodidos em forma de "mesetas" esparsas, 

sempre coroadas do clássico 'vulcanismo básico continental. 

A importância deste sistema, colocado na posição tectônica mais 

elevada, entre todos os outros que contiveram vulcanismo, é enorme 

do ponto de vista metalogenético. O vulcanismo de natureza 

basáltica, do tipo platô, formado em ambiente continental antigo, 

desenvolveu processos geoquÍmico~ que originaram uma intensa 

atividade metalogenética; capaz de formar concentrações minerais 

econômicas. Entre estas destacam-se as concentrações já conhecidas 

de ferro., e, indiretamente, de manganês. Os estudos dos platôs 

basálticos isolados da margem esquerda do rio Jamanxim, parecendo 

correlacionáveis no tempo a estes da serra dos carajás e àqueles 

de São Félix do Xingu, fazem supor que os mesmos sejam portadores 

de ouro. Desta forma, além daquelas substâncias, haverá possíveis 

ocorrências de platina, paládio, níquel e alguns sulfetos 

metalíferos. O ciclo metalogenético do sistema dos Carajás forma 

a mais característica unidade metalogenética da área e constitui, 

também, um marco essencial e chave na sua evolução metalogenética, 

ocasionando uma fase '~ui generis11 de concentração metalÍfera, que 

parece não se repetir jamais. 

Após o sistema do Cachimbo-Apiacás, vem a cobertura sedimentar 

não-dobrada da bacia Amazônica, cujo início real ocorre no 

carbonífero, com a formação Monte Alegre, e não no devoniano, com 

a formação Curuá, conforme é de crença geral. E isto porq~e, a 

- fase vulcânica híbrida, típica de ambiente paraplataformal, 

- 

- 
- 

- 
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existiu até além do devoniano. O vulcanismo andesÍtico e as 

intrusões ácidas e alcalinas cortaram os sedimentos devonianos do 

Curuá, em várias partes da bacia sedimentar Amazônica, 

especialmente no seu bordo norte. Isto significa que as conhecidas 

estruturas sinclinal e anticlinal encontradas nos flancos norte da 
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bacia do médio Amazonas, não são devidas a falhamentos, nem a 

arriamentos ou colapsos de uma tectônica sedimentar, mas, 

originados pelos focos de vul.canismos extrusivos e sua "suite" de 

rochas intrusivas ácidas e alcalinas. 

Até aí então, pode-se dizer, chegou a etapa das sequências vul.cano 

sedimentares dobradas, e não até o siluriano, conforme é admitido 

mesmo pelos geólogos da Petrobrás. A formação Curuá, que na verdade 

- não é uma formação mas um grupo, seguiu-se à deposição imediata da 

conhecida 11Série" (?)Trombetas.Essa deposição foi gradual, sem 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
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discordância tectônica e erosiva. Não há então, - separaçao 

tectônica entre a série Trombetas clássica e a formação Curuá; 

existe apenas distinção litológica entre e1as, conclusão esta já 
comprovada por Ludwig, G. 1964. Por conseguinte, a série Trombetas 

e a formação Curuá, e também a formação Maicuru, formam um Único 

estágio tectônico, por sinal, bem definido, ocorrendo no topo da 

cobertura vulcano-sedimentar-dobrada. Todas juntas, formam um só 

grupo litolÓgico, e uma só série crono-estratigráfica, situada no 

topo da bacia sedimentar antiga do alto Tapajós, sendo que a esta 

a1tura do tempo geológico já transgredida e ampliada através da 

atual Bacia do Médio Amazonas. 

Assim sendo, busca-se transferir a classificação de uma parte dos 

sedimentos mais basais, que formam a clássica bacia sedimentar 

amazônica, isto é, a cobertura sedimentar não-dobrada, para 

c1assificá-los na cobertura sedimentar dobrada; ou, melhor, da 

cobertura vulcano-sedimentar não-dobrada para a cobertura vulcano 

sedimentar dobrada. 

A questão levantada, e que vai suscitar grandes polêmicas 

~ geológicas ainda, traz novas dimens~es ~ metalogenia sedimentar 

amazônica. Altera também, muitos conceitos introduzidos na Geologia 

do Brasil pela Petrobrás e abre novas perspectivas a acúmulos - 
- 
- 

promissores de petr6leo e g~s natural1 bem como, da for~açio de 

carvão mineral, na região do mJdio Amazonas, na região norte da 

Área de Estudo e, ainda, para além desta. 
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22 
A penúltima fase metalogenética da Área de Estudo é a da bacia 
sedimentar Amazônica, por sua vez dividida em duas etapas 

metalogenéticas evolutivas distintas: uma etapa inicial, re 

representada pelos sedimentos de idade carbonífera e permiana, 

aqui chamada de série carbonífera; e uma etapa final, representada 

pelos sedimentos continentais do terciário, aqui chamado de série 

terciária. Esta fase forma, por sua vez, uma unidade metalogenética 

à parte, e constitui o Último ciclo metalogenético sedimentar do 

tipo clássico, dos três que existem na Área de Estudo • 

Finalmente, aqui se descreve e registra uma nova fase 

metalogenética, própria da região, e que nada tem a ver com a base 

geológica e tectônica, pois apresenta, como já ficou dito, 
características extrageolÓgicas: a fase metalogenética 

superimposta do meio ecológico tropical Úmido amazônico • 
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1.4 PROCESSOS GEOQU1MICOS .AMAZÔNICOS E CONCENTRAÇÕES MINERAIS 

- t difícil determinar com exatidão, nesta fase, qual o processo, ou 

os processos, responsáveis pelas concentrações de substâncias 

- 

- 
- 
- 

minerais Úteis superficiais na floresta amazônica. Há porém 

evidências de que os processos geoquÍmicos de lixiviação 

superficial influenciam as referidas concentrações. 

Duas etapas básicas dos processos geoquÍmicos, 
, 

que ai ocorrem, 
. , 
Ja 

podem ser distinguidos: a inicial, ligada aos processos erosivos, 

e a final, ligada aos processos acumulativos, ou de sedimentação 

recente. A primeira etapa desenvolve um ciclo geoquÍmico onde os 

seguintes elementos são lixiviados, por ordem decrescente de 

solubilidade: alumínio, manganês e ferro. O primeiro, desdobrado 

no caulim e na bauxita, isto é nos minerais da etapa sial{tica e 

alÍtica. A segunda etapa envolve os mesmos elementos e 

substâncias minerais, que se depositam agora, porém, em ordem 

inversa: ferro, nanganês, bauxita e caulim 

Na segunda etapa, ao longo da calha amazônica central, o caulim se 

forma junto ao estuário; para o interior, em direção a oeste, 

segue-se a faixa geoquímica da bauxita, seguida, no mesmo sentido, 

da faixa manganesÍfera (na altura do rio Curuá) e depois, ainda 

mais a oeste, a faixa ferrÍfera (na altura do rio Jatapu-Nhamundá}. 

Os dois ciclos geoquÍmicos formados pelo ferro, manganês e alumínio 

na floresta amazônica formam faixas zoneadas distintas, que se 

i superpõem no tempo e no espaço. O zoneamento ligado aos processos - geoquÍmicos erosivos tem direção geral leste-oeste, desnvolvendo-se 

i - 
em faixas concêntricas alongadas, em ambas as margens do rio 

Amazonas. As concentrações ferrÍferas ocupam o cinturão mais externo 

e ocorrem em cotas mais altas; segue-se uma faixa intermediária, 

~ enriquecida em manganês; e, finalmente, uma banda mais interna 

- 
j - representada pelo caulim e depois pela bauxita, nos planaltos 

terciários mais próximos ao grande rio. O zoneamento geoquÍmico 

ligado aos "processos erosivos" desenvolve-se, então,simetricamente,. 

:.... em relação ao vale amazônico central. 

- 
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O zoneamento geoquÍmico ligado aos processos acumulativos 24 
desenvolve-se em faixas não simétricas, com direção geral norte-sul, 

que evoluem do estuário para o interior, à altura do rio Branco, 
pe1o menos. A existência de sedimentos recentes e terciários 

enriquecidos anormalmente em ferro, manganês e caulim, ao longo da 

calha central amazônica, originando inclusive crostas superficiais 

ricas nestas substâncias, é fenômeno bem conhecido. Este tipo de 

mineralização ou de protominério é o que se enquadra, na 

classificação de trifÓgenos, de origem terciária, produtos 

originários de três etapas geoqufmicas sucessivas de acumulação do 

mesmo elemento, ou da mesma substância mineral, dentro de um Único 

ambiente geo1Ógico. 

Os processos geoquÍmicos que atuam na Amazônia, do ponto de vista 

da sua natureza, são bem simples. Apresentam, em princfpio, apenas 

três etapas geoquÍmicas evolutivas: a siderÍtica {ferro e 

manganês), a sialÍtica {dos hidrolisatos à base de sílica e 

alumínio) e a a1Ítica (somente do alumínio). Na ordem de evolução 

e de solubilidade, o alumínio constitui-se no menos solúvel. Ele é 
um verdadeiro resistato geoquÍmico nas condições amazônicas. Antes 

de ser ele carreado, o ferro e o manganês já o foram. Uma quarta 

etapa geoquímica - a sulfurítica - parece também existir, e seria 
' a representada pelo enxofre, ou melhor, pelos sulfetos recentes. 

A descrição de tais processos e de tais fenômenos, convenientemente 

considerados e analisados, é chave para a descoberta de depósitos 

de ferro, manganês, caulim e bauxita na floresta amazônica além 

dos mencionados sulfetos. f possível, pela compreensão dos 

processos geoquÍmicos específicos que ali se desenvolvem, 

determinar de antemão, os locais capazes de conter o caulim de 

melhor qualidade, o melhor tipo de bauxita e onde se encontram os 

jazimentos superficiais de manganês. O que influi neste caso não é 
a geologia (ou seja, a litologia), nem a metalogenia, é somente a 

, . geoqu1m1ca. 
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1.5 ECOLOGIA AMAZÔNICA E SUA INFLUiNCIA NA FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS 

MINERAIS "ÓTEIS 

Os processos geoquÍmicos de lixiviação e suas etapas evolutivas, 

para se desenvolver com tamanha rapidez e intensidade, por áreas 

tão extensasf na Amazônia, necessitam de agentes que os motivem 

ou que os desencadeiem, e, mais ainda, de energia, para se 

desdobrarem. 

O meio ecolÓgico, superposto ao meio ecológico primitivo, é que 

~ fornece a energia e os agentes necessários. 

- 

- 
! - 
í 
i - 
- 
- 

A energia pode ser exotérmica ou endotérmica, causada pelas 

reações químicas que ali se desenvolvem, ou por processos 

físico-químicos de oxidação e redução, de variações de pH, etc. 

Os agentes podem se materializar sob forma de distintos tipos de 

fatores. Entre estes, destacam-se os climáticos e outros 

correlatos, entre os quais a alta temperatura ambiental amazônica 

e suas grandes variações diurnas e sazonais. Além da temperatura, 

destacam-se o excesso d1água e a existência de um meio hidrófilo 

por excelência. Como terceira gama de agentes, citam-se a 

microflora e a microfauna, além da cobertura vegetal. 

Esta Última constitui um fator de importância fundamental. Os 

diferentes tipos de ácidos fÚlvicos e húmicos, resultantes de 

desagregação orgânica vegetal têm influência notória na 

concentração de certas substâncias minerais, como os sulfatos e 

certos elementos nativos. 

O metabolismo vegetal e a sucção dos elementos químicos 

nutritivos pelas plantas devem levar a importantes acumulações de 

substâncias minerais na estrutura vegetal interna. Entre estes, 

- citam-se o ouro, que, em uma região aurífera como a do Tapajós, 

deve ter as suas espécies vegetais preferidas, que dele se utilizam 

- 
- 
L. 

e se nutrem. Para só citar uma destas, o "Equisetum" por exemplo, 
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26 
pode chegar a conter até 700 g/Au/m3 de cinza nas suas raízes e 

até 70 g/Au/m3 de cinza proveniente do seu lenho, segundo o que se 

conhece de outras regiões do globo. No caso amazônico, o assunto 

merece um cuidado especial. 

Na região do Gurupi e Maracaçumé no Maranhão, tornaram-se bem 

conhecidas certas plantas aquáticas com raízes em cabeleira que 

continham e conceµtravam o ouro coloidal, o qual, após, se tornava 

solidificado e visível por acumulàção punctual. Trata-se aqui do 

ouro de adsorção, ali, do ouro de metabolismo vegetalº •... __ 



1 

L 
toliC1AÍDU 

27 
1 
L 

L 
L 
l 
l 

(.. 

L --- 

i 

L 

L 
L 
L 
L 
L 
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2.1 CICLO METALOGENÉrICO EVOLUTIVO DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS ~TEIS 

Um jazimento mineral 

conteúdo metalífero. 

evolui intrinsecamente, quanto ao seu 

A primeira .. etapa de concentração de uma 

' - 

substância mineral pode não ser a Única através dos tempos 

geológicos, ou conforme se apresenta hoje. Qualquer fator de 

ordem geológica ou ecológica pode alterar aquela primeira etapa. 

Essa alteração pode levar ao desaparecimento de todo o material 

inicialmente concentrado, ou pode reconcentrá-lo em teor, 

melhorando a qualidade do minério primitivo. 

questão conhecida do protominério. 

Do que surgiu a 

Outro aspecto a tratar é o da transmigração dos elementos ou das 

substâncias minerais. Verifica-se que a influência do meio 

- ecolÓgic·o amazônico leva certas substâncias minerais a reciclagens 

metalogenéticas contínuas. Os casos já relatados, do ferro, do 

manganês e do alumínio, constituem exemplos típicos. 

Há depósitos de manganês, ferro, caulim e bauxita, na área 

amazônica, que são o resultado de até três (3) reciclagens 

superpostas deste tipo. f o que também se denomina, do ponto de 

vista geoquÍmico, de "transmigração dos elementos". 

Assim, por exemplo, as crostas ferrÍferas econômicas do Jatapu·e 

i- outras da região do Nhamundá, do Curuá e Maecuru, assentadas em 

sedimentos recentes e sub-recentes, nada mais são do que material 

~ retrabalhado de depósitos secundários de ferro, como aqueles 

existentes na Serra dos Carajás ou de são Felix do Xingu. Estes 

dois Últimos locais, contêm minério de Ferro de natureza - secundária formado ''in si tu'~ porque provieram diretamente de um 

L 

L. . ---- ----- - - -- 
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29 
protominério, ou seja a partir de um minério primário, situado 

ainda na rocha hospedeira iniciai. A ação do intemperismo, 

atuando nestas condições, permiti~ a formação do conhecido 

minério oxidado ou secundário, tipo Serra dos Carajás. 

Neste caso, o que existiu foi apenas uma recic1agem do ferro. 

O primeiro ciclo geoquÍmico e metalogenético do ferro está 

representado pelo ~inério primário, existente na rocha vu1cânica 

basáltica no caso dos Carajás. O segundo cic1o está representado 

pelo minério secundário ou oxidad.o. Lixiviado este, e carreado 

pelas águas superficiais, vai o ferro entrar na forma dos 

"hidrolisatos" e constituir, nas terras baixas de calha 

principal do Amazonas, uma nova concentração. Esta Última 

concentração representa uma segunda fase de reciclagem do 

elemento. É esta que se busca distinguir e anotar. 

O elemento ferro, em princípio, é o mesmo; mas, até se depositar 

e se encontrar nos sedimentos recentes do baixo e médio Amazonas, 

teria passado por J fases de concentração. Todas três são 

econômicas, naquelas condições ambientais. No caso do ferro, do 

manganês e do alumínio, podem-se contar, então, até três ciclos 

distintos de concentração metalogenética. 

As mineralizações do 12 ciclo podem ser denominadas protógenas. As 

do 22 ciclo, deutÓgenas, e as do 32, tritÓgenas. Cada ciclo está 

regido por um ambiente próprio e tem seus controles geológicos ou 

ecológicos distintos. O mesmo se pensa descobrir para o ouro e os 

sulfetos. Com isto, não se irão buscar não só as mineralizações 

- primárias e ~eu habitat, mas também as mineralizações secundárias 

e terciárias e seus respectivos meios ambientes. - 
- 
- 
- 
1 - 

Já a questão do poligenetismo e do monogetismo é algo diferente. 
Ela se relaciona à evolução interna sofrida por um mesmo jazimento 

mineral. Uma ma~sa mineral, até se concentrar economicamente, 

pode passar por distintas etapas de concentração. Neste caso, 

está condicionada por mais de um tipo Único de gênese, ou ainda, 

mais de um fator foi responsável pela sua acumulação final. 
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30 
No que se refere à origem e à fonte do ouro aluvionar da região 

do Tapajós, e das bacias do Iriri-Curuá, já se pode afirmar que 

provêm do vulcanismo al:Í existente e da sua "suite" de rochas 

intrusivas. 

Como as rochas vulcânicas na área se apresentam com natureza bem 

diversificada, e como ocupam cerca de 20-25% do total da sua 

superfície, não basta, então, dizer que são as rochas vulcânicas 

as portadoras de uma parte do ouro e de uma parte da c_assi teri ta; 

é preciso determinar que tipo, ou. qual a na eur-e aa petrolÓ_gica 
das rochas que contêm essas substâncias. De certa forma, es t e 

objetivo foi· alcançado, como será desqrito mais adiante, na parte 

referente ao ouro e ao estanho. 
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31 
2.2 TIPO GENÉTICO VULCÂNICO 

Em virtude do poligenetismo, é muito difícil, senão impossível, 

conhecer a gênese de um depósito mineral. O conhecimento da 

gênese, se bem que de importância fundamental na metalogenia, pode 

ser relegado, se for possível determinar os fatores primeiros, a 

mineralização, os tipos e as formas sob as quais se materializa, 

as suas etapas de formação e de evolução e as maneiras pelas quais 

deu lugar a uma determinada concentração mineral econômica. 

A maioria das mineralizações e dos jazimentos minerais conhecidos 

na Área de Estudo estão relacionados ao vulcanismo e foram dele 

originados. Isto se aplica a uma grande parte do ouro aluvionar 

e filoniano primário existente na bacia do Jamanxim e nas bacias 

do alto e médio rios Curuá e Iriri; e se aplica também para uma 

parte dos depósitos de cassiterita da mesma região. 

2.2.1 Processos Vulcânicos Mineralizantes 

Nesta fase dos estudos procurar-se-á destacar os principais 

mecanismos pelos quais um ambiente ou uma rocha vulcânica podem 

dar origem a mineralizações de interesse econômico. 

Descrevem-se a seguir os processos mineralizantes desencadeados 

pelo vulcanismo na Área de Estudo, os quais formam, por sua vez, 

subtipos genéticos à parte, de jazimentos minerais. 

2.2.1.1 Subtitpo Epigenético 

Na área do Jamanxim, algumas ocorrências e indícios de fluorita 

estão relacionadas a processos metalogênicos epigenéticos, de~tro 

de rochas vulcânicas de natureza riolÍtica ou ignimbrÍtica. t, 
bem provável também, que alguma mineralização piritosa esteja 

ligada ao mesmo tipo de processo. Apesar de não terem sido até 
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- 
agora descritas rochas propilitizadas, ou propilitos típicos, 

acredita-se que isto possa vir a ocorrer· na região de maior 

intensidade do vulcanismo andesÍtico, no sul da Área de Estudo. 

- 
2.2.1.2 Subtipo Hidrotermal - 
Trata-se aqui apenas do tipo hidrotermal clássico ou ortodoxo. 

• ltineralizaçÕes hidrotermais filonianas, à base de polissúlfetos e 

não-sulfetadas são descritas, dentro de rochas vulcânicas na Área 

de Estudo. 

Duas ocorrências, ou melhor, dois jazimentos de ouro filoniano 

primário, existentes na margem esquerda do médio Jamanxim, no seu 

afluente Tocantins, devem estar relacionados ao hidrotermalismo 

mineralizante clássico devido ao vulcanismo. t curioso constatar 

- que, das dezenas de jazimentos já conhecidos com ouro aluvionar, 

já minerados, ou ainda em mineração na área do Tapajós, apenas 

dois foram descobertos com ouro primário. - 
- 

Não se conhecem ainda quais os controles e os fatores que 

determinariam estes filões de quartzo aurífero incrustados na 

~reado vulcanismo andesítico. O que se sabe é que são 

aparentemente ricos, podendo fornecer até 100 g/Au/t segundo 

dados do relatório da Geomitec. O fato é notório e permite 

concluir, ainda empiricamente, que se poderão identificar novas 

áreas filonianas no meio das rochas vulcânicas. 

- 
- 

' - 
Os dois locais conhecidos se localizam quase na parte central da 

área aurífera do Tapajós, o que denota a ampla faixa de 

distribuição onde os mesmos podem existir. Não se conhece, 
igualmente, qual o tipo de vulcanismo capaz de contê-los ou q~e 

- melhor possa favorecer o seu aparecimento. 

- 
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Mas não existem na área apenas mineralizações hidrotermais 

monoparagenéticas. Há também embora ainda mal estudados, filões 
I 

poliparagenéticos sulfetados, ou polimetálicos, de chumbo, zinco, 

cobre, e ouro, em São Felix do Xingu, aflorantes no leito do rio 

próximo a esta localidade. Fala-se aqui do conhecido filão das 

Três Ilhotas, já descrito por A. I. de Oliveira em ·1928, por 

Andrade Ramos em 1953 e prospectado pelo DNPM em 1969. 

Este filão, que aflora por cerca de 1 km de comprimento, na 

parte conhecida, e que chega a t~~ de 5 a JO m de espessura, 
alojou-se numa zona de falha que separa grupos litológicos 

diversos. Sem dúvida alguma, ele ali existe devido a um 

falhamento que o desencadeou. Esse falhamento tem 10 km de 

comprime~to na direção NW-SE e corta transversalmente uma faixa .•.. ~ 
vulcanica, justamente na região de contato de um vulcanismo ácido 

com um andesÍtico. O filão tem ganga quartzosa e pode se estender 

de maneira subaflorante, por até 4,5 km de extensão, ao longo da 

calha do Rio Xingue 

Os dois locais de jazimento aurífero primário filoniano com ganga 

quartzosa, da bacia.do Tocantins, no Jamanxim, estão também 

ligados a falhamentos transv~rsos aos focos vulcinicos loc~is. 

No presente caso, os filões existem·· no terminal norte de um 

sistema de falhas paralelas de direção geral N80ºE. Algumas 

destas falhas, logo ao sul desses jazirnentos primários, parece 

terem controlado o extravasamento de ocorrências locais de um 

vulcanismo basáltico. Existem ainda na região falhas maiores, 

de extensão regional, formando um sistema à parte, transverso 

àquele mineralizado. Este Último sistema formou-se .em uma etapa 

estrutural anterior àquele que contém a mineralização, e sua 

extensão varia de 60 a 80 km. O sistema de falhas causador dos 

filões mineralizados tem de 12 a 16 k~ de comprimento. 
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2.2.1.3 Subtipo Pneumato1Ítico 

Ainda dentro dos processos vu1cânicos ligados à termometria das 

so1uções mineralizantes, manifesta-se, em certos trechos da área 

vulcânica e magmática do Jamanxim, a ação pneumato1Ítica, 

especia1mente representada pela presença do topázio, em vários 
~ 

pontos da bacia daquele rio. Cerca de cinco a seis ocorrencias 

de topázio, junto com alguma mineralização de cassiterita, são 

coinêi~ênéias notáveis da contribuição .de uma·fase hidrotermal-de 

temperatura alta, atingindo até ~_fase pneumato1Ógica, isto é, 
6 o o de 50 a 800 e. 

A presença do topázio junto à cassiterita, no meio de área 

aurÍfer~ sugere que, pelo menos, uma parte das mineralizações 

estanÍferas, está associada a facies de corrosão tipo "Greisen". 

O fato é auspicioso e vai permitir em certas áreas em que ocorrem 

estes dois minerais juntos, uma procura cuidadosa de greisens 

estan.Íferos. 

Também na região do rio das Tropas, a existência de cristais bem 

facetados e desenvolvidos de wo1fratnita, faz com que, em 

princípio, seja possível entender as mineralizações pneumatolÍticas 

e greiseniformes como estendidas por uma ampla área, atingindo até 

este local. 

2.2.1.4 Subtipo Segregação MetalÍfera Magmática 

Em vários pontos são descritas ocorrências de pirita em rochas 

vulcânicas na Área de Estudo. No baixo Curuá, e em quatro ou 

~ cinco pontos da região do Jamanxim, as pequenas segregações de 

pirita foram observadas incrustadas diretamente na massa rochosa 

vulcânica, ou nas suas seqüências vulcanp-sedimentares. - 
- 
- 
l •• 



' A1gumas são aparentemente minera1izações sulfetadas menores, de 

- 
expressão espacial limitada, em alguns casos formadas nas coladas 

mais superiores dos focos vulcânicos híbridos. Há focos 

vulcânicos extravasados que cobrem uma extensão de 5 a 10 m de 

diâmetro, constituídos por várias coladas de material vulcânico 

- estratificadas superpostas. Evidentementet existe um zoneamento 

termométrico entre estas camadas, tanto na vertical como 

horizontal. A partir das ocorrências já conhecidas, cada caso 

'- merece um estudo particular, para descobrir massas piritosas 

maiores, estratificadas nas partes mais b~sais e centrais dos 

referidos focos. 

Ta1 tipo genético de mineralização somente pode ser compreendido 

como segregação magmática metalÍ~era, isto ét em temperatura alta, 

acima de 1000° e. Caracteriza-se por não apresentar ganga e por 

não ser filoniana, aparecendo incrustada diretamente na massa 

rochosa. Estes fatos são os Únicos indícios dispo.níveis, que 

permitem diz~r que há uma certa probabilidade de existir~m, no 

ambiente vulcânico da área do projeto, os clássicos jazimentos de 

• massas piritosas estratiformes. Nos casos descritos acima, a 

presença dos sulfetos metalÍ~eros está sob a forma de disseminações 

_ irregulares, esparsas e subconcentradas. 

Convém lembrar que, nem toda presença de pirita incrustada em 

massa rochosa deve ser interpretada como de segregação magm~tica 

direta. As soluções pÓs-vulcanicas do tipo epigenético, ao - 
- 

circularem ao longo de falhas e fraturamentos, podem propiciar 

incrustações superficiais de p~rita, que não devem ser confundidas 

com as acima referidas. 

2.2.2 Natureza LitolÓgir.a 

- 
- 

Al~m das propriedades físicas dos processos vulcinicos e das suas 

rochas, deu-se ênfase especial à petroquímica, buscando distinguir 

o tipo de rocha e a natureza química da mineralizações originada 

pela litologia, tendo sido possível chegar às seguintes conclusões: - 



. ·, 

··'- o vulcanismo andesí tico f'oi, entre todos; aquele que 

contribuiu com a maior quantidade de ouro para os jazimentos 

aluvionares; 

i 
1 r ..•. 

as rochas andesÍticas, ~ suas derivadas imediatas, tanto de 

caráter extrusivo como subintrusivo ou tufÍtico, são as mais 

ricas em ouro, pelo menos no que se refere a área do Jamanxim. 

1 

L 
Segue-se o vulcanismo dacÍtico. r Este, menos aurifero que o 

L 

anterior, pode, entretanto, sob condições locais especiais, 

f'ornecer ouro para formar "p~9uenos jazimentos" aluvionares. 

Em vários pontos da área aurífera do rio Jamanxim, con:3tata-se 

a ligação genética do vulcanismo dacítico com algumas pequenas. 

mineralizações. É claro, porém, que foi o vulcanismo 

L 

andesÍtico o que originou o maior número de plác~res auríferos 

na mesma área e também nas bacias do alto Iriri e Curuá. 

f .. J .• 
Um caso excepcional do ponto de vista metalogenético, mas 

extremamente auspicioso, é o das associações da maioria dos 

platôs basálticos antigos, especialmente aqueles da margem 

esquerda do Jamanxim. Em especial, como, o maior deles, 

1 
.!.- 

cita-se o da Serra da Cachoeira Seca ou dos Feixes, cortada ao 

m~io pelo rio Tocantins, afluente da margem direita do 

Jamanxim. Os seguintes garimpos secos encontram-se situados 

sobre a área basáltica ou na sua periferia: Adonias, Arizá, 

Maklin, etc. (segundo dados da Geomitec, ano 1972). Na bacia 

.:L 

do rio Novo, outro afluente da margem direita do médio 

Jamanxim, há uma outra área menor de platôs basálticos, com 

jazimentos auríferos a ela relacionados, alguns deles muito 

ricos, como os de São Domingos e são Francisco. No alto 

L Creporizinho, remanescentes menores de rochas basálticas 

teriam igualmente contribuído para a formação de alguns 

jãzimentos aluvionares ricos em ouro, co~1ecidos pelo nome do 
( 

L 11Creporizinho11, Em um deles, o DNPM/FAG chegou a cubar o 

equivalente de 15.000 kg/Au, no total. 

L 
1 
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37 
Não há ouro geneticamente ligado ao vulcanismo ácido e seus 

derivados imediatose Desta forma, o mapeamento geológico básico 

das áreas aur{feras do Jamanxim e do rio Curuá foi feito no 

sentido de ter separado este tipo de vulcanismo dos demais, com 

separação especial também entre as áreas de dacito e andesito. Uma 

campanha racional e bem orientada em busca de novos jazimentos de 

ouro na bacia do Tapajós deveria proceder à prospecção apenas 

nestas Últimas áreas. 

Independentemente do tipo de roc~a, todos os rios e igarapés da 

área eram e ainda são prospectados à procura do ouro. Este porém, 

só ocorre em áreas localizadas, isto é, apenas onde os vulcanismos 

andesÍticos e basálticos afloram. Em quantidade menor, o ouro 

localiza-se nos dacitos. 

Ainda em relação à natureza litológica vulcânica, foi verif~cado 

que somente o vulcanismo ácido, riolÍtico e ignimbr{tico.pode dar 

algum jazimento secundário de cassiterita detrítica. Em alguns 

locais, como na área do Jamanxim, verifica-se, mesmo, a ligação 

genética de alguns pequenos jazirnentos de ouro e estanho, às 

rochas dacíticas. Não existe porém, mineralização estanffera 

primária, e por conseguinte, plácers de cassiterita, nas áreas do 

vulcanismo andesÍtico aflorante. 

Assim como para o ouro, tàmbém para o estanho foi possível isolar L e definir - com base nesse fato - as áreas mais favoráveis à 
prospecçio deste mineral, dentro da regiio representada pelo 

1 - material vulcânico extrusivo. Vale sali·entar que a maioria da 

cassiterita detr{tica até agora conhecida na área era tida como 

proveniente apenas, da 11sui te11 das rochas intrusivas ácidas que 

precederam o vulcanismo em toda a área do projeto. Não se deve 

subestimar a importância da descoberta de que também o material 

- vulcinico extrusivo cont~m mineralizaç~o de cassiterita. Este ~ato, 

i 
1 - 
- 
- 
• 

era quase desconhecido nn. Amazônia, onde os interessados apenas 

t6m requerido ~reas onde existem ''granitos circulares" ou pequena& 
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intrusões ácidas. Uma campanha torna-se recomendável no sentido de 

avaliar o real potencial estanÍ:fero das áreas vulcânicas extrusivas 

ácidas, sejam aquelas com material piroclástico-tufÍtico, sejam as 

de coladas vulcânicas superficiais extravasadas normalmente. Tendo 

em vista a enorme extensão das áreas aflorantes de vulcanismo 

ácido na Área de Estudo há grande probabilidade de expandir as 

áreas mineralizadas em cassiterita muito além do que já se conhece 
ou do que era previsto no início. 

2.2.J Tipo de ·Aparelho Vulcânico 

i.. Vários foram os mecanismos usados pelo vulcanismo para chegar à 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
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superfície. Os aparelhos alimentadores do vulcanismo são também 

mui to variados na Área de Estudo. Os trabalhos r-ea Ld z ado s deram 

ênfase especial à prospecção mineral e à procura de mineralizações 
ligadas aos dois tipos seguintes: 

ao "vulcanismo :fissural" controlado por :falhamentos,profundos, 

aflorantes ou não; 

ao "vulcanismo de :focos circulares", característico das 

coladas superpostas de material vulcânico extravasado na 

super:f:Ície. 

Deu-se atenção ainda às "estruturas dÔmicas soerguidas" do 

vulcanismo andes{tico·, especialmente na área do Jamanxim, as quais 

desenvolvem um sistema de falhamentos capaz de conter filões 

mineralizados. 

Porém, somente com a obtenção das fotos que 
, . . , 

aeTeas convencionais e 

seri possível d~stin~1ir com precisi0 certas estruturas j~ 

selecionadas atrav~s das imagens ampliadas do radar na escala 

1/100.000. A distinção, separação e classificação preliminares dos 
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vários tipos de aparelhos vulcânicos existentes na área já foram 
feitas. A "prospecçio de batéia" para o topázio e a turmalina será L 
Útil. no rastreamento das áreas já sel.ecionadas. Não parece ser de L todo impossível, o descobrimento de "p í.pe s " vulcânicos ou de 

certos tipos especiais de estrutura em forma de "plug'', 

' 1 r t.. 

preenchidas por brechas turmalinÍferas sulfetadas, capazes de 

constituir jazimentos de sulfetos de tamanho médio, à semelhança 
do que existe em outras áreas do gl.obo, de aspecto paraplataformal. 

1 l t.. 
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'\ 2.J TIPO GENtTICO ÍGNEO OU MAGMÁTICO 
,1 ll 
':l li 

Neste tipo genético enquadram-se todas aquelas mineralizações 

relacionadas à segregação e à diferenciação magmáticas. Também os 

processos de "gravidade" podem conduzir a concentrações 

metalÍferas interessantes, especialmente no caso das coladas 

basálticas de platôs, existentes em alguns locais da Área de Estudo. 

Este tipo genético refere-se aos jazimentos metalíferos capazes de 

serem originados pelo magmatismo intrusivo, ou subintrusivo, isto 

é, às chamadas câmaras magmáticas, fechadas ou abertas. 

Procurando t~mbém descobrir novos controles de mineralizações para 

este tipo genético de jazimento na Área de Estudo, foram 

selecionados alguns fatores a seguir enumerados, que pudessem 

melhor orientar essa busca. 

2.3.1 Influência da Rocha Intrusiva nas Concentrações MetalÍferas 

A interpretação geológica cuidadosa das imagens de radar estudadas 

em escala até 1/100.000, permitiu verificar o desgaste irregular, 

pela erosão, das massas rochosas intrusivas~ o nível estratigráfico 

e a posição tectSnic~ atingida pelos distintos plutões, maiores ou 

menores, intrusivos. 

A importância do conhecimento do nível de erosão, em certos 

setores da Área de Estudo, permitirá a verificação da quantidade 

de cassiterita já liberada pelas intrusões graníticas menores 

mineralizadas em estanho. Certos "stocks graníticos" aparecem 

quase intactos. Nestes, pode-se prever que a prospecção aluvionar 

feita ao seu redor nada poderá detectar, enquanto que eles podem 

conter, em verdade, uma rica mineralização primária ainda não 

destruída e redistribuída pela erosão. O contrário é também 
verdadeiro, isto é, em certos locais pode somente ocorrer a 
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cassiterita detrítica fina, sem rocha matriz pr~xima, a qual já 

terá sido totalmente desmantelada pela erosão. Cada caso 

- entretanto, pode ser previsto. Não há generalizações, nem regras 

para prospecção deste tipo. Cada caso tem que ser analisado à 
- parte. 

- 

- 

No que se refere à profundidade das rochas intrusivas, três tipos 

principais são distinguidos: 

2.J.1.1 Mineralizações Ligadas às Rochas de Caráter Plutônico 

São as mineralizações ligadas aos focos mamgáticos profundos, hoje 

- aflorantes, devido a uma pronunciada erosão. Não há muita 

evidência ainda deste tipo de mineralização na área. No médio 

..,. Jamanxim, afloram, entretanto, alguns plutões de diprito e de 

quartzo-diorito, que parecem ter concentrado o~ro, pois se formam, 

ligados pelo menos espacialmente, a eles, plácers desta substância. 

Foi feita, ademais, uma separação cuidadosa e uma classificação de 

todas as intrusivas plutÔnicas na Área de Estudo, visando a uma 

prospecção especial. Um dos aspectos que mais as caracterizam 

metalogeneticamente é relativo ao tamanho· que podem atingir. Três 

classes foram separadas: as "intrusivas menores", com diâmetro na 

faixa de 2 a 5 km; as "intrusivas médias", com diâmetro entre 5 e 

20 km e as "intrusivas maiores" com diâmetro acima de 20 km. 

Existe um zoneamento regional, baseado no tamanho destas intrusivas. 

- A região do médio e alto Xingu caracteriza-se pelas "intrusivas 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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De uma maneira geral, dá-se grande importância aos plutões 

m~gmáticos profundos, introduzidos na área vulcânica do Jam~nxim, 

por serem potencialmente auríferos. Trata-se de uma evidência 

meta1ogenética clássica antiga que se tem mostrado favorável, na 

área em estudo. Os poucos corpos encontrados, porém, não estão 

suficientemente estudados para se poder garantir se se trata de 

"intrusivas profundas" ou de "intrusivas apicais11• 

maiores" com diâmetros de até·35 km. 
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Não se sabe que tipo de mineralização pode ocorrer nesses batolitos 

graníticos gigantes, nem mesmo,se apresentam alguma mineralização. 

A regra geral é a procura comum de mineralizações mais nas 

"intrusões menores" e "médias", por analogia a Rondônia e suas 
, , , 
areas e s t an-í.f'e r-a s , Ne st e caso, parece que, alem da natureza 

litológica, o tamanho da intrusiva também tem influência na 

~ seleção metalÍfera. O fato é interessante, pelo menos no que se 

refere à cassiterita. Quanto menores forem as intrusões graníticas 

- 

- 
' - 
... 

- e sua forma de "emplacement", mais ricas o seriam em estanho. As 

"intrusões menores" e "médias" são mais típicas da área do 

Iriri-Curuá e de alguns trechos do alto Jamanxim. No médio e baixo 

Jamanxim, as ocorrências preferenciais são nas "intrusões médias", 

de natureza diferente da granítica. 

As "intrusões maiores" encontram seu ambiente de localização nas 

•..• faixas ou zonas mais nobilizadas da área •. Podem localizar-se no 

ponto de encontro de grandes falhas ou de vários focos vulcâ~icos 

de extravasamento superficial. As "intrusões menores" são, ao 

contrário, próprias dos terrenos já consolidados ou de· crosta 

- 

siálica mais espessa. Tal é o caso de certos trechos do baixo 

Xingu, e dos altos rios Iriri, Curuá e Jamanxim, onde aflora o 

embasamento cristalino antigo, mais consolidado. 

2.3.1.2 Mineralizações Ligadas às Rochas de Caráter Subvulcânico 

•..• Algumas "intrusivas menores e médias" apresentam-~e, apenas, 

parcialmente aflorantes introduzidas que foram na base das camadas 

vulcânicas; o magma intrusivo não teve forças e não encontrou - 

' 1- 

' L 

ambiente estrutural apropriado para perf'u_rar "in totum" as espessas 

sequências Vulcano-sedimentares. Este fato teria propiciado as 

segregações de mineralizações, as quais se localizariam na 

periferia, ou no "ci!lturão de tectônica quebrada" que envolve a 

intrusão. Ademais, são as "intrusivas s ub vu.l.c ân.í.c a s" as que 

apresentam as melhores condiç~es de darem os "jazimentos 

metalíferos apicais" típicos nas áreas vulcano-sedimentares. As 
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grandes segregações quartzosas apicais, ligadas a possíveis 

mineralizações sulfetadas, são passíveis de serem encontradas na 

área, tais como o ouro, o estanho, o molibdênio, o wolfrânio e o 

bismuto. 

Certos tipos especiais de mineralização da mesma natureza genética 

dos 11porphyry-copper" podem ser prospectadas e procuradas, em 

vários pontos da área, nas intrusões subvulcânicas, de "câmara 

fechada" ou "aberta". As "intrusões m~dias" de rochas diorÍticas, 

quartzo-diorÍticas e granodiorÍticas, além de certos fácies 

graníticos anormais da área do rio Jamanxim, podem conter 

mineralizações cuprÍferas, em segregações e em empregnações 

laterais, sem citar a possibilidade da existência de ouro. Em 

alguns trechos da área do Iriri-Curuá e do Xingu, o fenômeno pode 

se repetir. 

2.3.1.3 Mineralizações Ligadas às Rochas de Caráter Pós-Vulcânico 

'- As intrusivas pós-vulcânicas são as mais comuns na Área de Estudo. 

Não se conhece ainda o grau de desenvolvimento das suas soluções 

mineralizantes e das suas segregações silicosas apicais. Algumas - 
intrusões características foram selecionadas para prospecção. 

Supõe-se, entretanto, que as câmaras magmáticas menores 

introduzidas no período pós-vulcânico sejam as mais propícias a 

conterem as soluções residuais metalÍferas. Típicas destas 

condições têm sido as mineralizações a cassiterita. t provável, 
entretanto, que, ai'ém desta substância, se tenham desenvolvido 

faixas de zonas distintas de rochas intrusivas, onde além do ouro, 

a molibdenita, a wolframita e os sulfetos de bismuto, possam 

também se concentrar economicamente. Certos pontos anômalos em 

bismuto, molibdênio e wolfrâmio foram encontrados distribuídos 

~ neste tipo de intrusiva existente entre o Iriri e o Curu~, e entre 

- 
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estes dois rios e o Xingu. A faixa das intrusivas anômalas em 
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molibdênio e wolfrâmio estariam situadas mais ao sul; as anômalas 

em bismuto viriam logo após, no sentido norte, em seguida o 

estanho e, finalmente, a zona do ouro, esta já na altura do 

Jamanxim, estendendo-se até o Tapajós. 

- 2.J.2 Influência da Natureza Litológica das Rochas Intrusivas nas 
,.. ' Concentraçoes Metaliferas 

2. 3. 2.1 Mineralizações dos Estoques Graníticos Intrus.ivos de 

Natureza Alcalina a Subalcalina 

111111 
Vários estudos geoquÍmicos e metalogenéticos já revelaram a 

tendência do ouro em região vulcânica ou vulcano-sedimentar, de se - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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concentrar em rochas intrusivas alcalinas ou correlatas, 
' 

especialmente aquelas de natureza sódica. O aumento do conteúdo 

aurífero com a basicidade e a alcalinidade das rochas (em especial 

das variedades sódicas) é observado em formações vulcânicas e na 

sua "suite" correspondente de intrusivas, de um ponto de vista 

teórico. No caso da região aurífera do TapajÓs-Jamanxim-Curuá 

ainda não se sa~e como se adaptam estes princípios geoquÍmicos e 

metalogenéticos. A natureza, alcalina ou não, dos corpos diorÍticos 

e quartzo dior{tico existentes na área necessita ser investigada. 

Em caso positivo, é de supor que o seu conteúdo aurífero seja alto. 

No ig. Missões, pequeno afluente da margem esquerda do médio 

Tapajós, a existência de plácers de co1umbita e tantalita conduz à 
suposição da natureza alcalina dos corpos graníticos alÍ intrusivos 

nas sequências vulcânica~. É de prever o aumento da alcalinidade do 

magma antigo para o norte da área em apreço; por conseguinte, o 

conteúdo de tantalita e columbita deve aumentar na mesma direção. 
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2.3.2.2 Mineralizações dos Estoques Gran!ticos Normais 45 - 
De uma maneira geral, este tipo de rocha não é promissor, quanto à 
formação de concentrações minerais econômicas, exceto para o 

~ estanho e o wolfrâmio. Como, porém, este tipo ocorre sob várias 

formas e tamanhos, em numerosos locais da Área de Estudo, 

.., indicar-se-ia uma prospecção rápida das mesmas nos pontos 

indicados. 

2.J.2.J Mineralizações das Intrusivas DiorÍticas, Quartzo 

DiorÍticas e GranodiorÍticas, inclusive das Monzonitas 

1 - 
Ao contrário das rochas 11gran!ticas normais" anteriores, estas 

apresentam um interesse metalogenético muito grande, e não apenas 

do ponto de vista teórico. 

As intrusões granodorÍticas e monzonÍticas, especialmente aquelas 

à biotita ou à biotita e hornblenda, e as de caráter químico 

~ francamente cálcico, merecem prospecção atenta pára cobre. Auréolas 

cuprÍferas marginais, desenvolvidas nas "zonas de mecânica quebrada 

de contato", com mineralização sulfetada ou oxidada, distribuída em - profundidade na área de descontinuidade da câmara magmática com as 

sequências vulcano-sedimentares adjacentes, provavelmente poderão 

existir neste tipo de rocha de natureza petroquímica básica ou 

intermediária. E, neste particular, qualquer "stock" 

_. granodiorÍtico, monzonÍtico ou diorÍtico intrusivo, seja em rochas 

- 
- 

vulcânicas acamadas, seja em sequências sedimentares, que tenha 

apenas 2 a 3 km de diâmetro, constitui zona de interesse para 

prospecção. São as chamadas "mineralizações punctuais", que 

costumam escapar facilmente se, de antemão, não tiverem sido 

metalogeneticamente avaliadas a partir de dados e interpretações 

geológicas indiretos. A Área de Estudo é promissora, em vários 

locais, quanto a mineralizações deste tipo, sendo fundamental, 

entretanto, a presença das rochas acima referidas. 

- 
1 - 
' ~ 
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2.J.J Influência da Forma e do Estilo Estrutural das Rochas 

Intrusivas nas Concentrações MetalÍferas 

2.J.J.1 Mineralizações Ligadas aos Estoques Graníticos Isolados 

de Forma Irregular 

A região do Iriri-Curuá e a do interf1Úvio destes rios com o Xingu 

são as que apresentam a maior variedade de rochas intrusivas. 

Algumas mineralizações de cassiterita detrítica, quase punctuais, 

são aí conhecidas, provenientes de rochas graníticas "intrusivas 

menores" de forma irregular. Essas são neste particular, bem 

diferentes daquelas dos "ring-dykes", ou dos "granitos circulares" 

de Rondônia. A Área de Estudo, exceto em alguns trechos do médio 

e baixo Xingu, não é propícia a desenvolver aqueles tipos de 

estruturas de rochas intrusivas características da província 

estanÍfera de Rondônia. Como já ficou d í.t.o , isto se deve, 

possivelmente, à falta de um real embasamento cristalino antigo 

meta,morfizado e arrasado na Área de Estudo, com exceção de certos 

trechos do Xingu. 

As mineralizações de cassiterita conhecida na Área de Estudo, 
... 

sao 

originadas de corpos graníticos de formas irregulares. Não se sabe 

ainda em que extensão se poderia estender este conceito, porque se 

desconhecem exatamente quais os fatores que controlam o 

aparecimento deste tipo de intrusão. Com isto se pretende frisar 

l que o aparecimento da cassiterita e o seu grau de concentração são - independentes da forma da massa rochosa intrusiva ou da câmara 

- 

- 
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magmática que a originou. Pode ser, ainda, que o controle 

metalogenético preponderante no caso, seja o estilo estrutural e a 

natureza do ambiente tectônico de sua localização. 

- _; 
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Mineralizações dos Estoques Graníticos Ligados a Complexos 

Vulcânicos Restritos 

Na região do Iriri-Curuá, no interflÚvio do rio Fresco com o Xingu, 

e entre este rio e o Iriri, o grande número de rochas intrusivas 

menores, nas sequências vulcano-sedirnentares, contêm alguns 

complexos subvulcânicos e pós-vulcânicos, constituídos por rocha 

granítica intrusiva normal e material vulcânico extrusivo 

"- soerguido. Trata-se então, de verdadeiros complexos granito 

vulcânicos, já observados também em alguns pontos de Rondônia. 

- 
- 
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Permanece desconhecida a natureza das mineralizações associadas a 

estes complexos na Área de Estudo. Confirmam-se, entretanto, as 

peculiaridades metalogenéticas dos mesmos, e as enormes 

possibilidades que apresentam de formarem jazimentos econômicos de 

natureza química diversificada, além da cassiterita e do ouro. 

2.3.3.3 Mineralizações dos Estoques ou dos Eatolitos Graníticos 

Múltiplos 

Ao lado dos complexos granito-vu1cânicos, existem as intrusões 

múltiplas somente de rochas subplutônicas de natureza granítica. 

Este novo tipo de complexo não se apresenta, entretanto, sob forma 

de intrusões circulares, à semelhança do que se dá em Rondônia; o 

que se verifica, simplesmente é uma associação de "intrusões 

menores11 que utilizaram o mesmo canal magmático de alimentação. Há 
casos notáveis ainda, observados na região da margem esquerda do 

curso superior do médio Xingu, em que "intrusões menores" isoladas 

cortaram um batolito granítico gigante ou um grande foco vulcânico 

circular. Nestes Últimos casos citados, desc~nhece-se a natureza 

das intrusões posteriores; no caso de serem constituídas por 

material brech6ide, as possibilidades de conter mineralização ~io 

grandes. 
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2.4 TIPO ESTRATIFORME SEDIMENTAR 

- 
2.4.1 Mineralizações Ligadas a Sedimentos Normais, não- 

- Metamorfizados 

- 
- 
- 
- 
- 
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2.4.1.1 Concentrações Minerais Originadas por Processo 

Sedimentares Comuns, e mais a Diagêneses e a Epigêneses: 

Subtipo Diagenético-Epigenético 

Dentro deste subtipo enquadram-se os clássicos sulfetos 

sedimentares, maciços ou disseminados, distribuídos em níveis 

estratigráficos definidos dentro de um pacote sedimentar. No caso 

da área do atual estudo, isto se refere, em especial, aos fácies 

de folhelhos pretos ou cinza, redutores e piritosos, da formação 

Curuá, do devoniano inferior, na bacia sedimentar Amazônica, e de 

alguns níveis piritosos, em folhelhos também escuros e redutores, 

que se intercalam nos calcários da formação Itaituba, do 

carbonífero. 

Levando em conta as novas idéias, isto é, de que a formação Monte 

Alegre, de idade carbonífera é o assoalho real da cobertura 

sedimentar não-dobrada, e a Única da b~cia Amazônica que se 

depositou sobre uma antiga superfície aflorante erodida, a procura 

de sulfetos sedimentares de elementos não-ferrosos merece ser 

feita junto aos níveis litológicos superiores desta formação. Como 

a formação Monte Alegre marca o início da série carbonífera da 

bacia Amazônica, conclui-se que poderia existir um zoneamento 

regional da mineralização sulfetada, distribuído em toda a série, 

isto é, englobando também as formações Faro, Itaituba e Nova 

~ Olinda. 

1 J.. 
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A percentagem anormal de cobre, chumbo e zinco, contida nos 

folhelhos redutores pretos da formação Curuá, reflete um meio 

litológico muito propício a conter teores econômicos aceitáveis 

daquelas três substâncias. Sem dúvida alguma, certos fácies 

sedimentolÓgicos da formação Curuá foram constituídos por um 

material fino detrítico, ou mesmo químico, proveniente da erosão 

das rochas vulcânicas que cercam e que jazem logo abaixo desta 

formação. 

O cobre, o chumbo e o zinco, possivelmente também o ouro e a prata, 

disseminados antes nas extensas sequências vulcânicas marginais da 

atual bacia sedimentar amazônica, teriam sido fontes constantes de 

grandes quantidades destes elementos, que se concentraram nos 

fácies receptores, redutores por excelência, das formações Curuá e 

Itaituba. Sob a forma disseminada, e como microfilme, a pirita 

chega a atingir até 12% do volume de certos níveis redutores dos 

folhelhos pretos da formação Curuá. 

É provável que ali exista um zoneamento metalogenético sedimentar 

completo entre a pirita, a pirrotita, a calcopirita, a bornita e o 

cobre nativo, além da galena, da blenda e do ouro, podendo 

, fornecer uma rocha sedimentar mineralizada, de baixo teor de ... 
sulfeto, capaz de se transformar, pela sua grande quantidade, em 

1 - 
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um jazimento ecÓnÔmico. A espessura dos folhelhos pretos da 

formação Curuá, atinge até 100 m na margem norte da bacia 

Amazônica e até 20 m no bordo sul, na altura da curva grande do 

Xingu, logo ao norte de Altamira. 

Na bacia sedimentar do alto Tapajós onde se situa o sistema 

sedimentar dobrado do Cachimbo-Apiacás, a Última série sedimentar 

deste sistema depositada na porção norte da bacia, exibe 

espessas formações de folhelhos, com centenas de quilômetros de 

extensão. O ambiente é um dos mais promissores em relação também 
••• 

a mineralizações de sulfetos sedimentares. 

- 
- 

- 
' - 
- 
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-A , 1 '1t. , . d. t d . t t 5 o ~ provave que a u ima serie se imen ar que se eposi ou nes a 

bacia, tenha sido o grupo Curuá do devoniano, fechando o grande 

ciclo de sedimentação da bacia do alto Tapajós. Um grande galbão, 

onde se teria depositado a formação ou grupo Curuá, na porção ao 

sul da bacia do médio Amazonas, é um caso susceptíve1 de existir, 

aumentando enormemente o potencial em sulfetos sedimentares dos 

~ seus fácies litológicos, nesta direção. 

- 
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2.4.1.2 Concentrações Minerais Originadas por Salmouras Marinhas: 

Subtipo Genético EvaporÍtico 

Na série carbonífera da bacia amazônica, existiu um período no 

qual se formou espessa sequência de evaporitos. A1guns nÍveos como 

os da gipsita e anidrita, começaram a surgir já durante a deposição 

da formação Itaituba, após o seu fácies calcário. Tal amebiente 

evo_luiu e se ampliou no espaço, atingindo grande parte da bacia de 

deposição da·formação Nova Olinda. Cerca de 150.000 km2 teriam 

sido cobertos pelos evaporitos na bacia amazônica, que se tornou, 

assim, a maior bacia salifera da Plataforma Brasileira. Os estudos 

preliminares, e apenas do ponto de vista geológico, foram 

efetuados pela Petrobrás e constam do trabalho publicado por 

Fernandes, G. 1968. 

Este autor cita que a espessura total dos depósitos salinos é 
superior a 350 m no centro da bacia, a qual coincide com a calha 

do rio Amazonas. A profundidade do sal vai desde o seu afloramento, 

na porção sul da bacia, na altura de Aveiro, baixo Tapajós, até 

cerca de 700 m. A pouca espessura dos sedimentos superpostos não é 
suficiente, teoricamente, para provocar efeitos de diapirfsmo 

local no enorme volume de material salino. 

Entretanto, a identificação de grandes estruturas suba1lorantes de 

forma elipsoidal, situadas entre os baixos Tapajós e Xingu, criando 

zonas de arqueamento pronunciado onde, inclusive a série terciária 

foi erodida, pode ser sugestiva da movimentação salina em 

profundidade. 



Se este fenômeno for verdadeiro e se for confirmado por estudos51 

posteriores, a questão assume aspecto singular do ponto de vista 

da economia mineral amazônica. E isto pqrque a existência de 

massas de salgema, bem próximas à superfície na região de maior 

infra-estrutura da Amazônia, permitiria talvez a exploração deste 

sal pelo m,todo de "Solution Mining". Tal método vai ser utilizado 

para a exploração do salgema a mais de mi1 metros de profundidade, 

em Maceió. A profundidade menor do salgema no local indicado 

tornaria os depósitos salinos amazônicos acessíveis mesmo pelo 
••• 

método antigo convencional da mineração subterrânea. 

- 
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Como se sabe, grupos paulistas e italianos que se interessam pela 

exploração do salgema amazônico, desistiram temporariamente do 

empreendimento, pela complexidade geológica que os depósitos de 

evaporitos apresentam na parte mais acessív~1 da sua bacia de 

deposição, a região de Aveiro, no baixo rio Tapajós. Esta é a 
região em que o salgema era tido como mais próximo da superfície. 

Todavia as perfurações no local, realizadas pelos interessados, 

revelaram que a maior parte das camadas salinas, ali existentes, 

estavam além dos 550 m de profundidade e mesmo a mais de 700 m • 

Apenas um poço encontrou uma "fatia" das camadas salÍferas a 

700 m de profundidade. O restante foi deslocado para bai~o, por 

falhas subocultas que chegaram a causar desníveis de .excepcional 

magnitude nas camadas salinas; desníveis estes de cerca de 700 m 

de rejeito, o que vem a ser uma diferença enorme de pQsicionamento 

de camada. Tal fato tornava a mineração do ~al, impraticável, por 

qualquer método de lavra convencional. 

As intrusões de diabásio no local, situadas entre Itait~ba e 

Aveiro, e a intrincada rede de falhamentos profundos e ocultos, 

retalhando e isolando, em vários blocos, as camadas salinas, 

fizeram com que o local anteriormente escolhido, como ponto 

estratégico inicial da exploração do tão cobiçado sal amazÔniqo, 

fosse relegado a segundo plano. 
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Em virtude de que apenas uma pequena superfície foi pesquisada, 

entre Aveiro e Brasília Legal, sugere-se uma retomada das 

pesquisas, tendo em vista a continuidade do bordo sul da bacia 

sa1!fera, muito além do ponto indicado. Na verdade, toda a porção 

- setentrional da Área de Estudo contém, subterraneamente, as 

- 

- camadas preferidas de salgema, e quiça mesmo, de outros tipos de 

sais minerais solúveis. Tal área merece um estudo geológico 

detalhado ao longo de tóda a extensão. 

Vale comentar, ainda, as possibilidades existentes, na bacia 

salÍfera amazônica, de serem encontrados depósitos de sais de 
••• 

potássio, o que aumentaria a sua importância e o que justificaria 

uma pesquisa por meio de alguns furos de sondagem previamente - localizados, em função de um estudo geológico aprofundado, com 

mapeamento correlato. 

l.. 2.4.1.3 Concentrações Minerais Originadas por Material Orgânico: 

Subtipo OrganÓgeno-Carvão Mineral 

- 
- 

Esta parte, refere-se às substâncias de aparência "mineral", 

derivadas de formações sedimentares organÓgenas. Dentre estas, 

tem-se conhecimento da ocorrência de carvão mineral, na Área de 

Estudo. 

Como se sabe, pela bibliografia geológica antiga disponível, o 

\,.., carvão mineral foi o primeiro combustível a ser procurado na bacia 

amazônica, ainda na década de 1910, por sugestão do Dr. Eusébio de 

Oliveira. Assim, em 1915 e 1917, já começaram os primeiros estudos 

sistemáticos dos sedimentos carboníferos amazônicos. A descoberta, 

- 
- 
- 

, , . , ,. 
nessa epoca, de uma espessa serie do periodo carbonifero, com flora 

comparável à das ricas bacias com carvão da América do Norte, 

fizerem supor que o ambiente geológico encontrado na porção sul da 

bacia do médio Amazonas pudesse conter também carvão mineral. 

Algumas poucas sondagens foram realizadas, naqueles locais em que 

se julgava serem mais desenvolvidas as formações carboníferas, na 

parte correspondente à porção setentrional ·da Área de Estudo. 
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Conforme se pode avaliar pelos resultados publicados em vários 

boletins do antigo Serviço Geológico e Mineralógico, em especial 

alguns Relatórios Anuais dos Diretores datados da década de 1920, 

os furos foram negativos, tendo sido encontrados apenas indícios 

de material fóssil carbonoso. Pela estratigrafia da Petrobrás, 

estes indícios se localizam na formação Faro, porém há razões.que 

levam a crer que os mesmos podem se estender em direção ao bordo 

su1 da bacia amazônica, até a formação Monte Alegre. 

, ' , , , . 
Alem do per1odo carbon1fero, ha um outro andar ge0log1co que 

contém restos de carvão mineral na bacia amazônica. Trata-se das 

camadas de turfa existentes na série terciária. Embora a grande 

bacia carbonífera terciária amazônica esteja localizada fora da 

Área de Estudo, na altura das bacias dos rios Negro, Solimões e 

Purus, entre outros, o Dr. Avelino Inácio de Oliveira, em trabalho 

pub1icado em 1928, relata a existência de turfa e de carvão em 

outro local dentro da série terciária, muito distante daqueles 

anteriores. Comerita aquele autor, a presença de carvão entre 

Parintins e Maués, também fora da Área de Estudo, mas, podendo se 

estender pelas formações terciárias da bacia do Tapajós, chegando 

então, até a área de interesse. 

Pretende-se chamar atenção para o fato auspicioso da existência 

provável de uma segunda bacia carbonífera amazônica, em terrenos 

de idade terciária. Como se sabe, os sedimentos terciários 

atingiram uma espessura superior a 250 m na porção do médio 

Amazonas, podendo neste caso, ter desenvolvido ambientes parálicos 

susceptíveis de concentrarem acumulações importantes de material 

carbonoso antigo. 

O fato a comentar neste item, não é apenas a existência de níveis 

de material carbonifero na bacia sedimentar amazônica, 

, distribu{dos por dois andares distintos e capazes de apresentarem .... 
um valor econ8mico, revigorado agora em funçio de crise 

' - 
i . i.. 

energética mundial, mas sim, a presença de uma grande zona ou 
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faixa carbonífera no sul da Área de Estudo. A bacia do rio Fres~o54 

e outros trechos do alto Xingu, apresentam um carvão mineral já 
conhecido desde 1926, em viagem realizada também pelo Dr. Avelino 

Inácio de Oliveira. 

O carvão mineral do rio Fresco, embora já citado algumas vezes na 

literatura, nunca mereceu interesse especial. Em princípios da 

década de 1960 e no final de 1950, o IDESP com a CPCAN, e antes, 

o DNPM, realizaram alguns levantamentos geológicos preliminares, 

tentando avaliar a ocorrência do carvão aflorante, em uma pequena 

ilha do médio rio Fresco. 

De origem duvidosa, situado entre formações litológicas de idade 

considerada do pré-cambriano, e ocorrendo aflorante apenas sob a 

forma de um dique de carvão, tal qual considerado, o carvão do rio 

- Fresco caiu no esquecimento e nunca se procedeu a estudo 

- 

- 
- 
- 
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conclusivo a respeito. Várias dúvidas foram levantadas também, 

quanto à natureza e à classificação a ser dada àquele material. 

Pelos estudos preliminares, verificou-se a grande extensão do loca1 

carbonífero conhecido no rio Fresco, transformando uma ocorrência, 

antes tida como ·punctual, em uma grande bacia carbonífera, que 

poderia ser equivalente à de Santa Catarina. A bacia se 

caracteriza por uma certa complexidade geológica, apresentando até 

quatro camadas de carvão superpostas em um perfil estratigráfico de 

80 m de espessura. 

Ao longo da coluna litológica, as camadas de carvão individualmente, 

podem atingir até 1,5 m de espessura, em especial a camada inferior. 

Encontram-se intercaladas entre arenitos e siltitos, também 

atingidas por um vulcanismo básico, com vários diques de diabásio 

cortando e falhando a sequência litológica. Há, inclusive, na parte 

superior do perfil litológico, a presença de um ''sill" de material 

básico. 



- 
i 
L. 

- 
i 
~ 

1 i... 

. 5~ 
Dos três tipos clássicos de carvão, o húmico, o sapropelÍtico e o J 
liptobiogênico, o carvão do rio Fresco parece só poder se enquadrar 

no segundo tipo. 

Com efeito, o carvão de natureza sapropelÍtica, proveniente do 

acúmulo de algas formadas em meios aquosos rasos estagnantes, com 

ou sem contribuição marinha, carreadas pelas correntes ou 

desenvolvidas ujunto à própria bacia, parece justificar as 

condições geológicas preservadas, verificadas no rio Fresco. 

Difícil seria admitir aqui a existência de florestas, nos tempos 

finais do pré-cambriano, para justificar o carvão mineral desta 

região. Fica .assim· bem determinado, que o material do rio Fresco 

não é, então, .um carvão vegetal fóssil clássico, e sim um carvão 

derivado de restos carbonosos putrefeitos e litificados de antigos 

organismos vegetais primitivos, desenvolvidos em meio aquático. 

Na década de 1870 já tinham sido encontrados restos vegetais, 

representados por plantas continentais, nos sedimentos devonianos 

: da bacia amazônica, conforme bem assinalam os estudos antigos da ... 
1 ... 

- 
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Missão Hart-Derby e outras posteriores. 

Este fato foi aqui referido para mostrar a natureza do primitivo 

ambi~nte ecológico, no fanerozÓico, existente já na porção da 
crosta terrestre hoje correspondente à Amaz·Ônia. Esta região é um 
dos poucos lugares do globo que conseguiu desenvolver plantas 

continentais, comuns ainda nos tempos devonianos. Pode-se admitir, 

então, para as épocas geo1Ógicas situadas logo antes deste período 

e para as épocas posteriores, que a probabilidade da existência 

de carvão na Amazônia é um fato incontestável, e que esta 

probabilidade pode se estender por um tempo geológico muito grande. 
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A evidência de certos fatores geo1Ógicos encontrados, leva à 
presunção de que a bacia sedimentar antiga do alto Tapajós, da 

mesma forma que os anteriores locais citados, merece também ser 

investigada do ponto de vista do seu potencial carbonífero. O 

carvão pré-cambriano do rio Fresco, em período geológico mais 

avançado, talvez no início do fanerozÓico, encontraria nela um 

ambiente altamente propício à formação de um carvão igual ou 
parecido com o do alto Xingu. 

O carvão do ri'o Fresco caracteriza-se por um baixíssimo teor de 

enxofre (menos de 1,5%), uma baixa percentagem de cinzas (entre 12 

e 20,0%); um baixo teor de material volátil (menos de 5,0%), e, um 

poder calor!fico acima de 4.JOO calorias, podendo chegar até 

7.600 calorias, ou mais. Sua classificação está no limite entre 

o carvão propriamente dito e o antracito. 

1o. 2.4.2 Mineralizações Ligadas a Sedimentos Metamorfizados 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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Na Área de Estudo apenas três regiões ou ambientes geológicos 

podem conter mineralizações originadas ou sujeitas a metaformismos 

regional. São eles: os núcleos do embasamento cristalino antigo; 

o grupo alto Xingue o sistema vulcano-sedimentar dobrado do 

Iriri-Curuá. Cerca de 60% do restante da Área de Estudo, não 

contém litologia derivada deste tipo de mineralizações. 

A falta de dados geológicos sobre o embasamento cristalino não 

permite dizer o que existe nele, em termos de jazimentos minerais 

e de mineralizações. Somente Andrade Ramos, J.R. 1954, assinala a 

presença de xistos e gnaisses biot!ticos ricos em granada no alto 

rio Fresco, ao sul do P.I. 
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No baixo rio Xingu, na altura da curva grande, é citada ainda a 57 
presença de pegmatitos desenvolvidos no embasamento cristalino 

• 1ocal. A existência, nos arredores, de plácers de cassiterita, pode 

estar relacionada a essas rochas filonianas derivadas de processos, 

i.. não meta-sedimentares,.porém de processos metamÓrfico 

~etassomáticos. 
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t no grupo alto Xingu que os jazimentos minerais derivados do 

metamorfismo regional assume a maior importância dentro da Área de 

Estudo. A extensa formação ferrÍfera, chamada de Tocandera atinge 

centenas d~ quilômetros lineares de afloramento, desenvolvendo-se 

o seu minério de ferro em filitos e quartzitos. A região do alto 

Xingu, na altura da bacia do rio Fresco, é o lugar mais 

representativo deste tipo de jazimento ferrÍfero, cujas cristas 

isoladas, topograficamente salientes sobre o terreno são vistas 

ainda fora da Área de Estudo, seguindo em direção ao Araguaia ou 

mergulhando por baixo do Planalto dos Carajás. 

O volume enorme de minério de Ferro apresentado por esta formação 

metamórfica é comparável àquele da área do quadrilátero ferrÍfero. 

Apenas o DNPM, em estudos realizados no inicio da década de 1960, 

tentou dar uma idéia preliminar das características deste minério, 

ao pesquisar alguns trechos do rio Naja, afluente do rio da 

Ponte, por sua vez, afluente da margem direita do médio rio Fresco. 

O teor médio de ferro no minério alcançou o valor de 42,6%. Em 

virtude da enorme extensão geográfica linear da formação ferrÍfera, 

não se pode citar um teor médio para o seu conteúdo em ferro, tendo 

em vista que apenas um trecho insignificante foi levantado e 

analisado. A grande reserva ferr!fera da Serra dos Carajás 

eclipsou e fez perder o valor momentâneo desse distrito ferrÍfero 

do rio Fresco, por sinal, descoberto muito antes dos Carajás. Do 

ponto de vista metalogenético, porém, não se pode deixar de citar 

esta grande faixa de minério de ferro, que forma uma verdadeira 

unidade metalogenética à parte. 
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indícios de mineralização de pirita, em rochas de aparência 

xistosa e gneissica, a biotita e silimanita, que levam a pensar 

na probabilidade de serem encontrados níveis de sulfetos 

metalíferos estratiformes metamorfizados, naquela região. 

Preservados no meio de rochas vulcânicas e de intrusivas 

graníticas, foi possfvel identificar e separar outras faixas de 

meta-sedimentos,além daquela citada do baixo Curuá. Conside~ando, 

ainda, que a maioria destas faixas lineares de rochas 

meta-sedimentares dobradas do sistema Iriri-Curuá sofreram intensa 

- ação do metamorfismo térmico e de contato, é provável que 

- 
- 
- 
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Em certos trechos daquela faixa, o manganês se associa ao minério58 

ferrÍfero. Somente um estudo metalogenético isolado do conjunto 

permitiria descobrir os locais onde esta substância mais se 

concentra. Além do manganês, o ouro e mesmo os minerais uranÍferos 

podem existir nas sequ~ncias quartzÍticas mais basais daquela 

formação, que se sobrepõem diretamente, através de uma pronunciada 

discorância erosiva e tectônica, aos núcleos arrasados e 

profundamente erodidos de um embasamento cristalino antigo. 

No baixo curso do igarapé Trairão, afluente do baixo rio Fresco, é 
conhecida a existência do manganês, dentro de uma sequência de 

fi1itos ardosianos redutores. Jazendo estratigraficamente acima , ·, , . , , 
do nivel ferr1fero, o fac1es manganes1fero pode tambem se estender 

por uma ampla região rgeográfica. A existência de jazimentos 

estratiformes, sedimenta~es metamórficos de manganês no grupo alto 

Xingu, suscetíveis de se apresentarem reconcentrados 

supergeneticamente, abre amplas perspectivas para uma pesquisa 

mineral exclusiva para esta substância na Área·de Estudo. 

As sequências quartzÍticas e filitosas, com metaconglomerados 

basais situadas entre os rios Xingue Fresco, são também 

promissoras, no que se refere a faixas enriquecidas em pirita e 
, , A 

em sulfetos metaliferos, alem de manganes. 

Ao longo do rio Curuá e no alto rio Iriri, os trabalhos da 

Geomineração Ltda., realizados para a SUDAM, em 1966, assinalam 

mineralizações t{picas de natureza vulcânico-sedimentar também 

existam ali • 
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- 59 Em Rondônia são conhecidas massas estratiformes .segregadas de 

sulfetos, inclusive as de cobre, chumbo e zinco, encaixados, 

- aparentemente, no mesmo tipo de rocha da que foi citada no baixo 

Curuá. Tal minério polimetálico sulfetado de Rondônia é rico em 

ouro, paládio e platina. É interessante citar-se que, a jusante 

do local onde foi detectada aquela faixa no baixo Curuá, são 

- conhecidos alguns garimpas de ouro aluvionar. Caso se consiga 
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comprovar uma origem híbrida para a piritização estratiforme do 

Curuá, isto é, uma contribuição concomitante de material vulcânico 

e sedimentar em um mesmo ambiente geológico, com o conjunto 

afetado apenas por leve metamorfismo regional, então poder-se-á 

dar grande ênfase à procura de plácers de ouro paladiado e 

platinÍfero nos aluviões do alto ri~ Iriri e do Curuá. 

2.4.J Mineralizações Originadas ou Sujeitas a Processos de 

Metamorfismo Térmico ou de Contato 

A rigor, em petrologia, não se faz uma distinção entre o 

metamorfismo térmico e o de contato. No que se refere à 
metalogenia, esta distinção torna-se necessária. A região do 

Iriri-Curuá por exemplo, é atraves~ada por wna grande faixa de 

rochas vulcânicas e sedimentares metamorfizadas e dobradas, com 

direção geral noroeste-sudeste. Esta faixa litológica, bem distinta 

das demais que ocorre na Área de Estudo, atravessa diagonalmente 

essa área em toda a sua extensão, passando pelo seu centro 

geográfico. Nela, a ação do magmatismo e do -vulcanismo extrusivo 

sobre os sedimentos ali pré-existentes foi tão intenso, que estes 

apresentam um metamorfismo superposto, cond~eionado pela 

temperatura elevada do material magmático e Ígneo. As rochas que 

se formaram nesta área o foram mais por ação do metamorfismo 

térmico, do que pelo metamorfismo regional progressivo, sendo que 

este tamb~m se desenvolveu em certos locais dentro da faixa, 

retrocitada, associando-se ao metamorfismo tirmico. 
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No sistema vulcano-sedimentar do rio Fresco, onde não há rochas 

alteradas por um metamorfismo regional, tudo ali é sedimento, 
representado por arenitos, folhelhos ardosianos e siltitos. O 

metamorfismo de contato 9Xiste onde a "suite" das rochas 

intrusivas posteriores atingiu aqueles sedimentos, dando-lhes 

auréolas de contato, com rochas cornubian:Cticas ou "hornfélsicas". 

Também os focos vulcânicos extrusivos, ao romperem a cobertura 

sedimentar, teriam dado metamorfismo de contato. 

Naquele primeiro ambiente, a formação de sulfetos metalíferos 

estratiformes de impregnação é capaz de se desenvolver em sua 

plenitude. Neste Último ambiente, apenas há possibilidade de serem 
, , 

encontradas massas metaliferas de sulfetos, nas aureolas de 

contato. A massa sulfetada separa-se por segregação e impregnação. 

No caso anterior, o sulfeto sedimentar pré-existente, mesmo sem 

contribuição externa adicional, pode aparecer reconcentrado por 

remobilização devida à influência térmica do material magmático 

ou Ígneo aportado. O seu caráter estratiforme, que já existia, 

permanece, podendo até. ser acrescido. 
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2.5 MINERALIZAÇÕES E OS JAZIMENTOS DO TIPO P CER OU ALUVIONARES 

Cerca de 80% da área geográfica abrangida peios recursos minerais 

conhecidos na Área de Estudo é ocupada pelos jazimentos deste 

tipo. Foi levada a efeito muma classificação quase completa das 

diferentes características dos plácers, deveJlldo-se mencionar, 

L distintamento, os campos que se seguem. 
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2.5.1 Plácers Quanto à tpoca da sua Formaçã«» 

São distinguidos dois tipos: os plácers fósseis e os atuais. 

Os plácers fósseis são encontrados nas sequêmui:ias arepÍticas e 

conglomeráticas basais dos "sistemas" pré-caimbrianos em vários 

locais da Área de Estudo. Entre estas, citamms as sequências e os 

quartzitos da base do grupo alto Xingu. Nos :dbis pontos em que o 

rio Fresco corta essas sequências, já foi deita!ctada a presença de 

plácers aluvionares retrabalhados, de ouro e àiamante. Embora não 

tivessem sido.explorados durante muito tempo~ forneceram já algum 

produto. Poder.iam, estes, ser classificados .eemo plácers pequenos, 

pelo que se conhece. 

· Entre os referidos plácers podem-se citar os 5eguintes: 

a) Conglomerados e os arenitos basais do si.:sfiema vulcano- 

sedimentar dobrado do rio Fresco: na al'dmra do P.I. Gorotiré, 

a espessa sequência arenÍtica conglomerád;jica conhecida como 

formação Gorotiré, contém uma mineralizaçiio aurífera e 

diamantífera. Desconhece-se o real valor <dlestas ocorrências, 

mas acredita-se que além deste local, oui::J:ros possam ser mais 

promissores, contendo estas substâncias em quantidade maior. 



- 
L. 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 
- 
' •• 

· 62 
Na margem direi ta do médio Jamanxi.m são conhecidas três e quatro 

ocorrências de diamante, especialmente ligadas a remanescentes 

de uma sequência de arenitos e conglomerados preservados no 

meio da área vulcânica. Acredita-se, então, que as 

sequências detríticas mais basais do sistema vulcano-sedimentar 

do Jamanxim sejam portadoras também de p1ácers fósseis de 

diamante. Como contêm material erodido do antigo sistema 

Iriri-Curuá, é provável que também algum ouro nelas se encontre, 

como material detrítico de antigos plácers, hoje retomados 

pelos rios modernos. 

b) Sequências conglomeráticas e aren!ticas do sistema Cachimbo 

Apiacás: a maior área de plácers fósseis, retrabalhados ou 

não, da Área de Estudo, é da porção sul da grande bacia 

sedimentar do alto Tapajós, abrangendo os rios Teles Pires e 

Juruena, com todos os seus principais afluentes. 

Plácers de cassiterita e ouro são conhecidos nas bacias dos 

rios Cururu-Açu, São Benedito, Cristalino e Cururu-Mirim, 

entre outros, formando depósitos econômicos, relativamente 

importantes, o que tem atraído interesses privados à região. 
As áreas a prospectar aqui, na procura de plácers fósseis, 

retrabalhados ou não, aumentam de importância em direção aos 

bordos da bacia sedimentar; em particular, na direção sul, 

onde atin§Sm terrenos antigos de natureza vulcano-sedimentar, 

com muitas intrusivas pós-vulcânicas. O diamante também pode 

ser localizado ali. 

c) Sequências conglomeráticas e aren!ticas do bordo sul da bacia 

sedimentar do médio Amazonas: estas sequências têm idades 

devonianas e carborÍfera. Em ambas as margens do Tapajós, da 

altura do rio Cajari até Aveiro, são conhecidos plácers de 

ouro, diamante e cassiterita, todos muito retrabalhados pelos 

afluentes menores do Tapajós neste trecho. Na altura da curva 

grande do Xin~u, o mesmo parece ocorrer em relação aos 

depósitos aluvionares de ouro, cassiterita e diamante. 
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Os plácers atuais ocupam a maior superfície mineralizada da Área 

de Estudo. Aqui se incluem todos os plácers auríferos do 

Jamanxim, rio das Tropas e Curuá. Também pertencem a este tipo os 

plácers de cassiterita do alto Xingu. 

t interessante assinalar-se a ação intensa dos processos erosivos 

atuais sobre as áreas mineralizadas primárias dos locais 

citados para ouro e cassiterita. A erosão é tão grande e 

ii.. generalizada por enormes áreas, que quase não há formação de 

- antes 

sedimentos recentes aluvionares acumulados nas margens dos rios. 

Por conseguinte, não há grandes depósitos al.uvionares de ouro e 
••• 

cassiterita na Área de Estudo, devido à falta de volume para a 
matriz detrítica dos mesmos. Em raros trechos de r{os da área 

' - aurífera do Jamanxim foi possfvel separar áreas aluvionares 

importantes, de sedimentos recentes acumulados. Não existe área 

de aluvião sub-recente na região dos sistemas vulcano-sedimentares. 

1 

"'"' Este fato, extremamente importante, indica que o ouro e a 

cassiterita dos p Lác e r-s da área são atuais, e que aquelas 

substân.cias estão saindo diretamente da rocha fonte primária, para 

constituírem acumulações apenas punctuais extremamente dispersas 

1 
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pela área. 

2.5.2 Plácers Quanto à sua Paragênese Mineral ou Associação 

Mineralógica 

Os p1ácers monoparagenéticos são bastante dirundidos. ~ pequeno o 

número de plácers em que se encontra mais de um mineral econômico 

na sua constituição. Este fato se deve justamente a que as áreas 

mineralizadas em plácers são ainda muito limit:adas no espaço, 

mostrando-se apenas restritas aos focos primários. Não há uma 

distribuição horizontal ampla das mineralizações, provenientes.das 

diversas fontes primárias. Por conseguinte; o material detrítico 

erodido de uma fonte não chega a se juntar com o de outra. O 



- 

predomínio então, dos plácers formados por um só mineral de 

interesse econômico é nítido, sobre aqueles em que existem dois ou 

- 

mais minerais. 

Os plácers poliparagenéticos são bem reduzidos. Existem apenas 

três tipos quanto à sua natureza mineralógica: 

- a) os plácers de ouro e cassiterita: 

difundidos; 

os mais abundantes e 

- 
b) os de cassiterita e wolframita: em raros pontos na bacia do - rio das Tropas; 

1 - c) os de columbita e tantalita, de alguns locais de ambas as 

margens do médio Tapajós. 

Em virtude.do fato citado em relação aos plácers monoparagenéticos, 

verifica-se que os plácers poliparagenéticos até agora conhecidos 

são devidos principalmente a um hibridismo primário da 

mineralização~ Algumas rochas vulcânicas dão ao mesmo tempo ouro e 

cassiterita, por exemplo, conforme foi constatado em alguns locais 

do Jamanx~m. 

Há probabilidades de existirem alguns plácera de ouro e diamante, 

seja no médio Jamanxim, no médio Tapajós, no rio Fresco, e na 

curva grande do Xingu. Neste caso, é claro, as fontes primárias 

são diferentes. 

2.5.J Plácers quanto ao Mecanismo de Conc~nitração dos seus 

Minerais 

É necessário distinguir os plácers formados -:px>r minerais 

l- detríticos, que permaneceram como verdadeiro~ resistatos, daqueles 

. em que se manifesta uma natureza coloidal pr.nmitiva para o seu 

L conteúdo mineral. Distinguem-se, ent_ão, dois tipos fundamentais 

de plácers nesta fase dos estudos: 

! - 



- 
- a) os de resistatos· detríticos, representados pelo diamante, 

cassiterita, ouro, columbita, tantalita, wolframita, ilmenita, 

rutilo, titano-magnetita, etc.; - 
- b) os de natureza coloidal precipitada, representados pelo ouro, 

e podendo se estender às concreçÕes botrioidais de platina e 

paládio. Estes dois elementos ainda não foram detectados na 

área, mas são suscetíveis de ali existirem. 
- 
i 
1 - 
- 2.5.4 Plácers Quanto à sua Natureza Química e Mineralógica 

- Diversos são os minerais capazes de serem encontrados em plácers 

de valor econômico. Entre estes destacamos: os de estanho, à base 

- somente da cassiterita; os de tungstênio à base de wolframita; os 

de diamante; os de columbita; os de tantalita, os de platina e 

paládio; os de minerais de titânio e ferro representados pele 

ilmenita, titano-magnetita e rutilo, e os de ouro. - 
2.5.5· Plácers Quanto ao Ambiente de Deposição ou de Formação 

·Três tipos principais parecem existir na Área de Estudo, assim 

des~gnados por ordem de importância: o eluvionar, o aluvionar e 

o diluvia! ou coluvial. A grande maioria dos plácers é 
eluvionare. Poucos são os plácers aluvionares principalmente na - bacia aurffera do Jamanxim e seus arredores. • 

O tipo diluvial ou coluvial, o menos formado de to9os, não teve 

ainda constatada a sua existência. Ele poderá existir em certas 

- partes muito arrasadas e aplainadas do rio X.ingu, especialmente 

- 
onde aflora o embasamento cristalino. 

- 
1 

l. ••• 
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A distinção do tipo de ambiente onde se formam os plácers 

econômicos na área é extremamente importante. Assim, a falta de 

plácers auríferos e cassiterÍticos aluvionares clássicos, em 

grande parte da Área de Estudo, é fato que demonstra a pouca 

probabilidade de ali se encontrarem grandes áreas mineralizadas em 

plácers auríferos e estanÍferos, ao mesmo tempo que mostra a 

io. dificuldade de localizar, simplesmente por uma campanha prospectiva 

- 
"cega" qe batéia, os jazimentos procurados. Achar um plácer 

aurífero econômico na Área de Estudo equivale, então, a ter 

localizado, ao mesmo tempo, a fonte primária de mineralização. Por 

conseguinte, é bem provável que ·grande parte dos jazimentos 

eluvionares de ouro e de cassiterita indiquem pontos onde a 

mineralização primária é também capaz de apresentar valor econômico. 

Todos, ou quase todos, os jazimentos existentes para estas 

substâncias na Área seriam pontos indicados, em princípio, para 

serem prospectados para localização de minério primário, ainda 

existente na "rocha mãe". Os mesmos locais já não seriam quase 
indicados para prospecção de novos jazimentos detríticos 

secundários, em plácers. 

- 
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2.6 MINERALIZAÇÕES E JAZIMENTOS SUPERGENÉrICOS DE CONCENTRAÇÃO 

SUPERFICIAL FÍSICO-QUÍMICA 

O jazimento secundário ou supergenético mais importante conhecido 

na área é o formado pelas crostas de minérios de ferro da região 

de são Félix do Xingu, encimando os platôs de rochas basálticas. 

Trata-se· de um prolongamento até dentro da Área de Estudo, da 

faixa ferrÍfera da Serra dos Carajás. 

Outras substâncias minerais capazes de ocorrer na área, também 

enquadradas dentro deste tipo genético de jazimento, são: o 

caulim, na série terciária da porção setentrional da área; a 

bauxita, nos platôs terciários da mesma região do caulim; o 

manganês, em vários trechos da área; o bário e o cobalto. 

O minério de manganês, até agora localizado na área sul-amazônica, 

sob a forma de crostas secundárias, tem se caracterizado por um 

conte~do anormal de bário e de cobalto. Este fato parece mostrar 

que a origem primária do manganês é vulcânica, tendo ele sofrido 

uma primeira concentração, ou subconcentração nas formações 

arenosas ou pelÍticas provenientes do desgaste erosivo primitivo 

das áreas vulcânicas. As condições ecológicas superimpostas 

reconcentraram e enriqueceram aquela manganês disseminado nas 

rochas sedimentares, originando crostas superficiais de interesse 

econômico. Neste processo, evoluem concomitantemente o bário e o 

cobalto. t bem provável qµe, em certos pontos, se possam encontrar, 

nas sequências híbridas vulcano-sedimentares, o minério de cobalto, 

de natureza secundária, com valor econômico atual, ou grandes 

volumes de minério em crostas superficiais de baixo ou médio teor 

de cobalto, entre 1,0 e 3,0% de cobalto. 

O caulim, das formações terciárias do baixo Tapajós e do Xingu, 

pode apresentar-se com um material primário a partir do qual s~ 

formaria a bauxita, depois de passar esta uma etapa intermediária 

de protominério bauxftico. Como já foi exposto anteriormente, a 

bauxita provável existente na área pode ser silicosa ou cálcica. 
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3. RECURSOS MINERAIS REAIS 

E POTENCIAIS 
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3.1 CONCEITOS 

Por recurso mineral real entende-se o tipo de recurso que de fato 

existe e que já é conhecido. Inclusive admite-se que já tenha sido 

estudado, medido e quantificado, e que se tenha idéia do seu valor 

econômico, esteja ele em fase de lavra ou a ser minerado. Enfim, 

um recurso mineral real envolve algo já descoberto e localizado. 

Por recurso mineral potencial, entende-se um tipo de recurso, 

porém vago; de conteúdo e importância ainda não definidos. 

Trata-se de um recurso admitido mais na base da extrapolação e 

apoiado apenas em certos elementos metalogenéticos ou evidências 

geológicas. Um recurso mineral potencial pode compreender, seja 

um "indício" de mineralização conhecido, mas sobre o qual não se 

sabe ainda se pode indicar um jazimento econômico, ou explorável 

tecnologicamente, seja uma área ou local metalogeneticamente 

promissor capaz de conter mineralização interessante. Esse tipo 

de recurso mineral tem um valor econômico apenas relativo. 

3.1.1 Recursos Minerais Reais 

Segundo o conceito acima, apenas uma classe deste tipo de recurso 

mineral é encontrada na~rea de Estudo, fornando o conjunto das 

substâncias, já de existência conhecida, apresentando todas elas, 

um~alor econômico" atual, formando recursos utiliz&veis de 

imediato. 
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Em uma região tão grande como a Área de Estudo, o número e o 

significado dos recursos conhecidos na atualidade e que se 

enquadram nesta classificação é muito pequeno. são eles, por 

ordem de importância: ouro, calcário, estanho ou cassiterita, 

diamante, columbita e tantalita. 

3.1.2 Recursos Minerais Potenciais 

Três classes ou subclasses deste tipo de recurso mineral foram 

consideradas. são elas: 

a) recursos minerais conhecidos, mas ainda não explorados; 

recursos apenas prospectados preliminarmente, e não cogitados; 

recursos que apresentam grandes reservas de minério, e recursos 

de viabilidade econômica duvidosa ou estagnada: sais minerais 

solúveis; gipsita e anidrita; ferro; carvão mineral; titânio 

ilmenita, rutilo e titano-magnetita. 

b) recursos minerais existentes apenas como "indícios" de 

mineralização, prospectados, em alguns casos, sem formar 

concentrações econômicas conhecidas de minério. Apresentam-se 

como recursos promissores: cobre, zinco, wolfrânio, chumbo, 

manganês, prata, caulim, fluor, na fluorita • 

e) recursos minerais de potencialidade latente, reconhecidos 

apenas como anomalias geoqu{micas, por fontes características 

meta1ogenéticas ou pela presença de rocha matriz típica, e que 

não formam indícios conhecidos de mineralização: " . uranio e os 

minerais radioativos, bário, platina e paládio, níquel, 

cobalto, molibdênio e grafite. 
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.3. 2 CLASSE DOS RECURSOS MINERAIS METÁLICOS E NÃO-METÁLICOS 

A apresentação que se segue é baseada na ordem de importância 

relativa. 

J.2.1 Ouro 

•.. Cerca de 70 "garimpes em lavra" ou "ocorrências ainda não 

exploradas", de ouro são conhecidos em toda a Área de Estudo. Deste ... 

' i,,,. 

1 - 

minério, cerca de 54 a 57 locais distintos já foram trabalhados 

e lavrados. Na atualidade, é di°fÍcil dizer quantos ainda se 

encontram em exploração. 

Muitas das ocorrências ainda não. exploradas são apenas indícios 

de mineralização aurífera, podendo tratar-se de jazidas econômicas 
,.., 

ou nao. 

Além do médio Tapajós, quatro outras regiões são conhecidas para 
, 

o baixo e médio rio Curuá, de 5 6 ouro na area: com cerca a 

garimpas conhecidos; um trecho do médio rio Fresco, ,com 2 a 3 
garimpas antigos, hoje abandonados; 

. ..., 
da Curva pequenos e a reg1ao 

Grande do Xingu, com 2 a 3 garimpas, cuja situação atual é 
i.. desconhecida, e a região do médio Teles Pires ou da Serra do 

Cachimbo, onde~- a 4 rios, de tamanho médio, apresentam garimpas 

auríferos. Sobre estes Últimos, desconhecem-se o número e a - importância no contexto geral da área; sabe-se somente que, em 

alguns locais, o ouro se associa à cassiterita. Nos garimpas da 

curva grande do Xingu, o ouro parece se ligar espacialmente ao 

diamante e à cassiterita. No rio Fresco, ele se associa ao 

- diamante. 

i - 

' - 
A maior das regiões auríferas conhecidas é a do médio Tapajós, a 

qual, mostrando continuidade espacial com a região do Teles 

Pires-Cachimbo pode, em termos geográficos, ser considerada como 

um só distrito meta1ognético aurífero. Esse distrito, em 
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superfície, constitui uma das maiores áreas aur!feras 

minera1izadas do globo, ocupando cerca de 400 km de comprimento na 

direção noroeste-sudeste e cerca de 260 km de 1argura; ou seja, 
2 •. 

cerca de 104.ooo km. 

Descoberto no fim da década de 1950, o distrito aurífero do Tapajós 

já forneceu uma quantidade de ouro que chegou, mesmo em certo 

per!odo, a suplantar a produção da maior e mais conhecida mina de - , 
de Morro Velho. Com efeito, de 1964 a 67, ouro do pais, a nos anos .... 

forneceu uma média mensal de mais de 500 kg de Em a regiao ouro. - 1966 a produção registrada atingiu a cifra de 1.208 kg, segundo 

- 

... 
1 - 
- 

- 

dados apenas da Exatoria Federal da Fazenda, não se podendo prever 

a quantidade que saiu ilegalmente. Em 1968-69, de acordo com 

os Últimos dados disponíveis, a produção apresentava uma queda 

para 160 a 170 kg. 

A atividade de mineração no Tapajós sempre se baseou apenas na 

garimpagem. No perfodo máximo de trabalho, a região aurífera 

comportava mais de 5.500 garimpeiros, chegando a contar com 20 

campos de pouso. 

Devido à enorme extensão geográfica e ao grande número de fontes 

primárias que originam plácers auríferos, o distrito do Tapajós 

tem condições metalogenéticas de se constituir no maior centro 

produtor de ouro do País. 

As numerosas pesquisas para ouro efetuadas neste distrito nos 

Últimos anos têm,entretanto, se mostrado negativas. A Última 

descoberta interessante, que originou um novo garimpo, data de 

1969. Duas ou três grandes empresas de mineração e outros tantos 

grupos econômicos, que se interessaram por investir em pesquisa 

aurífera no Tapajós, desistiram de prosseguir nos trabalhos depois 

- de pesquisar ali dezenas de áreas. Atualmente, o distrito está e 

continua em declínio quanto à produção, apesar da alta do preço 

- 

- do ouro e da sua grande procura. 
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Ocorre, em primeiro lugar, que as pesquisas rea1izadas não 

conseguiram descobrir grandes volumes de material aurífero 

explorável, ou melhor, de cascalho produtor do ouro aluvionar. Em 

segundo lugar, não foi possível encontrar nenhuma outra área 

cujo teor em ouro superasse o mfnimo requerido para uma exploração 

na selva amazônica. Esse mfnimo é de 1,5 a 1,2 g/Au/rn3 de cascalho. 

Quando este valor não é atingido, em áreas novas, o volume do 

material aurífero é tão pequeno que não sustenta a montagem de um 

equipamento de mineração. Como as áreas são predominantemente 

punctuais e bastante distantes uma das outras, os grupos médios 

e grandes de mineração passam a se desinteressar pelo ouro do 

Tapajós. Somente então os pequenos mineradores e os garimpeiros 

- conseguem aparentemente, tirar vantagens econÔlrl.cas deles. 

- 
- 
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Há, na área, indícios de vários locais novos promissores capazes 

de conter plácers auríferos econômicos. Estes serão entretanto, 

apenas de tamanho pequeno a médio tamanho. (Jazimento aurífero 

"pequeno", no Tapajós, é considerado como tendo até 5 t de ouro 

como reserva; jazimento "médio", entre 5 a 15 t/Au). Até agora 

não foi possível identificar nenhum local que reúna condições 

rnetalogenéticas e geológicas completas, para assegurar a formação 

de um grande jazimento aurífero no Tapajós. 

J.2.1.1 Providências a Adotar - Campanha Especial 

Com base no que até agora se conhece sobre a área, poderiam ser 

adotadas as seguintes medidas: 

a) Tentar ampliar a área do distrito aurífero do Tapajós, fazendo 

estudos adicionais e de prospecção em novos locais, tais como 

o alto e médio rio Curuá, o curso de todo o rio Iriri, a 

bacia do rio Fresco, e muitos afluentes da margem esquerda 

do Teles Pires, como o Curuarés ou mesmo o rio Ipiranga, 
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af1uente do alto Xingu. A existência de rochas vulcano 

sedimentares, nestes locais e a presença, maior aí, do 

vulcanismo andesÍtico indicam condições favoráveis à 
existência de novas áreas auríferas, além daquelas da área 

conhecida do Tapajós. 

b) Procederá estudos detalhados dos locais onde ainda existem 

remanescentes isolados do vulcanismo basáltico continental de 

platô. Uma parte significativa do ouro dele provém. 

e) Delimitar e estudar, dentro do distrito aurífero do Tapajós, 

e nos seus arredores, dentro de áreas metalogenéticamente 

promissoras, os locais de maiores extensões de sedimentos de 

aluvião bem classificados e selecionados. 

d) Fazer prospecção adicional, visando conhecer áreas 

mineralizadas portadoras de ouro fino e ouro invisível. Apenas 

. ' 1 ' t d ' o ouro grosso, ou v1s1ve, e prospec a o na area. 

e) Verificar o grau de importância da cobertura vegetal, e de 

certas árvores, na fixação do ouro. Selecionar áreas-chave, 

nos locais auríferos mais conhecidos, visando à prospecção 
geobotânica do ouro. Certas espécies teoricamente podem conter 

até 600 g/Au/m3 de cinzas de suas raízes e até 70 g/Au/m3 de 

cinzas do material provindo do seu caule. 

f) Procurar áreas mineralizadas em ouro primário. A procura 

somente do ouro secundário dos plácers., deve ser sempre 

acompanhada da pesquisa de mineralizações auríferas primárias. 

Como se sabe, apenas o ouro de plácer é prospectado na 

Amazônia. 

g) Separar e selecionar as áreas das rochas vulcânicas andesÍticas, 

das intrusivas diorÍticas e das granodiorÍticas subvulcânicas, 

como locais prioritários de prospecção para ouro. 
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Como a maior riqueza mineral da Área de Estudot representada pelo 

ouro, apresenta-se estagnada ou em decl!nio, sugere-se uma 

campanha especial, justiricada pela dupla realidade atual, elevado 

preço do ouro e intensa procura pelo mesmo. 

O ouro tem condições de ser a maior fonte de riqueza mineral na 

Área, suplantando, segundo as perspectivas, o valor econômico que 

outro recursos mineral possa. vir a assumir no futuro próximo. A 

preparação de um projeto específico para o ouro merece ser 

desenvolvido, dada a sua enorme distribuição geográfica e a 

magnitude da tarefa geológica a realiza. 

3.2.2 Estanho 

O Únicó minério conhecido, prospectado e minerado. na Área é a 
cassiterita. Conhecem-se mais de 20 ocorrências e jazimentos 

deste mineral, dos quais apenas cerca da metade se encontra em 

lavra; o restante se encontra exaurido ou foi abandonado por 

apresentar um teor não rentável de cassiter~ta. 

- A maior área estanÍfera conhecida situa-se nos afluentes da margem 

direita do médio Tapajós, incluindo os afluentes do rio Teles 

- 
- 
- 
- 

Pires, na região da Serra do Cachimbo. O rio das Tropas, no médio 

Tapajós, foi o primeiro a se mostrar mineralizado em cassiterita 

na Área de Estudo, em fins de 1950. 

As mais recentes descobertas de cassiterita são as do interflÚvio 

Iriri-Xingu, feitas em 1972-73. Cerca de 10 áreas punctuais já 
foram aí reconhecidas e se encontram em garimpagem. 

Os estudos metalogenéticos realizados levaram às seguintes 

- conclusões: 

- 
- 
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a) 
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que a area 

- Xingu e da 
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geográfica maior e a mais promissora é a do alto 

bacia do Curuá-Iriri. Mais de 25 iµtrusÕes 

foram ali identificadas, separadas e selecionadas. 

deste distrito estanÍfero do a1to Xingu-Iriri 

Curuá, é de cerca de 350 km na direção noroeste-sudeste, por 

cerca de 150 km de largura, ou seja, uma superfície 

equivalente a mais de 50.000 km2 prospectáveis; 

b) que, à semelhança do ouro, também o estanho não deve ter 

limitada sua procura apenas às mineralizações secundárias, 

tipo plácer, as mineralizações primárias de cassiterita devem 

ser procuradas com rigor. Várias áreas foram selecionadas, com 

vistas a encontrar "greisens" e rochas fi1onianas quartzosas 

metalÍferas com minério primário de estanho; 

e) que deve ser efetuado um levantamento cuidadoso ao long9 do 

curso médio e alto de todos os rios que drenam a Serra do 

Cachimbo em direção ao Teles Pires. Desconhece-se a origem 

dos plácers recentes ali encontrados. A presença de plácers 

antigos fósseis merece ser considerada, levando em conta que, 

na sua porção sul e original, a antiga bacia de sedimentação 

do alto Tapajós, ou seja, a bacia que comporta o sistema 

sedimentar dobrado Cachimbo-Apiacás, estendeu-se ~obre terrenos 

vulcano-sedimentares, com várias intrusivas graníticas. Esta 

bacia contém muito material detrítico basal derivado do 

sistema vulcano-sedimentar do rio Fresco o mais mineralizado 

em estanho da área. Duas áreas de prospecção foram selecionadas 

na serra do Cachimbo e seus arredores, para cassiterita 

secundária detrítica; 

d) que, dada a presença de um grande cinturão estanÍfero, 

envolvendo a área aurífera do médio TapajÓs-Jamanxim e do 

Curuá, metalogeneticamente pode-se concluir que onde termina 

o ouro começa o estanho, e que, portauto, ali existe uma área 

estanÍfera quase perfeita, condicionada pela presença do 

grande vulcanismo que afetou a região toda; 
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e) que, à semelhança metalogenética do ouro, uma parte do 

estanho encontrado no médio Tapajós, é proveniente das rochas 

vulcânicas extrusivas. Alguns plácers, na região do alto e 

médio Jamanxim, por exemplo, estão ligados ao vulcanismo 

ácido e dacÍtico aflorante. Seria o caso de estender a procura 

da cassiterita a novas fontes primárias. O mapeamento merece 

uma campanha exclusiva de prospecção, especialmente para a 

cassiter{ta fina. Devido à enorme extensão do vulcanismo 

ácido na área, há motivos para acreditar na expansão 

geográfica deste mineral para além dos centros hoje 

conhecidos; 

f) que, em virtude de serem reconhecidas duas fontes primárias, 

e~tremamente difundidas de cassiterita na Área de Estudo, e 

em face dos teores médios apresentados por algumas regiões 

mineralizadas conhecidas, prevê-se a possibilidade da área 

conter reservas estanÍferas superiores às de Rondônia, 

merecendo então, estudos de prospecção mineral mais completos 

e avançados, até obter uma idéia razoável das áreas 

mineralizadas e das suas reservas. 

No grande cinturão estanÍfero do Xingu-Tapajós, distinguiram-se 

três distritos mineralizados em cassiterita: 

o do rio das Tropas e seus arredores, incluindo área do 

Igarapé dos Ratos do rio Cajari e outros; 

o do rio Teles Pires ou do alto Tapajós, compreendendo a 

Serra do Cachimbo-Apiacás e seus arredores; 

o do Iriri-A1to Xingu, o maior deles, e, aparentemente, o mais 

importante. 

Cumpre destacar, ainda, uma unidade metalogenética menor: a do 

campo mineralizado estan!fero da curva grande do Xingu. 
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J.2.2.1 Providências Sugeridas - Campanha Especial 

Em virtude da importância que o estanho pode representar para a 

economia mineral da região e da sua capacidade em atrair grandes 

investimentos de pesquisa, sugere-se uma campanha especial, 

exclusiva para prospectar as numerosas ocorrências e áreas 

mineralizadas já delimitadas e selecionadas. Toda a Área de 

Estudo, como foi dito, pelo caráter promissor das suas 

características geológicas e metalogenéticas, é muito propícia a 

conter jazimentos econômicos estanÍferos além do que se conhece 

~ até agora, equivalentes ou superiores aos de Rondônia. 
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J.2.3 Manganês 

Conhecem-se ocorrências isoladas de minério secundário de 

manganês em alguns pontos da Área, todas localizadas na bacia do 

Xingu'. 

Os levantamentos geológicos preliminares das bacias Iriri-Curuá, 

permitiram a locação de três pontos mineralizados em manganês, 

situados em terrenos vulcano-sedimentares. O controle da 

mineralização, por zonas de falhas, permitiu concluir que se trata 

mais de uma segregação lateral de mineralização manganesÍfera, 

sem vaior econômico aparente. Como guia para a locação de áreas 

favoráveis, foram utilizados os indícios de mineralização que 

aparecem no sistema vulcano-sedimentar dobrado do Iriri-Curuá. 

No sistema vulcano-sedimentar do rio Fresco, também são conhecidos 

indicias de manganês, nas suas sequências ·arenÍticas. Na série 

metamórfico-sedimentar do alto Xingu, a possibilidade de 

existirem faixas manganesíferas, mais importantes, é maior que 

nos ambientes geológicos anteriores. Zoneado metalogeneticamente 

com o ferro da formação Tocandera, o manganês poderia concentrar-se 

em estratos metasedirnentares, ligados ao topo da sequência 
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filÍtica-ardosiana redutora. Em dois pontos da bacia do rio Fresco 

há indícios de mineralização manganes!fera, capazes de se 

estender lateralmente por dezenas de quilômetros podendo 

constituir importantes áreas de prospecção, a serem consideradas 

com prioridade. 

Na parte correspondente ao embasamento cristalino metamórfico 

indiviso, duas áreas podem conter mineralização manganesÍfera. Com 

base nas poucas informações disponíveis, parece possível 

identificá-las nas seguintes localizações: em trecho do alto rio 

Fresco, situado cerca de 20-30 km ao sul do P.I. Gorotiré, onde 

uma faixa de micaxisto biotítico granat!fero, com direção geral 

no~oeste-sudeste corta o rio em questão; e em um trecho do baixo 

Xingu, entre a curva grande e o rio Bacajá, onde gnaisses 

biotÍticos granatÍferos, passando a micaxistos, podem conter níveis 
'f t' . manganes1 eros prospec aveis. 

A região manganes1fera promissora ocupa uma superfície grande na 

Área de Estudo, formada pelas bacias do alto Curuá, do médio e 

alto r~o Iriri, do rio Fresco, e pelo curso do alto Xingu. Várias 

faixas promissoras em conter manganês foram selecionadas e 

indicadas nestes locais. 

O manganês, devido às condições metalogenéticas promissoras que a 

parte sul da Área de Estudo apresenta, pode conter áreas 

mineralizadas importantes, o que justificaria um projeto isolado, 

com uma missão geológica à parte, para o estudo exclusivo destas 
, 
areas. 

De qualquer forma, foram identificados dois ambientes 

- metalogenético s propícios a f'o rrna r jaz:i.mentos de manganês: vulcano 

sedimentar e o sedimentar-metarnÓrf·ico das sequências mais basais 

' - 
1 

i - 
- 

existentes 
, 

na area. 
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J.2.4 Cobre 

No baixo rio Jamanxim, os trabalhos da Geomitec para a SUDAM 

revelaram a existência de três indícios de mineralização cuprÍfera 

incipientes localizadas em sequências vulcano-sedimentares. 

Os dados apresentados sobre aqueles indícios são insuficie~tes 

para se chegar a uma conclusão metalogenética definitiva sobre sua 

- importância, ou sobre a validade de serem continuados os trabalhos 
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locais; de início, porém, pode-se adiantar que, isoladamente, os 

indícios registrados não são promissores, devido à maneira de 

ocorrência da mineralização, que se apresenta; seja como 

impregnações esparsas de sulfetos cuprÍferos dentro de uma rocha 

vulcânica andesÍtica, seja como remobilizações ao longo de uma 

zona de falha de extensão regional a qual corta transversalmente 

uma sequência espessa de natureza vulcânica. 

Além das rochas andesÍticas geradoras, e do falhamento, não se 

conseguiu observar, pelo estudo acurado das imagens de radar na 

escala ~/100.000, com apoio no ambiente geológico dos arredores, 

qualquer outro controle metalogenético que pudesse ser importante 

para determinar concentração de minério em uma área mineralizada 

rica. As descrições existe~tes de campo não justificam o enunciado 

de conclusões precisas. 

Pelos estudos preliminares efetuados, dir-se-ia que, do ponto de 

vista metalogenético, a região mais promissora a conter 

mineralizações cuprÍf~ras é a do sul da Área de Estudo, envo~vendo 

a região do rio Curuá, do médio e alto Triri e a do alto Xingu. 

- Com ef'eito, nesta região, embora apenas tenham sido registradas 

duas ocorrências esparsas de mineralizaçõe~ cuprÍf'eras, o ambiente, 

tanto geológico quanto metalogenético, 8 altarn9nte propício para - 
- 
- 
1 - 

desenvolver concentrações econ3micos do min6rio de cobre, ou de 

rocha mineralizada de baixo teor de sul~etos, porém em grandes 
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volumes. Trata-se de uma associação de sequências vulcano- i.. sedimentares, seguidas de um grande número de rochas platônicas 

intrusivas que criaram, no conjunto, um ambiente metalogenético 

:... altamente promissor PªFª cobre. 
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Essa região do sul da Área, está composta pelos sistemas 

metasedimentares e vulcano-sedimentares dobrados mais basais. O 

magmatismo desenvolvido tem caráter básico e híbrido, 

diferenciando-se para termos ácidos em direção ao norte da área. 

O material magmático trazido à superfície pelos processos 

vulcânicos extrusivos, ou pel,os canais profundos de alimentação 

das câmaras intrusivas, revela uma origem mais profunda da crosta 

siálica. Tal fato, aliado às características geoquÍmicas e à 
metalogenia do cobre, é auspicioso, condicionando um ambiente 

favorável, afetado ademais, por uma tectônica quebrada intensa e 

poderosa e por dobramentos complexos. 

Numerosos indícios de mineralizações sulfetadas à base de pirita, 

fpram assinaladas pela Geomineração, no projeto Iriri-Curuá, para 

a SUDAM. O estudo metalogenético integrado, agora efetuado nos 

locais isolados onde se encontram a qu e Le s inclicios, bem como do 

conjunto da região mineralizada, permitiu tirar conclusões sopre 

alguns controles metalogenéticos, que parecem ser bastante seguros 

i- para conduzirem, a partir da qu e'Le s achados incipientes, às faixas 

- 
cuprÍferas reais, e aos pontos de mineralizações mais 

~ interessantes. 
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Prevê-se que os locais selecionados apresentem jazimentos 

cuprfferos de vários tipos genéticos: o vulcano-sedimentar 

estratiforme associado à piritização intensa; os sedimentares 

vulcânicos clássicos, com mineralização disseminada em níveis 

estratigráficos definidos dentro das frequências sedimentares, e, 

mesmo alguns tipos especiais e apropriados de "porphyry-copper", 

adaptados às condições paraplata~ormais amazônicas, junto à 
periferia de determinadas intrusões que cortaram as 

, . 
series 

vulcano-sedimentares, sob controle tectônico e estrutural muito 

, particular • 
••• 

- 
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Além deste ambiente, onde magmatismo, vulcanismo, sedimento, 

tectônica e estruturas se associam, percebem-se certas 

possibilidades de mineralizações cuprÍferas no meio exclusivamente 

sedimentar da bacia do alto Tapajós e da bacia Amazônica. 

Nesse ambiente aquoso-sedimentar foram selecionadas áre~s paleo 

geográficas e formações capazes de encerrar níveis estratiformes 

com mineralização cuprÍfera disseminada, do tipo diagenética ou 

epigenética. Além dos folhelhos pretos redutores sulfatados da 

formação Curuá, das margas da formação Itaituba e dos folhelhos 

ardosianos pretos das formações da bacia do alto Tapajós, há 

evidências de margas, calcários e arenitos portadores de cobre 

i... estratiforme-sedimentar, talvez como minério disseminado e zoneado 
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metalogeneticamente com outros el~mentos não ferrosos, nesta 

Última bacia. 

A região abrangida por este Último ambiente metalogenético é muito 

grande; nela foram selecionadas algumas áreas para iniciar a 

prospecção. Em princ{pio, porém, recomenda-se um outro projeto 

específico, restrito à procura do .cobre na Área de Estudo. 

Com base em um estudo metalogenético teórico, aprofundado e 

aprimorado, partindo.apenas dos dados geológicos de campo 

conhecidos, aprimorados por uma visão geológica tectônica precisa 

do conjunto da área, decorrente da integração, análise e 

interpretação das imagens de radar nas escalas 1/250.000 e 

1/100.000, justifica-se pensar que se trata da área mais propícia 

de toda a plataforma amazônica a apresentar bons jazimentos 

cuprÍferos. Parte desta área, metalogeneticamente importante para 

cobre, já ultrapassa os limites meridionais do perímetro de 

estudo, em direção a Mato Grosso, seguindo o alto Xingu. 
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3.2.5 Ferro 

t fora de dúvida que a plataforma amazônica se constitui na região 

da crosta terrestre em que o minério de ferro, ocorre em maior 

abundância, sob diferentes naturezas químicas e tipos genéticos. 

Na porção sudeste da Área de Estudo ocorre uma sequência de rochas 

metasedimentares que encerra um minério ferrÍfero representado por 

quartzitos e filitos ferruginosos. Não se sabe a~nda se o fácies 

itabirÍtico ali se desenvolveu também em certos trechos, porém 

observam-se condições favoráveis à sua formação. 

A extensão enorme desta sequência ferr:Cf'era, ,conhecida como 

formação Tocandera, do grupo alto Xingu, apresenta-se sob a forma 

de cristas alongadas que ressaltam no terreno, bem visíveis e 

ma1peadas nas fotos-imagem de radar. A sequência assenta-se 

diretamente sobre o embasamento cristalino an·tigo por uma 

pronunciada e bem característica discordância erosiva. Essa 

sequência marca a base de um ciclo de sedimentação que se 

depositou em toda a porção sudoeste e leste da área. Continuamente 

ba1izadas por falhas longas e retil:Íneas, os re~anescentes da 

•. .formação Tocandera espalham-se até muito aiém da área do projeto, 

encontrando-se junto à margem esquerda do rio Araguaia; para sui 

e sudoeste, chegam até Mato Grosso. - 

i ... 

- 
' - 

A par do seu conteúdo expressivo em minério de ferro, que pode ser 

de teor médio a baixo em ce~tos trechos, em re1ação ao Itabirito 

clássico enriquecido de Minas Gerais, a formação Tocandera pode 

encerrar ainda, junto ao ferro, outras substâncias minerais de 

interesse ..... economico. 
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Abaixo dos niveis ferriferos desta formaçao, suas sequencias 

detríticas metamorfizadas mais grosseiras, provenientes 

diretamente de um escudo cristalino muito antigo arrasado, poderiam 

ser depositários de importantes concentrações de ouro e urânio, 

assim como de diamante. Esta sequência metamórfica, assim como a 

série que a contém, é a mais antiga unidade estratigráfica da 

plataforma amazônica, e marca o início de todos os ciclos 

tectônicos e geológicos que ali se desenvolveram. O conhecimento 

desta série ou grupo, capaz de conter ainda, como ficou dito, 

manganês e sulfetos estratiformes, torna-se indispensável e de 

suma importância nos estudos meta1ogenéticos amazônicos. Em 

virtude desta importância,recomenda-se um estudo integrado e 

completo dessa série, com mapeamento geológico na escala 

1/100.000 e; certos trechos, na escala 1/50.000, devendo então ser 

feito um projeto espec{fico para o estudo completo desta 
, . 

serie. 

- 3.2.5.1 Possibilidades de outras Substâncias Meta1Íferas - Mapa 

Metalogenético 

- 
- 
- 

Além do minério de ferro metamórfico-sedimentar de alto Xingu~ 

encontra-se ainda na Área de Estudo a porção terminal oeste dos 

basaltos ferrÍferos t{picos da serra dos Carajâs. Com efeito, logo 

a nordeste de São Félix do Xingu, a CVRD projetou e mapeou os 

remanescentes de platôs ruiniformes e dissecados em forma de 

mesetas com crostas superficias indicativas de' minério de ferro 

secundário rico. 

- Trata-se de um minério de ferro de origem vulcânica, já estudado 

e discutido na área da Serra dos Carajás, relll()bilizado e i.. enriquecido parcialmente pelas intempéries • .Aicredita-se no poder 

metalogenético do mesmo vulcanismo em concen~rar e trazer à 
superfície outras substâncias meta1Íferas Út~is. Nas bases das - 

- 
- 

coladas basálticas existentes e nos focos básicos de fissura que 

se associam ao vulcanismo extravasado de superfície, a presença de 
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sulfetos disseminados, segregados ou brechiformes, de níquel, 

platina e cobre podem ali ser encontrados, assim como o ouro. A 

esperança de serem encontrados também os canais e as fissu~as.de 

alimentação profunda de tal vulcanismo, preenchidos por material 

de brecha, pode levará descobertas importantes de substâncias 

metaliféras. O mapeamento detalhado na escala 1/50.000 e 

1/25.000 dessa pequena área do nordeste de São Félix do Xingu, do 

qual possa ser elaborado um mapa metalogenético, previsional e 

prospectivo na mesma escala, é o que se recomenda. 

.3.2.6 Diamante 

'São conhecidos quatro locais diamant!feros na .Ãrea de Estudo. O 

mais importante deles situa-se ao longo do médio Tapajós, em 

pequenos afluentes que drenam para este rio, na altura de 

Itaituba e adjacências, onde existem cerca de cinco a sete pequenos 

garimpos. Nunca foi efetuado qualquer estudo geológico sobre eles, 

razão por quê se desconhecem as características metalogenéticas 

destes depósitos. A região é aparentemente promissora, em virtude 

de se encontrarem, fazendo parte do ambiente geológico onde se 

situam os diamantes detríticos de plácer, dois sistemas regionais 

de falhamentos profundos e focos de vulcanismo básico associados, 

introduzidos em sedimentos formados por material carbonoso 

devonian?s e carboníferos. A presença de focos diamantíferos 

vulcânicos primários teria um nítido diatrema estrutural como 

controle principal. O mapeamento na escala 1/50.000 de uma área 

previamente selecionada, seria indicado como primeiro passo na 

procura de novos aluviões diamantíferos e seus possíveis focos 

primários mineralizados. Em virtude de se tratar do limite 

geográficos do Escudo cristalino. sul da plataforma amazônica, 

caracterizado por grandes e profundas falhas, a região indic~da 

é a mais promissora de toda a Área de Estudo. 
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O outro local diamantífero conhecido, o segundo em importância, 

devido ao número de garimpos ou de indícios conhecidos, situa-se 

na margem direita do médio Jamanxim. A mineralização diamantífera 

detr!tica aqui também ~ão apresenta descrição de~alhada, sendo, 

entretanto, considerada aparentemente fraca. O diamante parece 

provir de uma sequência conglomerática dobrada, situa.da logo a 

leste, a qual marcaria a base erosiva do sistema vulcano 

sedimentar do Jamanxim. Tal opinião, tirada apenas da 

interpretação do radar, deve ser considerada entretanto, como uma 

hipótese de "pesquisa" inicial. 

Ao longo do rio Fresco, em dois pontos, como já citamos 
anteriormente, forám encontrados indícios de diamante. 

Aparentemente, a sequência arenÍtica conglomerática da formação 

Gorotiré seria a sua fonte. Na pesquisa conjunta para outras 

substâncias minerais detríticas, o diamante poderá ser procurado 

nesses pontos. 

O quarto local diamantffero da Área situa-se na altura da curva 

grande do Xingue adjacências, incluindo-se o baixo rio Bacajá. 

Indicações não confirmadas de diamante nesta região, levou a· 

i... considerá-la com reservas, embora metalogeneticamente favorável. 

- 

1 - 
i - 
; ... 

Sugere-se uma campanha sistemática englobando a procura do 

diamante, ouro e cassiterita. 

3.2.7 Chumbo 

Em toda a Área de Estudo é conhecida apenas uma ocorrência de 

mineralização plumbÍfera. Trata-se do chumbo das Três Ilhotas, de 

São Félix do Xingu. Um filão polimetalÍfero sulfetado com ganga 

~ quartzosa, já descrito anteriormente, contém galena, junto com 

blenda, calcopirita e pirita. 

L 
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O que se verifica, .no conjunto, é uma faixa fi1oniana ligada a uma 

- zona de fraqueza tectônica, a qual poderia conter outros filões 

mineralizados. Embora não seja de esperar encontrar ali minérj,,o 
1 - 
- 
' - 
1 - 
- 
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com reserva suficient~ para ser explorado, o conh~cimento total 

da área mineralizada, devido ao alto conteúdo de ouro ligado ao 

minério sulfetado, poderi~ ser sugerido at~avés de um plano 

isolado· de pesquisa, a se~ considerado dentro de um grau de 

prioridade secundária. Toda a zona tectônica mineralizada, com - , cerca de ~O km de extensao, e seus arredores, seriam incluidos na 

área a prospectar. A mesma entretanto, .não deve se mostrar como 

favorável a conter minério de c~umbo explorável, como ficou dito, 

a não ser como_subproduto, ouco-produtojunto com o ouro. 

A enorme extensão vulcano-sedimentar dos terrenos antigos da 

área, do ponto de vista metalogenético não se recomenda para 

prospecção de chumbo. Se há alguma minera1ização plumbÍfera · 

econômica na área do projeto, a mesma deveria ser investigada do 

domínio das formações sedimentares das bacias do alto Tapajós, no 

sistema Cachimbo-Apiacás, e na série carbonífera amazônica. O 

grupo de sedimentos devonianos, com a formação Curuá, no domínio 

de transição entre as duas grandes bacias sedimentares, merece 

também ser incluído e considerado em quaiquer programa de pesquisa 

para chumbo dentro da área. 

As zonas e as faixas de sedimentos finos, de natureza argilosa, 

siltosa, calcária ou margosa, no domínio de seus ~acies piritosos, 

tornam os ambientes metalogenéticos mais propícios a conterem 

galena disseminada. 

Os facies margosos e calcários da formação Itaituba, associado a 

folhelhos argilosos redutores, constituem ambientes interessantes 

de prospecção. O mesmo poder-se-ia dizer para os calcários 

incipientes da formação Monte Alegre e para os pelitos argilosos 

pretos piritosos da formaç;o Curuá. Na bacia do alto Tapaj6s, as 

formações ardosianas pretas e redutoras piritosas merecem 

igualmente estudo prioritário e prospecção detalhada,de caráter 

semi-estratégico. 
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Para não desconsiderar totalmente o ambiente vulcano-sedimentar, 

acredita-se que possa existir apenas um conjunto litológico muito 

promissor a conter mineralizações plumbÍferas sedimentares. 

Trata-se das formações ardosianas superiores, que encimam cada 

sistema vulcano-sedimentar dobrado, especialmente aqueles do 

Iriri-Curuá, do Jamanxim e do Creporizinho. 

No caso das formações sedimentares e sua mineralização plumbÍfera, 

não se espera descobrir jazimentos clássicos de mat·erial 

sulfetado, formando as massas visíveis de sulfeto, ou mesmo filões 

grandes preenchidos com material metalífero. Acredita-se ap~nas 

na existência de sulfetos disseminados, constituindo uma rocha 

sedimentar mineralizada a baixo teor, distribuída por uma grande 

extensão: um grande volume de minério pobre, mas capaz de 

apresentar valor econômico atual, ou em futuro próximo, 

dependendo da tecnologia extrativa mineral a ser usada. t claro 

que, dentro dos ambientes metalogenéticos acima descritos como 

i- promissores, áreas de minério rico podem ocorrer. 

- 

- 
3.2.8 Sais Minerais Solúveis 

A área salÍfera de idade carbonífera da bacia amazônica, é a maior 

do Brasil. Casualmente, a parte tecnicamente mais viável para 

início da exploração deste. grande depósito sal!fero foi encontrada 

na Área de Estudo, na região do baixo Tapajós. A delimitação desta 

~ área de exploração foi feita baseada apenas nos estudos 

geológicos preliminares fornecidos pela Petrobrás. O consórcio 

- brasileiro interessado realizou nela quatro furos de sondagem 

profundos. O trabalho preliminar de prospecção não foi 

~ satisfatório, não tendo chegado a ser terminado. A causa do 

abandono dos trabalhos de pesquisa foi o custo das perfurações. O 

local para prospecção não foi bem escolhido: situa-se numa região 

geológica muito complexa, com dois grandes sistemas de falhas - 

- 
regionais ortogonais passando dentro da área de pesquisa. 

O magmatismo básico imprevisto dificultou também bastante o quadro 
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geo1Ógico preliminar estabelecido, levando a erros de 

posicionamento das sondagens. 

Dada a grande importância econômica que apresentam estes depósitos, 

e dada a falta de estudos geológicos na área onde ocorre o sal, 

recomenda-se nova pesquisa, a ser realizada na região Itaituba 

BrasÍlia Legal-Aveiro e seus arredores, e precedida de um 

mapeamento de semi-detalhamento nas escalas.de 1/100.000 e 1/50.000, 

para determinação precisa dos pontos de sondagem. 

Levando em conta a existência de reservas calcárias sedimentares na 

região, e a existência de camadas aflorantes de gipsita e anidrita, 

as indústrias de cimento, em face destas du~s matérias~primas 

essenciais, poderiam se interessar pela região do baixo Tapajós. 

Acredita-se, assim, que a seleção de uma região para estudo do 

Salgema teria um trÍplica propósito, justificando a seleção correta 

de novas áreas onde os depósitos salÍferos apresentassem menor 

:_ complexidade estrutural e onde aparecessem mais próximos da 

! 

'- 

- 
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super 1c1e; a delimitação das faixas calcárias transversais na área 

: escolhida e o estudo dos níveis gipsÍticos e anidrÍticos, que se - sítuam na base e nos bordos da zona salÍfera principal. 

3.-2.9 Zinco 

Da mesma maneira que em relação ao chumbo, não se recomendam os 

•.. ambientes vulcano-sedimentares da Área de Estudo para prospecção 

desta substância. A afinidade geoquímica e a semelhança 

L.. metal~genética entre o chumbo e o zinco fazem com que as áreas 

previsionais de prospecção, selecionada para um, sirvam em - 
1... 

1 

~ 

1... 

. , . ~ b' t pr1n~1p10, ~amem para o ouro. 

No ambiente sedimentar, o zinco situar-se-ia em um nfvel 

estratigráfico acima daquele do chumbo. Pode-se ainda acrescentar, 

se, uma área previamente selecionada não contiver chumbo, 

provavelmente não conterá também zinco; e em determinadas condições, 
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sempre há um zoneamento metalogenético que permite orientar, com 90 
segurança, que uma vez localizado o chumbo, encontrar-se-á o zinco. 

Em apenas dois pontos da área são conhecidas ocorrências de 

mineralizações zincÍfer.as, sob a forma de !ndicios, sem valor 

econômico aparente. O mais interessante dos dois é o de São Félix 

do Xingu, nas Três Ilhotas, onde a blenda se associa à galena e à 
calcopirita. O segundo ponto é o do baixo Jamanxim, ~ogo ao norte 

do igarapé Urubuquara, onde punctuaçÕes de blenda estão contidas em 

locais mineralizados em cobre. 

3.2.10 Columbita e tantalita 

são registrados apenas dois "garimpas" como portadores destes 

i., minerais dentro da área, citados no relatório da Geomitec à SUDAM, 
embora sem indicação dos locais onde se encontram estes dois 

- 

- 
- 
- 
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. , . m1ner1.os. 

Como resistentes detríticos tipo plácer, a columbita e a tantalita 

devem provir, neste ambiente vulcano-sedimentar, das intrusivas 

alcalinas normais diferenciadas do magmatismo ácido que afetou a 

região. Nos estudos petrolÓgicos preliminares realizados, 

verificou-se que, em direção ao norte da área, o magma ácido 

original se foi refinando em certos locais e evoluindo por 

diferenciação, para termos apicais e finais essencialmente sÓdicos 

ou potássicos. Desse fenômeno teria resultado alguma intrusão 

sienítica, à semelhança do que ocorre em frente, na margem norte 

do Amazonas. A columbita e a tantalita estariam ali 

subconcentradas, seja na forma disseminada, seja em rochas 

quartzo s a s , 

A zona mais provável de formação dessas rochas alcalinas normais 

intrusivas, seria a situada próximo à calha principal do Tapajós, 

desde os arredores de Jacarepaguá até a altura de Itaituba. Ambas 

as margens do rio são prospectáveis para plácers de columbita e 

tantalita. Pelo que se sabe, os dois garimpes referidos 
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encontram-se nessa faixa. 

Devido ao alto preço atual e ao aumento da procura destes dois 

minerais, a descoberta de plácers ou de filões primários neles 

enriquecidos, poderiam·apresentar certo valor econômico. Em 

virtude da falta de dados dispon{veis para a seleção de áreas 

promissoras, seria necessário fazer reconhecimentos na faixa 

indicada para delimitar, com mais base, os posslveis locais 

mineralizados. A área da cassiterita do rio das Tropas e a bacia 

do rio Cajari poderiam entretanto, serem rastreadas para columbita 

e tantalita em prospecção estratégica de bateia. 

3.2.11 Tungstênio 

- O Único mineral de tungstênio encontrado na área foi a wolframita, 

localizado numa Única área isolada, não constituindo portanto, um 

- 

1 ... 

- 
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.; ' placer a parte. A área conhecida de ocorrências situa-se no rio 

das Tropas. Pelas caracterlsticas mineralógicas do material 

encontrado, bem cristalizado, facetado e com arestas de mais de 

2,5 cm, a fonte primária deve estar próxima. Infelizmente a área 

wolf~am!tica não foi localizada em mapa, nem teve seu nome citado, 

·o que impediu a realização de alguns estudos no sentido de avaliar 

o potencial da área para ser prospectada. 

Em Rondônia há indlcios de mineralização wolfram!tica associada à 
tantalita, mas de importância secundária, na periferia dos focos 

cassiterÍticos maiores. Trata-se, ali, mais de um fenômeno de 

zoneamento metalogenético determinado pela termometria. Como não 

há um levantamento geológico abalizado do rio das Tropas para 

comparar com o de Rondônia, e como parece existir alguma semelhança 

geológica entre as duas regiões, não pareceria válido sugerir uma 

prospecção isolada somente para a wolframita na região. Tal 

mineral não deve, entretanto, ser esquecido se for feita uma 

campanha para estudo da cassiterita no rio das Tropas. A 

wolframita detrítica encontrada em Rondônia não tem valor 

, econômico, nem mesmo como co-produto da cassiterita. Não se sabe 

~ 
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- se ela poderia apresentar um valor econômico mesmo secundário, 

associada à cassiterita do rio das Tropas. 

DICbéoilCa 

- 92 

J - 
- J.2.12 Flúor 

- 
Somente a fluorita foi encontrada na área, ocorrendo porém apenas 

como ind!cio de mineralização. Até agora não foram localizadas 

qua~squer concentrações maiores desse mineral a nao ser em 

pequenas cavidades dentro das coladas das rochas vulcânicas ácidas 

da região do Jamanxim. - 
- As emanações hidrotermais de flúor, quer tendo ocorrido sob forma 

de vapores, gases ou soluções aquosas, têm sua origem ligada ao 

magmatismo ácido. Como apenas dois ou três pontos da fraca 

i.. mineralização fluorftica são ~itados, e não descritos, 

desconhecem-se as características do meio ambiente, para avaliar 

se outras formas de ocorrências localizadas poderiam apresentar - 
valor econômico. 

' - 
- 

Não é de todo improvável porém, que algumas intrusões graníticas 

de tendência alcalina, da parte norte da área, na altura do médio 

Tapajós e do rio Jamanxim, possam ter originado pequenos filões de 

fluorita em sua periferia; sob o controle de falhas e fraturas; - 
Além da fluorita, a presença do flúor nas rochas vulcânicas da 

- região foi reconhecida também pelo grande número de ocorrências de 

topázio existentes, de preferência, a~ longo da bacia do Jamanxim. 

Em alguns casos, verifica-se a associação .espacial do topázio com - os maiores falhamentos do local, especialmente com o sistema de 

falhas de direção noroeste-sudeste da região do médio Jamanxim. - 
- Também em Rondônia, junto ao vulcanismo ácido ali reinante e suas 

intrusivas graníticas estanÍferas, a presença de topázio e 

fluorita são bem conhecidas, não apresentando entretanto, qualquer - valor ..... economico. 

- 
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- Não querendo desmerecer toda e qualquer importância da área em 

mineralizações Úteis de fluorita, já que se dispõe de tão pouco 

:_ conhecimento geológico da mesma para justificar uma exclusão 

categórica, vale referir a existência de formações calcárias na 

- bacia sedimentar amazônica, que poderiam ter servido de suporte e 

de meio geoqu!mico capaz de reter o flúor que pudesse ali chegar, 

i.. proveniente do desgaste erosivo dos facies mais fluor!ticos das 

rochas vulcânicas que serviram de assoalho e de fornecedoras de 

material àquela bacia sedimentar. Assim sendo, recomenda-se que 

toda e qualquer prospecção de fluorita na área, inclua também 

análises químicas e estudos das formações calcárias e margas 

carboníferas de Itaituba, Monte Alegre e Nova Olinda. A fluorita 

pode ali existir em percentagem econômica, não visível a olho nu, 

•.... porém, finamente disseminada na matriz calcária de cores amarelo 

- 
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claro, branco ou cinza claro. 

A procura da fluorita na Amazônia tem-se mostrado constante nos 

Últimos anos em função da exploração da bauxita. A produção da 

alumina e do alumínio metálico requerem um consumo grande deste 

mineral. Dentro da problemática exposta, mesmo um jazimento pequeno 

de fluorita na Amazônia, poderia ter valor econômico. 

O meio sedimentar antigo da bacia do alto Tapajós não deve também 

ser deixado de lado. O seu ambiente aquoso poderia ter lixiviado 

- áreas vulcânicas contendo mineralizações fluoríticas primárias. 

Os sedimentos finos, tipo argilito e siltito, na falta da marga e 

- 
, .... 
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do calcário, poderiam servir igualmente de fixação ao flúor. 

J.2.13 Gipsita e Anidrita 

Estes minerais encontram-se na base da seqüência evapor{tica do 

carbonífero da bacia amazônica, pertencendo aos níveis inferiores 

e laterais das camadas de salgema. 

No topo da formação Itaituba, ou na zona de transição desta com a 

formação Nova Olinda, são conhecidas camadas de gipsita e de 

-----·· 
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anidrita. Alguns perfis geológicos da Petrobrás, do bordo sul da 

bacia do médio Amazonas, mostram a presença a1i de alguns níveis 

destes minerais, podendo atingir até mais de 1 m de espessura. Os 

mesmos aumentam de possança em certos trechos laterais da bacia, 

e são cortados pelo rio Tapajós. 

Devido à importância destes minerais na fabricação do cimento, não 

é de todo impossível que os mesmos possam apresentar algum valor 

econômico estratégico para exploração na área do baixo Tapajós. 

Como ~ão há estudos geológicos sobre o valor dos níveis conhecidos, 

das suas reservas, da qualidade do minério e dos locais mais 

acessíveis de exploração, recomenda-se o levantamento destes dados. 

O programa deveria ser feito em conjunto, para calcário e salgema, 

em virtude de todos existirem associados, 
, 

e na mesma area. 

3.2.14 Caulim 

Dadas as reservas de caulim já descobertas no baixo Amazonas e os 

projetos de empresas privadas que ali se desenvolvem no sentido de 

conhecer os depósitos e determinar sua qualidade, parece ter valor 

secundário uma sugestão de procura de caulim na Área de Estudo. 

Acontece, porém, que o problema princ~pal apresentado pelos enormes 

depósitos de caulim do baixo Amazonas continua insolúvel: tais 

depósitos não têm as características e as qualidades essenciais 

para servirem, de imediato, como fornecedores de matéria-prima de 

"cobertura de papel". O tão procurado "caulim de cobertura de 

p ape L'", apresenta um valor econômico mui to grande devido à sua 
escassez relativa no mercado internacional e à existência de poucos 

i centros produtores, no mundo. 
~ 

- 
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Assim, a procura de um bom caulim amazônico continua preocupan<:10 

muito os interessados. Na área do baixo Tapajós e do baixo Xingu, 

ocorre que os diferentes tipos de platôs terciários, e o seu 

conteúdo sedimentar não eliminam a possibilidade da existência da 

"cobertura de papel", que, aliás, é o Único tipo de caulim que 
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ainda merece ser procurado na selva amazônica. 

A investigação preliminar dos sedimentos terciários encontrados na 

.Ã.rea de Estudo, feita através de perfis litológicos, mostra alguns 

aspectos interessantes ·compatíveis com um caulim de boa qualidade. 

Entre estes aspectos destacam-se: a abundância da matriz arenosa 

- quartzosa; o avanço de certas frentes de sedimentos até o domínio 

das formações detríticas mais basais, à maneira de golfÕes 
i - continentais pretéritos; a existência de uma ativa rede de drenagem 

capaz de lixiviar as impurezas caulÍnicas; a espessura da série 

terciária, superando os 100 m; a presença de terras altas - dissecadas, capazes de desenvolver condições essenciais à formação 
do caulim secundário supergenético de lixiviação, seja por - acumulação recente, seja como resistato sedimentar; a presença de 

um gradiente importante de água subterrânea, com fluxo regressivo 
1 

~ e transgressivo periódico, servindo como transportador, depositador 

e limpador do cimento primário dos sedimentos detríticos. - 
O caulim amazônico, de uma maneira geral, se caracteriza pela sua 

imaturidade, ou melhor, pelo baixo Índice de cristalinidade dos ' - ... 
seus graos. 

não-bem definidas e impróprias à "cobertura de papel". 

Apresenta, também, muitas propriedades físicas ainda 

1 - O.Índice 

de brancura mostra-se sempre contaminado pelo ferro, titânio, 

manganês, etc. 

Uma prospecção preliminar visando a descoberta de caulim primário, 

- tipo sedimentar pretérito, e de caulim secundário, com o fim 

exc1usivo de ser estabelecido o zoneamento existente entre os 
i 
i- dintintos facies cau1Íneos poderia ser tentada, na porção norte da 

Área de Estudo. A finalidade Última seria a tentativa de locação 

do "caulim cobertura de papel". 

- J.2.15 Titânio 

Vários são os minerais titanÍferos encontrados na área. Todos 

eles formam plácers e acompanham a cassiterita, o ouro ou o - 
••• 
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diamante. Em muitos casos, a alta percentagem de ilmenita, rutilo 

e titano-magnetita prejudica a lavra racional e integral daquelas 

substâncias. Há até 30% de minerais titanÍferos em certos plácers 

de cassiterita ou de ouro na bacia do Jamanxim. 

Apesar deste fato, o teor de minerais titanÍferos nos plácers de 

subtâncias Úteis não é mais elevado, de uma maneira geral, que o 

de Rondônia •. Como subproduto ou como co-produto, os minerais 

titan!feros poderiam ser extraídos e acumulados~ Da mesma forma, 

áreas aluvionares ricas em areia negra titanÍfera, poderiam 

apresentar certo valor econômico se formassem grandes volumes de 

material, de maneira a permitir a sua mineração por "f'ront" 

mecanizado. 

As áreas mineralizadas continentais, de origem fluvial, ricas em 

ilmenita e rutilo, nunca mereceram a devida atenção no país. 

Prospectaram-se sempre os placers marinhos costeiros, que se 

caracterizam por apresentar uma ilmenita com J a 4% menos de 

titânio contido do que as ilmenitas dos sistemas hidrográficos do 

interior da plataforma brasileira. A plataforma amazônica é rica 
em plácers fluviais de ilmenita, que poderia ser aproveitada. Na 

região sul-amazônica, e, em especial na Área de Estudo, a 

percentagem relativamente alta e constante de rutilo associado, 

eleva bastante o valor econômico dos depósitos. O alto preço do 

mercado internacional e a carência do rutilo, tornam-no um mineral 

bastante procurado. 

O objetivo aqui é propor um programa integrado de prospecção 

- aluvionar em determinados rios da Área de Estudo, onde várias 

substâncias minerais Úteis possam ser levantadas e avaliadas ao 

' i 
1- 

mesmo tempo. 

Tal programa permitiria o conhecimento completo da exata extensão 

dos plácers continentais de minerais titan{feros, e permitiria 

ainda uma análise das possibilidades de lavra direta, ou como 

subproduto ou co-produto de outra substância mineral. 
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Devido ao esquecimento inconsciente, nunca é considerado, e ao 

menos lembrado, o enorme potencial de minerais titanÍferos 

econômicos existentes nos rios brasileiros, principalmente naqueles 

da .Amazônia •. A Área de Estudo é rica em aluviões ilmenÍticos, 

•• rutilÍferos e titano-magnetíticos e é capaz de apresentar enormes 

volumes destes minerais. 

- 
- 

Além do teor bastante elevado em certos trechos de minerais 

titanÍt'eros nos plácers de ouro e cassiterita do Jamanxim 

acredita-se que, na porção sul da área, no domínio do vulcanismo 

andesÍtico e na periferia dos platôs basálticos, este teor seja 

ainda maior. 

- A grande percentagem de titânio encontrada na ilmenita de Rondônia, 

acompanhante natural dos plácers de cassiterita, sendo separada 

.~ como rejeito destituído de valor e~on8mico, era suficiente para 

diminuir de 10 a 15% o consumo de ácido sulfúrico a ser utilizado 

- 
- 
- 

no tratamento das ilmenitas costeiras marinhas. E a percentagem 

média de titânio, no rejeito ilmenÍtico de Rondônia, era de apenas 

2 a 3% maior do que a das ilmenitas dos plácers marinhos. Se, 

além da ilmenita, também o rutilo estiver presente em percentagem 

relevante nos plácers minerais da Área de Estudo, chega-se à 
...• , , 

conclusao de que nada do que e extraido se perde. No caso dos 

aluviões auríferos de baixo teor do médio Tapajós, a lavra integral 

- de todos os minerais encontrados talvez pudesse introduzir um novo 

fator a ser considerado. - 
- 
- 

- 

- 

Uma avaliação preliminar das reservas de minerais titanÍferos de 

p1ácer existentes em toda a região, é, pois, sugerida, junto a um 

estudo de viabilidade econômica de exploração dos mesmos. A 

finalidade desse estudo não é diminuir a importância dos depósitos 

ilmenÍticos marinhos mas sim conhecer as áreas continentais mais 

promissoras, visando complementar o material necessário à locação 

de futuras usinas de semi-industrialização desses minerais.' 

Procura-se também, desta forma, valorizar toda e qualquer 

descoberta de recurso mineral amazônico. Parece seguro afirmar 

que, nesta região, as reservas de minerais titan1feros detríticos 



- 

de plácer, mais ricos em teor de titânio que os correspondentes 

marinhos, são as maiores do país, apesar de serem as menos 

conhecidas. 

- 

• A fonte primária dos minerais titan!feros são os focos de vulcanismo 

andes!tico e basáltico encontrados na região, junto com as - intrusivas intermediárias e básicas correlatas. Há probabilidade 
de serem encontrados ricos plácers fósseis desses minerais na bacia 

antiga do alto Tapajós, e nos sedimentos mais basais da bacia - ..... 
amazonica. 

- 
3.2.16 Bauxita 

' - 
As 

i,,-; Os 

notícias da existência de bauxita na Área de Estudo são poucas. 

platôs terciários dissecados do baixo rio Tapajós apresentam, 

apenas, um material tipo "proto-minério bauxítico". Desconhecem-se, 

nessa região, a maioria dos locais prospectados pelas companhias 

privadas no "rush" passado, da procura da bauxita amazônica. - 
- No baixo Xingu, ao norte de Altamira, estudos preliminares antigos 

já tinham identificado a presença de bauxita. A baixa altitude dos 

platôs terciários do Tapajós, em relação àqueles do Xingu, torna 

esta Última região mais favorável a conter uma bauxita de qualidade 

melhor que a outra. - 
- Seria Útil desenvolver um programa integrado para o reconhecimento 

metalogenético conjunto de caulim e bauxita. 

substâncias minerais costumam ocorrer juntas. 

Estas duas 

A diferença entre os - 
li. 

planaltos compactados e os dissecados, bem como, entre os planaltos 

elevados e baixos, o estudo cuidadoso da rede de drenagem e da 

natureza litológica dos planaltos, são fatores que podem ser usados 

na identificação das áreas bauxfticas e caulÍnicas propostas. Da 

mesma forma, o estudo metalogenético, na procura destas substâncias 

não deverá limitar-se apenas à série terciária, mas sim, deverá 
- 
~ estender-se às demais formações sedimentares da bacia amazônica. 

Dependendo da geomorfologia estrutural e da natureza litológica 
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secundária dos seus sedimentos, tais formações serão também 

consideradas. 

:19 

Vários perfis já foram traçados previamente, através das imagens de 

radar. Um incremento maior à prospecção da bauxita na Área de 

Estudo deverá, entretanto, ser indicado pela SUDAM, atendendo à 
sua política mineral própria, e tendo em vista talvez as grandes 

áreas bauxÍticas já reconhecidas na região e às enormes reservas 

apresentadas. Sabe-se que existem áreas que podem conter uma 

bauxita de boa qualidade dentro dos limites da Área de Estudo, já 

parcialmente identificadas. 

- J.2.17 Calcário 

1 - 
1 
l - 
' - 
- 

t conhecida apenas a existência de calcários na bacia sedimentar 

amazônica, ligados à formação Itaituba. A faixa de calcários, com 

direção geral ENE/ONO, atravessa uma parte da área correspondente 

à bacia do Tapajós, situando-se logo ao norte de Itaituba. Em 

certos trechos ela aflora em uma largu~a média de mais de 5 km. 

O papel principal a ser desempenhado por esta rocha-minério é o de 

corretivo dos solos demasiadamente ácidos existentes na região, e 

como matéria-prima para a fabricação do cal e do cimento. Dentro 

- de um raio de centenas de quilômetros, a faixa calcária 

subaflorante de Itaituba é a Única na região sul do médio Amazonas. 

- 
Apesar de ter um valor econômico bastante grande, e uma posição 

: geográfica estratégica dentro da Área de Estudo, a faixa calcária •• 

- 
- 
i ••• 

- 

de Itaituba não é conhecida, em vários aspectos. Não há dados 
sobre sua composição química. Os seus d±ntintos tipos de calcários 

ainda não foram mapeados, classificados e separados. 

Recomenda-se um levantamento geológico da formação calcária com 

mapeamento na escala 1/50.000, acompanhado de uma coleta 

sistemática de amostras através de uma malha adequada e do estudo 

das características mais repr~sentativas desse tipo de rocha. 



.3.2.18 Bário - 
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Até agora não há notícia da existência dessa substância mineral na 

Área de Estudo. As características geológica e metalogenéticas da 

- área indicam que poderia existir a possibilidade de se encontrar o 

bário e outras substâncias no ambiente em estudo. 

O bário é encontrado sempre acompanhando o minério manganesÍfero 

- secundário. Análises de amostras de minério crustiforme de 

manganês no limite noroeste da'área, nos jazimentos do rio 

Sucunduri e Aripuanã já têm acusado até 12% de Ba o. A 

existência de ind!cios de mineralização manganes!fera na região dos 

sistemas vulcano-sedimentares leva a admitir a presença de bário, 

e talvez de barita, como acompanhantes dessas mineralizações. - 
Ademais desta evidência, de ordem puramente metalogenética, existem 

argumentos de corroboraçã~ apoiados na natureza litolÓgicá. O 

l... vulcanismo andesítico e dac!tico, quando deriva para termos 

cá1cicos, sempre contém mineralizações de baritina, ou tráz consigo 

- 
percentagens significativas de Óxido de bário. A possibilidade de 

haver jazimentos estratiformes ou filonianos de baritina 

intercalados nas formações arenosas h!bridas, originários de 

detritos vulcânicos, ou em seqüências,mistas vulcano-sedimentares, 

não é de todo improvável. i 

L 

• 3.2.19 Molibdênio 

1 

~ Na região vulcano-sedimentar dos rios Aripuanã e Sucunduri, bem 

como na região de Roraima, no mesmo ambiente geológico que aquele 

da Área de Estudo, são conhecidos indícios interessantes de 

molibdenita, que chegaram inclusive a atrair a atenção de empresas 

privadas, com várias áreas requeridas para pesquisas. 

- A presença comum de punctuaçÕes esparsas, manchas e microfissuras 

com molibdenita, é conhecida nas rochas vulcânicas h{bridas e em 

algumas intrusivas na região Arapuanã-Sucunduri, ou seja, no limite 
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lUl 
oeste da área. A constatação geoqu!mica do molibdênio nas 

L seqüências vulcânicas tem sido comum. 

Embora nenhum indício visível de molibdenita tenha sido ainda 

descrito na Área de Estudo, acredita-se no caráter anômalo do 

molibdênio dentro dos ambientes vulcano-sedimentares que ali 

~ existem. O desenvolvimento de certos tipos especiais de pÓrfiros à 
molibdenita, formando jazimentos de valor econômico, deverá ser 

i 
i - 
1 

L 
! 
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examinado com cuidado. A procura da molibdenita deverá seguir a 

mesma linha de prospecção metalogenética que a do cobre. A 

associação paragenética entre o cobre e o molibdênio, neste ambiente 

·vu1cano-sedimentar de plataformas cratonizadas antigas, é um fato 

ainda não constatado; porém há evidências seguras de que tal 

associação possa existir, embora a mesma não alcance, talvez, o 

significado que, nos ciclos orogênicos jovens circum-facÍficos, 

representam às grandes mineralizações conjuntas desses dois 

elementos. 

j 
~ J.2.20 Cobalto 

1 - 
\ - 
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Também não se conhece a existência de mineralização cobaltÍfera 

na área. Apenas se reconhecem ambientes geológicos e 

metalogenéticos susceptíveis de encerrarem tal substância. 

No ambiente vulcânico sedimentar plataforma! antigo da Amazônia, 

é notória a associação paragenética constante, na fase 

supergenética pelo menos, entre o ma~ganês, o bário e o cobalto. 

A matriz primária do cobalto é o vulcanismo andes!tico contaminado 

com magma básico. A abundância maior do manganês em relação às 

outras d~as substâncias é relativa. O minério manganesÍfero é 
suporte das impregnações e das associações com cobalto, de 

! preferência, na fase supergenética de intemperismo. 
~ 

i 
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~ 
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Da mesma forma que o bário, o cobalto deverá ser procurado, na 

base do reconhecimento metalogenético, nas formações 

vulcano-sedimentares. O cobalto existe em grandes crostas 



- 
- 
- 
- 

superficiais secundárias junto, ou nas proximidades, de 

mineralizações manganesÍferas. Nestas condições, 
. , . 

o m1ner10 

cobaltífero pode formar concentrações exploráveis economicamente 

isoladas, ou como co-produto, da exploração do minério de manganês. 

•.. J.2.21 Platina, Paládio e Elementos Afins 

i Não há ocorrência conhecida de platina na área, o que também nunca 
••• 

foi cogitada de ser prospectadaº Entretanto, nos estudos 

L metalogenéticos realizados, foram r~conhecidos e selecionados 

certos ambientes e locais a~tamente promissores a conter os 

1 - elementos do grupo da platina. 

O vulcanismo basáltico continental de platô do pré-cambriano 

apresenta-se como um destes ambientes metalogenéticos. A 

associação espacial do ouro às rochas basálticas, observada na 

l.. bacia do Jamanxim, e a descoberta ali também de indícios 

incipientes de mineralização cuprÍf'era sulf'etada, revelam que o 

1 
lo. 

! 
••• 

- 

magma basáltico primário e primitivo, poderia ter trazido, à 
superfície, algum material platinÍfero. Esse material pode ser 

encontrado disseminado, nas partes basais das coladas vulcânicas 

inferiores ou mais espessas, sob a forma de sulfetos, ou então 

segregado, a miÚde, como metal nativo. Neste Último caso, 

poderiam também ter-se formado os "esferulitos" de exsolução 

metalÍf'era, à base de níquel e platina. 

Ao redor dos remanescentes conhecidos destes basaltos, 

l.. recomendam-se campanhas intensivas de "prospecção de bateia", 

visando detectar ali a plataforma aluvionar, a qual pode aparecer 

junto com o ouro. 

1 
1 
•••• 
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Nas intrusões básicas do bordo da bacia sedimentar amazônica, de 

idade pÓs-carbonffera, a probabilidade de ser encontrada a platina 

no material proveniente do seu desgaste .erosivo é grande. Nas 

intrusões circulares descobertas no baixo rio Xingu, recomendam-se 

campanhas sistemáticas de prospecção aluvionar visando à 
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localização de mineralizações platinÍferas secundárias e primárias. 

Trata-se de rochas matrizes situadas em ambientes geológica e 

metalogeneticamente favoráveis à existência de platina e seus 

elementos afins. Com base nessas evidências, sugere-se que aquela 

área seja prospectada. 

O vulcanismo andesÍtico do sul da área, mineralizado intensivamente 

a ouro em certos pontos, pode ter trazido consigo, em associação 

geoquímica e metalogenética, o paládio. A existência provável de 

ouro-paladiado na parte sul-amazônica não deve ser desconsiderada, 

em face daquilo que já se conhece, neste sentido, de Rondônia e 

Goiás. Recomenda-se que as prospecçÕes para ouro, quando efetuadas 

no Curuá e Iriri, visem igualmente ao paládio e seus elementos 

afins. Desta forma, dois são os meios metalogenéticos potenciais 

reconhecidos para platina e paládio na Área de Estudo: o do 

domínio do magmatismo básico e do domínio do magma andesÍtico. 

3.2.22 Níquel 

Há informações de mineralização niquelÍfera secundária na porção 

oriental da área, na altura da margem direita do médio Xingue 

seus afluentes. 

Já tem sido salientada anteriormente a origem vulcânica do minério 

ferrÍfero primário da Serra dos Carajás, com uma série de controles 

metalogenéticos e de tipos litológicos, capazes de conter 

mineralização niquelÍfera primária sulfetada. Com efeito, os 

níveis mais basais das espessas seqüências basálticas ferrÍferas 

; apresentam-se muito promissores em relação a sulfetos niquelÍferos 
1.., 

! 
1.., 

disseminados. 

As seqüências ardosianas, que antecedem a fase principal do 

magmatismo básico de platô, que afetou a porção oriental da Área de_ 

• Estudo, contém concentrações anormais de minérios niquelÍferos 

L 
1 

L. 

sil±catados, sedimentares ou supergenéticos, conforme descreve a 



O níquel é anômalo geoquimicamente, e apresenta áreas 

enriquecidas anormais, .acima do "back-ground" regional, na altura 

de São Félix do Xingue dali para leste. Sem dúvida, são os focos 

de magmatismo fissura! básico, controlados por grandes e 

profundos falhamentos regionais de direção geral de E-W a ONO-ESE, 

parcialmente preservados junto a sedimentos da antiga cobertura 

vulcano-sedimentar dobrada dos Carajás, que contém mineralizações 

niquel!feras incipientes, propagando halos geoquÍmicos periféricos, 

facilmente detectáveis. Em certos casos, um baixo grau de 

metamorfismo regional, de natureza sobretudo mecânica, 

proveniente de processos dinâmico-metamórficos, atingiu certas 

faixas básicas, confundindo-as como pertencentes ao embasamento 

cristalino metamórfico, dentro de cujo ambiente tectônico agora 

elas se encontram. O caráter diferenciado ultrabásico, em certos 

L locais das faixas basálticas pode ser pronunciado, aumentando o 
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Hidroservice em trabalho efetuado para a SUDAM na bacia do 

Tocantins e seus arredores. 

seu potencial em níquel. 

A platina também deve estar associada, assim como sulfetos 

cuprÍferos. Em virtude do valor internacional atual apresentado 

pelos sulfetados de níquel, e do conhecimento de bons indícios 

destes na bacia do médio Xingu, recomenda-se urna missão geológica 

específica para melhor estudar no terreno os locais promissores, 

a serem prospectados. Em virtude da grande complexidade geológica, 

estrutural e tectônica da área, sugere-se o mapeamento da mesma 

na escala de 1/100.000, com áreas de semidetalhe na escala 

i/50.000, acompanhada esta Última, de campanhas estratégicas e 

semitáticas de geoquímica e de geofísica. O objetivo principal é 

a procura de mineralizações sulfatadas poliparagenéticas primárias 

de níquel, cobre e platina, ligadas ao magmatismo básico ali 

e x.ís t errt a e bastante desenvolvido. 
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3.2.23 Prata 

Indícios de.mineralizações argentíferas foram encontradas no filão 

de galena das Três Ilhotas, em São Félix. Não há análise do 

conteúdo de prata no minério plumbÍfero. Junto a raras 

mineralizações auríferas do Tapajós, na bacia do Jamanxim existe 

também uma certa quantidade aparentemente Ínfima de prata. 

De um modo geral porém, não há ambiente metalogenético muito 

favorável a concentrações valiosas de prata, mesmo como su~produto 

de outras substâncias. Uma associação metalogenética prata 

antimÔnio poderia existir nas formações vulcano-sedimentares da 

área, em especial no domínio do vulcanismo andesÍtico. Fortes 

impregnações de estibinita já foram encontradas em arenitos da 

cobertura vulcano-sedimentar, porém fora da Área de Estudo, no 

Estado do Amazonas, na sua porção meridional. A estibinita forma 

grandes massas irregulares impregnando blocos arenÍticos soltos. 

O sedimento matriz tinha natureza hÍbrica, sendo constituído 

principalmente por fragmentos vulcânicos. Acredita-se que um 

certo teor de prata ali estava também associado, sob forma de 

filamentos dedrÍticos de prata incrustados nas porções alteradas 

do minério antimÔnico. 

L No caso de ser encontrado minério de chumbo nas bacias sedimentares 
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indicadas, dever-se-ia proceder a um estudo preliminari. do mesmo, 

para avaliar o seu conteúdo em prata. A existência de filões 

polimetálicos sulfetados contendo algum minério argentífero 

associado, encaixados nas sequências vulcano-sedimentares 

dobradas, é admissível, especialmente na região do alto Xingue 

do Iriri-Curuá. 
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3.2.24 Pedras Preciosas 

A área aparentemente é pouco ou quase nada promissora, no que 

se refere a substânci~s minerais desta natureza. Destacam-se aqui 

apenas alguns tipos de minerais, todos eles encontrados na área, 

os. quais pelas suas natureza mineralógica e o seu modo de 

ocorrência, podem constituir produto classificável como pedra 

preciosa, de boa ou regular qualidade. são eles: o topázio, o 

diamante, a ametista, o cristal de rocha e as granadas. 

O topázio9 muito encontrado em toda a região do rio Jamanxim, 

até agora não considerado como pedra preciosa, pode entretanto, 

aparecer com certo hábito mineralógico e certa coloração, que o 

classifiquem como tal. 

Em Rondônia surgiu em alguns pontos o topázio azul, associado às 

mineralizações de cassiterita. De Ótima qualidade, embora em 

quantidades pequenas, ele chegou a alcançar um bom valor 

comercial. 

Na área do Jamanxim, o topázio pode ocorrer em filões originados 

pelas soluções pneumatolÍcas, com cores características, com 

valor econômico. Numerosas seriam as áreas a prospectar neste 

sentido, com controles geológicos parcialmente conhecidos. 

O diamante da área, embora pouco se saiba de suas características 

mineralógicas, pode também aparecer cristalizado e em forma de 

gemas capazes de serem vendidos separadamente, como pedra 

preciosa. 

Ametista: em cinco ou seis locais da margem esquerda do baixo 

Curuá, a Geornineração, em relatório apresentaqo à SUDAM, 
indicou o aparecimento e a garimpagem deste mineral. Desconhece-se 

o seu valor comercial e a sua qualidade. A presença comum do 
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vulcanismo basáltico de platô, ácido na Área de Estudo, pode ter 

desenvolvido ametista de boa qualidade em locais restritos. 

Granada: do1s locais ~oram descritos como apresentando xistos e 

gnaisses ricos em minerais granatÍferos, o alto rio Fresco e 

uma área próxima à curva grande do Xingu. A presença de 

pegmatitos, nos arredores, teria levado à formação de granadas de 
boa qualidade nos locais indicados. O restante poderia ser 

explorado, como matéria-prima para fabricação do esmeril 

industrial. 
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J.J CLASSE DOS RECURSOS MINERAIS ENERG~ICOS 

Descrição das substâncias, baseada em sua relativa ordem de 

importância. 

3.3.1 Carvão Mineral 

A existência de carvão no alto Xingu, em especial naqueles locais 

da bacia do rio Fresco, já foi referida anteriormente, bem como a 

probabilidade de ser detectada a mesma substância em outros 

ambientes geológicos, de idade mais jovem, nas bacias 

sedimentares da Amazônia e do alto Tapajós. Mencionaram-se ainda, 

brevemente, a turfa e o linhito terciários do extremo noroeste da 

Área de Estudo. 

Trata-se aqui apenas de chamar atenção para o enorme valor que 

apresentam estes achados. Dois aspectos importantes merecem ser 

considerados, no caso do carvão: em primeiro lugar, destaca-se 

a existência de áreas carboníferas reais, altamente promissoras 

de reservas satisfatórias, com produto de boa qualidade para ser 

explorado, capazes de apresentar, portanto, um valor econômico 

muito grande e inesperado para a região amazônica. 

Em segundo lugar, a presença de áreas carboníferas potenciais, 

isto é, de elementos geológicos suficientes para indicar o 

caráter promissor de certas áreas sedimentares susceptÍveis de 

conter material carbonífero. 

A descoberta de novas áreas carbon!feras potenciais, capazes de 

merecer uma prospecção preliminar em separado, constitui um 

tema que se mostra bastante válido, considerando-se a corrida 

i.. atual em direção a todo e qualquer tipo de recurso mineral 

' L. 

1 
i.. 

energético~ e a revalorização do carvão. 
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A prospecção das áreas indicadas, se realmente levar à descoberta 

i 
i- de turfa e linhito; isto é, de um pré-carvão, apresenta 

possibilidade de se revelar o valor econômico atual. - A exploração dos depósitos de linhito da Alemanha Oriental, por 

L exemp1o, com um poder calor!fico médio de 2.200 a 2.400 calorias, 

capacita plenamente a grande bacia de linhito do alto Amazonas 

como uma fonte energética já digna de consideração e de estudo. 

A atual crise energética mundial, criando alentos inesperados de 

L. 

reavaliàção econômica do carvão mineral, abriu perspectivas para 

a mineração de um material de poder calorífico até então 

inviável. Portanto, toda e qualquer pesquisa geológica para turfa 

e linhito na Amazônia em áreas de terrenos terciários, constitui 

uma sugestão de primeira ordem. A extensão da provável bacia 

linh{tica da região de Manés-Parintis, se confirmadas, poderá 

interessar a porção noroeste da área de Estudo • 

i 
i.. 

... 
i :... 

Uma .outra região prospectável para carvão, .~$pecialmente para o 

carvão das classes sub-betuminosa e betumi1U>sa, seria a bacia 

sedimentar antiga do alto Tapajós. 

1 - Devido à escassez e ao grande valor econÔntlco representado na 

atualidade pelo carvão, conclui-se que a gr.an.de extensão e o 

número das áreas a prospectar assinaladas_ . .n-e:ste relatório, 

mereceriam um projeto específico à parte, .ao qual seria anexada 

uma missão geológica apropriada. Grande p.a,rt~ da campanha de 
,... ,.., , , 

prospecçao para carvao, pelo menos, na area carbonifera do rio 

Fresco, seria feita com sondagens exploratórias, depois de 

efetuado o. mapeamento geológico e estrutural da região nas 

escalas 1/100.000 e 1/50.000. 

' i - 
i 
l.. 
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Xisto pirobetuminoso 

Atualmente, com a crise da energia, comenta-se que o Brasil teria 

reservas imensas de x~sto pirobetuminoso, capazes de suprir a 

nossa carência de petróleo. E que estas reservas ocupariam o 

segundo lugar no mundo, sendo superadas apenas pelas dos Estados 

Unidos. Pelo menos, este Último dado, não é correto. Embora 

nunca tenha sido feita uma avaliação completa das reservas 

nacionais em xisto pirobetuminoso, pode-se garantir que o total 

das nossas reservas nesta substância, situam-se em verdade, em 

quinto lugar no globo e não em segundo lugar, vindo o Brasil 

após a União Soviética, Estados Unidos, Canadá e China 

Continental. 

que é motivo de erro constante, refere-se 

teria o maior volume de xisto 

bacia sedimentar do Paraná, com formação 

Outro ponto importante, 

à região brasileira que 

pirobetuminoso. Não é a 
Irati, a que dispõe das maiores reservas no Pa!s, conforme tem 

sido propalado. Em termos de bacia sedimentar, as reservas 

maiores estão na bacia amazônica. Somente a formação Curuá, de 

idade devoniana, chega a atingir quase 300 m de espessura em 

folhelhos redutores betuminosos; em certos pontos isto está acima 

dos 3 m de espessura média apresentada pelo material utilizável 

da Formação Irati. 

São as sequências ardosianas pretas redutoras betuminosas, do 

topo de cada sistema vulcano sedimentar dobrado existentes 

foram do dom!nio de cada bacia sedimentar Amazônica, de idades 

geológicas antigas, aquelas que apresentam a segunda importância 

qu~nto ao volume de material utilizável. 
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A questão principal a ser tratada neste tópico, não é a das 
rochas pirobeturninosas redutoras em termos de fonte de energia 

mas, a do xisto pirobetuminoso como material de primeira ordem 

no f'ornecimento provável de reservas importantes de substâncias 

metalÍf'eras, em e ap e c Laâ, de cobre, chumbo, zinco, ouro, com 

capacidade metalogenética em conter também urânio. - 
Com base nesta premissa, o que se recomenda n;o é então um 

- levantamento global das f'aixas de xisto pirobetuminoso da Área 

de Estudo, mas um estudo especializado, tendo por finalidade 

reconhecer nessas rochas, os seus f'acies litológicos mais 

propícios a conterem esses metais, sob a f'orma de sulfetos. 

- As maiores reservas de cobre, chumbo e zinco da Europa estão 

nas bacias sedimentares dos xistos pirobetuminosos do carbonífero, 

permiano e cretáceo. Trata-se de um minério sulf'etado sedimentar 

disseminado, visível e invisível, dentro de certos níveis 

redutores especiais de xisto betuminoso ou sub-betuminoso. 

- Na região do alto Xingu, várias áreas e faixas contendo camadas 

ardosianas redutoras betuminosas f'oram separadas para serem 

prospectadas quanto ao seu conteúdo em sulfetos metalíferos. O 

teor de cobre pode chegar até 2,0%, como minério finalmente 

disseminado e invisível, nesse meio litológico universal. Tal 

é o caso da bacia da baixa Silésia, na Pol~nia, a qual forma o 

maior jazimento cuprÍfero da Europa, de idade permeana. 

- 
1 - 
- Visa-se, aqui, delinear um programa geológico e metalogenético 

completo e sistemático que permita conhecer o xisto pirobetuminoso 

sob duplo interesse: com matéria-prima para produção energética 

- 
, 

e como fornecedor de sulfetos metaliferos do grupo dos elementos 

não ferrosos, do ouro e do urânio. Para isto, é necessário um 

projeto específico, devido ao grande número de faixas e 

ambientes diversos que contêm o xisto em toda a área. As maiores 

reservas e as maiores variedades deste materia1 encontram-se na - 
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porção su1-amazÔnica, em especial dentro da Área de Estudo. 

Pode-se afirmar, desde j_á, que as mais Lmp ozvt an't e s. matérias-primas 
capazes de fornecer energia, foram privilegiadamente·distribuÍdas 

em vários pontos dentro da Área de Estudo, sob as formas mais 

diversificadas. Este fato é extremamente importante pois, define 

e concentra o problema energético amazônico, abstração feita do 

seu potencial hidrelétrico, em termos das grandes bacias do Xingu 

e do Tapajós. Na parte norte-amazônica, a falta dos grandes 

sistemas vulcano-sedimentares dobrados, com as suas constantes 

sequências de ardósias betuminosas, espalhadas sobre o 

embasamento cristalino antigo, diminui o seu valor potencial como 

fornecedora de matéria-prima energética. 

3.3.3 Urânio e minerais radioativos 

Vários são os ambientes metalognenéticos encontrados na área, 

capazes de conterem urânio. Em termos de prospecção de minerais 

radioativos, o programa da CNEN, até agora não .se dedicou à vasta 
.~ A • regiao amazonica. 

Recomenda-se uma prospecção cintilométrica e o levantamento da 

Geologia do Urânio nas sequências litológicas ma1s baixas 

existentes na área, isto é, naquelas já tratadas, da série alto 

Xingu, na qual se encontra a formação ferrÍfera. 

Como repositório dos materiais mais antigos~ emanados diretamente 

de um escudo cristalino tão velho, a série alto Xingu, deve 

apresentar, em certos trechos ainda não descobertos, A • sequencias 

metaconglomeráticas. Acredita-se que, no ca:so de uma descoberta 

positiva, ali se encontrem alguns produtos uranÍferos. A 

importância de um tal meio litológico, o mais antigo de toda a 

- plataforma amazônica, reveste-se de um caráter prioritário 

- 

- 
- 
- 

"' , enorme para a prospecçao uranifera. 
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Os metaconglomerados uran!feros recentemente prospectados do 

Quadrilátero Ferrffero de Minas Gerais encontram aqui os seus 

similares, apresentando ainda a notável coincidência de conterem 

também o minério de ferro estratiforme metamórfico. 

Em segundo lugar, destaca-se ainda o material conglomerático. 

Representado agora, pelas sequências detr!ticas grosseiras. da 

Serra do Cachimbo-Apiacás, lixiviadas intensamente de vastas 

regiões vulcânico-sedimentares com granitos intrusivos. Se o 

magmatismo e o vulcanismo que afetaram a região sul-amazônica 

tiveram um caráter, pelo menos, um pouco uranÍfero, 
.... 

esse uranio 

deve estar contido nas sequências conglomeráticas e arenÍticas 

•.. mais basais do grande sistema sedimentar do flanco norte da 

bacia do alto Tapajós. O flanco sul dessa bacia, chamado de serra 

dos Apiacás, já se assentou sobre terrenos do embasamento 

cristalino antigo. Uma dupla fonte antiga fornecedora de 

sedimentos encontra-~e, então, nas sequências grosseiras basais 

da bacia do alto Tapajós. Há, pois, uma dupla possibilidade de 

existir urâni~, em um mesmo meio geológico. A prospecçao 

cintilornétrica e o mapeamento geológico na escala 1/100.000 e 

1/50.000 de toda a periferia deverão ser feitos através de um 

1.. programa à parte. A profunda discordincia erosiva e tectônica 

- 

- que separa os sedimentos dessa bacia, do que está por baixo, é 
um elemento metalogenético importante, podendo ter criado 

ambientes paleogBográficos susceptÍveis de terem condicionado a 

fi~ação primitiva do urânio. A presença do ouro aí parece ser um 

fato auspicioso, revelando o caráter promissor da área, pela 

clássica associação genética e afinidade geoqu!mica entre os dois 

elementos, conhecidas neste tipo de ambiente litológico antigo. 

O terceiro ambiente metalogenético sugerido é o representado 

pelas ardósias ou folhelhos pretos redutores, de caráter 

- betuminoso ou sub-betumi~oso das bacias sedimentares 

- 

' - 

fanerozÓicas e dos sistemas vu1cano-sedimentares dobrados. 

São bem conhecidos, já desde muitos anos atrás, o alto grau de 
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radioatividade das ardósias pretas da chamada série Trombetas, 

deveriam ser designadas por outro nome, como sistema do 

Creporeizinho. Também os folhelhos pretos da formação Curuá, 

apresentam níveis radioativos importantes. 

Finalmente, vale ainda destacar a importância das bacias 

carboníferas como portadoras de mineralizações uranÍferas. Na 

plataforma brasileira e~te fato vem sendo observado, com 

constância. Na atualidade, e em tempos passados, as bacias 

carboníferas do sul do Brasil têm interessado ao CNEN. 

.3 • .3. 3 .1· Procedimento a ser adotado - programa conjunto urânio e 
,.., 

carvao 

Há mais possibilidades de êxito, ainda, nas formações carboníferas 

de idades mais antigas, para prospecção de urânio. Deveria ser 

tentato um programa conjunto de carvão e urânio para esta região, 

à semelhança do que vem sendo feito atualmente, em são Paulo, 

Paraná e Santa Catarina. 

Além desta bacia, merecem atenção os níveis carbonosos existentes 

nas ·formações fanerozÓicas de idade devoniana e carbonífera. As 

í- possibilidades de seus facies arenÍticos conterem alguma 

, mineralização uranÍfera não devem ser desprezadas. Em termos de 

! probabilidades de ambientes geológicos semelhantes, a bacia - . 
sedimentar amazônica, é mais promissora, em relação ao urânio, 

i do que a bacia do Paraná. - 
i 
L 

L 
L 
i 
L. 
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J.4 ESTUDOS DE SEMIDETALHE 

3.4.1 Introdução 

A título exemplificativo dos estudos complementares recomendados, 

apresentam-se os estudos de semidetalhe realizados em áreas 

específicas. 

O objetivo prec!puo destes estudos foi o aprofundamento do 

conhecimento da geologia da área, tendo como base as imagens de 

~adar ampliadas a 1:100.000 e as fotografias áéreas convencionais 

preto e branco em 1:45.000. 

Houve, inicialmente, intenção de remapear toda a área.de cerca 

de 70.000 km2, delimitada pelo Miniplan e situada na região do 

Xingu, em escala 1:100.000. Considerando, no entanto, a 

importância das áreas carbon!feras selecionad~s, procedeu-se a 

uma análise mais cuidadosa das mesmas, realizando aprofundados 

• estudos das fotografias aéreas correspondentes. Em consequência, 

foi remapeada em 1:100.000 apenas a região correspondente às 

! - 

1i.o imagens de radar de qualificação SB-22YD e SC-22VB. 

~ Além dos estudos efetuados nessa região visando ao entendimento 

1 - 
1 

L 

L 
1 
1 í.. 

da Geologia Geral, da Estratigrafia e da Metalogenia, realizaram-se 

ainda estudos localizados, punctuais, principalmente nos complexos 

Ígneos intrusivos como os de São Francisco, Mocampo e Velho 

Guilherme, mineralizados em cassiterita. 

Para melhor compreensão do comportamento das bacias carbon!feras 

do alto rio Fresco, retomaram-se os estudos interpretativos nas 

imagens de radar em l:100.000 e nas fotografias aéreas 

convencionais em 1:45.000. Desses estudos, resultou uma 

consolidação de concepções anteriores sobre a distribuição 

geográfica das áreas com probabilidades de conter carvão; pensa-se 
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poder ampliar essas áreas carbon!feras para leste do rio Fresco e 

•.. indicar outras áreas menores entre os rios Vermelho e Preto, 

afluentes pela margem esquerda do rio Fresco. 

- 
- 
- 
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J.4.2 Geologia de Base 

A rigor, nenhuma modificação importante foi introduzida na 

Geologia Geral e na "Estratigrafia da Região, permanecendo válido 

o esquema já apresentado. No entanto, foi possível determinar e 

limitar um novo sistema sedimentar constituído pelo grupo 

litológico formador da Serra Cubencranquém •. 

A unidade geológica mais antiga representada na Região é 

constituída pelo embasamento crist~lino arrasado, aflorando no 

limite nordeste dessa área, ao.norte do Igarapé Trairão. Outra 

área de ocorrência do embasamento cristalino, de extensão 

superior à supracitada, é encontrada ao sul do rio da Ponte e 

pode ser observada, ao longo do rio Fresco, até o limite com a 

sequência vulcano-sedimentar do grupo alto rio Fresco. 

A porção de embasamento cristalino aflorante a nordeste da área 

corresponde a uma parte do bloco norte, já definido anteriormente, 

e que se estende ao longo do Xinguem seu curso médio e baixo. 

Do mesmo modo o embasamento aflorante na região do médio e alto 

rio Fresco corresponde a uma parte do Bloco Sul do embasamento 

cristalino. 

Acima deste embasamento antigo, arrasado, migmatizado e 

granitizado, repousa, em discordância erosiva e tectônica, uma 

sequência sedimentar-metamórfica constituída por metaconglomerado, 

quartzito, quartzito ferruginoso e filito e filitos ardosianos 

redutores manganesÍferos, formando o que se denominou de grupo 

alto Xingu. 
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Na região em apreço, o grupo sedimentar-metamórfico alto Xingu 

apresenta duas áreas de ocorrência aflorante. A primeira 

corresponde à região do Igarapé Trairão (margem direita). Neste 

local, o afloramento apresenta uma extensão (descontinua) de 

45 km, e uma largura média de 2 km. A segunda área de ocorrência 

do grupo alto Xingu, situa-se na região do médio-alto rio Fresco, 

aflorando descontinuamente por uma extensão de aproximadamente . 
98 km. A sequência quartzÍtica ferrÍfera, com filitos 

intercalados, encontrada no grupo sedimentar-metamórfico alto 

Xingu é conhecida como formação Tocandera, na qual, além da 

mineralização ferrÍfera, ocorre também manganês, diamante e ouro. 

Ao grupo sedimentar-metamórfico alto Xingu segue-se em 

discordância erosiva e tectônica o grupo vulcano-sedimentar 

dobrado não metamorfizado do rio Fresco • 

9 grupo rio Fresco é formado por um conjunto de rochas 

sedimentares e vulcânicas estratificadas, apresentando ainda uma 
11 suite" de rochas magmáticas Lrrt r'u s í.va s, responsáveis algumas· 

delas, pelas mineralizações aluvionares de cassiterita do tipo 

plácer. 

Na região considerada, o grupo rio Fresco 

área geográfica de afloramento. 

é o que apresenta maior 

A litologia do grupo rio Fresco é complexa. 

Ela é composta de rochas sedimentares e vulcânicas., além de rochas 

de natureza híbrida, isto é, vulcano-sedime,ntar, tendo ademais, 

intrusivas ácidas. 

No intuito de estabelecer uma coluna estratigráfica para o Sistema 

- Vulcano-Sedimentar Rio Fresco tomamos como base os furos de sonda 

efetuados pelo IDESP no rio Fresco e a interpretação das 

L fotografias aéreas convencionais preto-e-branco na escala de 

1:45.000 • 

. 
1 

~ 
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Em caráter preliminar, foi determinada a seguinte sequência 

litológica {do topo para a base): 

i 
L. Sequência de folhelhos cinza claros algo carbonoso; 

1 - Sequência grauvaquiana cinza, contendo folhelhos carbonosos e 

níveis finos de carvão; 

- Sequência arenítica cinza claro, com folhelho intercalado, 

micáceo, piritoso, contendo lentes e níveis de material 

carbonífero; 

i i.. Camadas de carvão bem individualizadas; 

' 
1 
~ Sequências grauvaquiana cinza claro, 

conteftdo finas laminaç;es de.carvioi 

~ carbonosa, mecacea, 

' L 
Camadas repetitivas de carvão, bem individualizadas; 

L 
Sequência de siltitos cinza claro, carbonosos, piritosos e , 
calcif'eros; 

L. 
Sequência grauvaquiana c·inza, carbonosa, com si1 ti to 

intercalado; 

Sequência arenÍtica com intercalações de siltito e f'olhelho 

finamente laminado. 

L 
As formações vulcânicas desse sistema vulcano-sedimentar são 

constituídas de andesitos e riolitos e ocorrem, intercaladas com 

as rochas sedimentares. 

1 

'- As rochas mais jovens desse sistema são representadas pelas 

intrusivas ácidas que penetraram discordantemente as litologias, 

L previamente citadas. 

1 

~ 

L 
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A unidade geo1Ógica mais jovem dessa região corresponde ao grupo 

1ito1Ógico da serra de Cubencranquém. 

Trata-se de uma bacia tectônica restrita, originada em ambiente 

cont~nental. Ela se apresenta ainda superimposta, e tem caráter 

intracratônico. Tem uma forma aproximadamente circular e fechada 

apresentando a maior dimensão segundo a direção N-s, com uma 

extensão máxima, aproximada, de 75 km. Segundo a direção E-W 

a·bacia apresenta dimensões variadas diminuindo para norte. Sua 

maior dimensão segundo esta direção é alcançada no sul, onde 

chega a atingir 60 km, aproximadamente. 

A formação dessa "Unidade GeotectÔnica Menor", individualizada 

e bem definida no espaço, começou com sedimentos aren!ticos 

brancos, em ambiente relativamente raso e de muito·movimento 

hidrodinâmico. Tal idéia é facilmente constatada pela 

observação em vários locais da bacia, do fenômeno da 

est~atificação cruzada oblíqua. 

Acima desse arenito assenta-se uma camada de arenitos 

quartzosos finos com intercalações de siltito finamente laminado. 

Metido nesses arenitos e, algumas vezes dele separado, 

determinou-se uma outra unidad~ litológica diferente das demais, 

porém de difícil caracterização. Talvez se trate de uma pequena 

sequência de natureza pelito calcária, ou de turbiditos com 

n!veis silicificados bem visíveis. 

Durante os estudos de interpretação da "Bacia do Cubencranquém", 

acredita-se haver sido determinada uma localidade na qual se deu 

uma atividade vulcânica punctual com a surgência de geisers 

(hoje fósseis) e atividade fumarÓlica. 
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Embora tenha sido determinada uma Única localidade de atividade 

~ vulcânica nessa bacia, conside~ando·o caráter preliminar dos 

estudos, .acredita-se que possam existir outros ~{tios semelhantes 
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nos quais tenham havido fenômenos semelhantes. 

Essa descoberta é importante do ponto de vista metalogenético, 

pois abre um novo campo de pesq~~sa mineral nessa região da 

Amazônia. O ponto de ocorrência da possível "Fumarola", 

determinado nesses est~dos complementares, apresenta uma Única 

"boca" de exalação, de f'orma mais ou menos circular, com um 

diâmetro de 600 m aproximadamerit·e •. A área· total de influên'cia 

dessa solfatara fóssil, no· entanto, é um pouco maior, 
compreendendo um círculo de 1,5 - 2,00 km de.diâmetro. 

O controle estrutural dessa "Fumarola" está definido por duas 

zonas ou sistemas de falhas ortogonais entre si, cujo ponto de 

encontro si tua-se logo· ao sul do Posto Índio Cubencranquém. 

As possibilidades de se encontrar mineralizaç~es Úteis nessa área 

são boas, princip~lmente para enxofr~ nativo, sulfeto e selenetos 

e antimonietos, além de caliche, travertine, pumice, fluoreto, 

gipsita, baritina e calcita-espato de Islândia e mercúrio. 

Na área dos 70.000 km2 selecionada, na região do Xingu, três 

granitos ou três complexos vulcano-granÍticos intrusivos, 

·destacam-se por seu conteúdo mineralizante de cassiterita, de 

topázio e secundariamente de wolframita e fluovita. 

O mais importante, no tocante ao teor em cassiterita, é o granitd 

de Mocambo. Aparentemente é o de menor dimensão aflorante dentre 

os três conhecidos, nessa região. Esse granito apresenta uma 

grande auréola de contato no seu bordo oeste, formando um 

hornfelsi to com actinoli ta, tremo.li ta e alguma fluori ta. Ocorre 

ainda alguma cassiterita fina e um pouco de topázio em uma zona 

de brecciação. 
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O segundo granito, o de Velho Guilherme, situa-se a leste do 

anterior.tum granito de grã grossa na periferia e com a parte 
central mostrando granulação mais fina. O granito apresenta 

coloração rósea-avermelhada. Ele é menos mineralizado do que o 

granito do Mocambo mas, inversamente, tem maiores dimensões. 

O terceiro granito considerado é o de São Francisco. Dos três é 
o maior e o que possui menos mineralização estanÍfera. 

Trata-se de um complexo granito-vulcânico, de forma grosseiramente 

circula~, tendo.segundo N-S uma extensão de aproximadamente 

1,2 km e segundo E-W, aproximadamente 1,0 km. Está metido em uma 

sequência andesÍtica tendo cortado, e também englobado sedimentos 

arenÍticos e ardoseanos do sistema vulcano-sedimentar do rio 

Fresco. 

Esse complexo granito-vulcânico é constituído de quatro facies 

petrográficos distintos: 

facies vulcânico ácido. Localiza-se na periferia do complexo, 

envolvendo-o pelos flancos leste e oeste. Este facies mais 

externo constitui, portanto, um fácies vulcânico subintrusivo 

de bordo. 

facies microgranítico intrusivo. Localiza-se ao sul do 

complexo, estando em contato direto com os andesitos e com o 

facies vulcânico ácido. 

facies de granito granular róseo a biotita. Constitui o 

terceiro facies determinado e delimitado no complexo. Ocorre 

em posição quase transversal e engloba praticamente, todo o 

"roof-pendant" de sedimentos. 



alto Xingu diferem dos "granitos circulares" ou "ring-dyj.{.es", não 

se está afirmando que lá não existam também esses complexos 

mistos. Em verdade, concepcionalmente, acredita-se que pelo menos 

na região Massangana e são Lourenço, em Rondônia, ocorrem 

complexos "granito-vulcânicos" semelhantes ao do alto Xingu. t 
digno de nota o fato de em Massangana, no granito intrusivo 

dess·a área, ocorrer também o facies vulcânico de natureza ácida, 

talvez subintrusivo, em posição periférica e envolvendo 

parcialmente o granito ao sul. Segue-se, no granito Massangana 

1 ainda, um facies grosseiro de granito potássico, a hornblenda e 
i.o 

finalmente, o "core" do granito r~seo, fino, a bi~tita e 

hornblenda subordinada. 
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o quarto e Último facies é constituído por um granito 

grosseiro, cinza-róseo a kornblenda e biotita, ocorrendo em 

forma de cunha metido entre o facies vulcânico subintrusivo 

de bordo e o facies de granito róseo. 

Terminando esta apreciação sobre os "complexos graníticos" da 

região salienta-se que nela não foram determinados nenhum granito 

intrusivo circular tipo "R:i,.ng-dyke" de Rondônia. Os gr~nitos 

do alto Xingu constituem ger_almente "complexos granito-vulcânicos", 

apresentando quase sempre importantes variedades de facies 

petrográficos e tendo sempre mais de um estágio de ~ntrusão. O 

complexo granito-vulcânico de São Francisco, por exemplo, foi 

formado no mínimo em três estágios distintos de "pulsações 

magmáticas", dando origem aos quatro tipos de "rocha gran:!tica". 

Ao se dizer que os "complexos granito-vulcânicos" da região do 
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3.4.3 Recursos Minerais 

Quando da execução dos mapas geológicos e de metalogenia 

previsional de toda a Área de Estudo, foram selecionadas as 

regiões do alto Xingue do alto e médio rio Fresco como as de 

maior potencialidade em recursos minerais dessa parte da Amazônia. 

Foram determinados, citados e exemplificados os diversos 

jazimentos e ocorrências minerais da Área de Estudo e sugeridas 

diversas "áreas potencialmente mineralizadas", algumas conhecidas 

parcialmente, e outras totalmente inéditas. 

Nos estudos de metalogenia de base e de metalogenia aplicada 

foram determinadas leis de formação dos jazimentos minerais que 

serviram como suporte principal na seleção das áreas mineralizada& 

Foi ainda observado que a maioria dos jazimentos minerais 

conhecidos estavam ligados, pelo me~os espacialmente, às rochas 

vulcânicas da região e delas originando-se direta ou 

indiretamente. 

A região que estamos agora considerando mostra, no entanto, um 

comportamento diferente da área global do projeto no tocante à 
natureza litológica e ao ambiente geológico formador dos 

jazi~entos e as ocorrências minerais nessa área. 

Embora ocorram grandes extensões de rochas vulcânicas 

imtermediárias e ácidas, e algumas intrusivas gran5.ticas, as 

áreas mineralizadas aqui dominam e ocorrem em maior frequência 

em rochas sedimentares, metamorfizadas ou não. 

Dentre as substâncias minerais Úteis, encontradas na área 

citamos o ferro, o manganês, o ouro, o diamante, o carvão, etc. 

Destas, somente o ouro pode, com certeza, ser dado como de or~gem 

L vulcânica ou relacionado a alguns termos mais alcalinos (sódicas) 

da "suite" de rochas Ígneas intrusivas. 

i - 
i 
! 
1 ... 
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J.4.J.1 Ferro 

l - 
Na área que estamos considerando o ferro ocorr~ individualizado, 

capaz de formar jazim~ntos importantes, no "Grupo Sedimentar 

Metamórfico alto Xingu", situado estratigraficamente logo acima 

do ~basamento Cristalino Antigo arrasado. são duas as faixas 

ferrÍferas determinadas: a da região do Igarapé-Trairão, 

ocorrendo em quartzitos ferrÍferos e filitos da Formação 

Tocandera. - 
A extensão da faixa do Tocandera na região do Trair~o é·de 

aproximadamente quarenta e cinco quilômetros. Ainda não foi 

i.... conseguido determinar nessa sequência sedimentar-metamórfica o 

padrão exato da distribuição espacial, vertical e lateralmente, 

i assim como a qualidade do minério e sua variação ao longo da - faixa. 

Na Serra do Trairão, onde dominam· os metasedimentos do ''grupo 

alto Xingu", julga-se haver determinado a real porção basal desse 

grupo, estando representada por metaconglomerados, cobrindo 

diretamente, em discordância erosiva principal, o Embasamento 

- ~ristalino. Considerando que foi o próprio embasamento, a fonte 

supridora de materiais para a formação desse grupo, que 

1.,. constitui o primeiro grande grupo litológico depositado em 

ambiente aquoso na formação antiga da Plataforma AmazÔni~a, 

i substâncias minerais Úteis como o ouro e o urânio·podem ·estar - depositadas na base da sequência, nos metaconglomerados, ou mesmo 

um pouco acima, nos seus quartzitos. 

- A segunda faixa ferrÍfera é aquela situada na região do rio da 

Ponte, estendendo-se dali para sudoeste ao longo do rio Fresco, 

por uma extensão aproximada de 95 km (noventa e cinco). Ao sul, 

seu contato com o embasamento é facilmente delimitado. Para 

norte, essa sequência é recoberta discordantemente pelas rochas 

do grupo vulcano-sedimentar dobrado não metamorfizado do rio 

Fresco. 

' L.. 
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Embora se haja separado espacialmente esta faixa ferrÍfera da 

primeira em, realidade, ambas pertencem ao mesmo grupo do alto 

Xingue se situam na mesma posição estratigráfica. 

A mineralização ferrÍfera da segunda faixa, também ocorre na 

..., sequência sedimentar-metamórfica de natureza quartzítica e 

filÍtica desse grupo. 

Ao norte do povoado P.I. Gorotiré, a sequência conglomerática 

arenÍtica da base da serra do Gorotiré, encerra impregnações 

secundárias de psilomelana. Não se tem conhecimento da 

importância, nem da dis'tribuição geográfica dessas impregnações 

manganesÍferas secundárias nos clástico.s basais do grupo 

vulcano-sedimentar não metamorfizado do rio Fresco. De qualquer 

forma, ainda que seja o mais propício, o ambi-ente geológico no 

i,,,o, qual se formou esse grupo litológico, pode ser o mais favorável 

à acumulação de manganês (não na base do grupo mas nas partes 

! 
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J.4.3.z Manganês 

Além da mineralização ferrÍfera ocorre, em posição 

estratigraficamente superior ao ferro, uma sequência ardosiana 

filitosa redutora com manganês e com ardósias pirobetuminosas. 

Na área não se tem conhecimento atualmente de jazimentos de 

manganês. O que se sabe, diz· respeito apenas a "showings" 

isolados dessa substância, como no caso. da .região dos rios 

Iriri-Curuá onde se conhece duas ou três ocorrências punctuais 

de manganês, impregnando ande si to.s, em zona de falha, e 

aparentemente sem maior importância do ponto de vista econÔmie·o. 

mais superiores da sequência). Essas impregnações de manganês 

da serra do Gorotiré, devem ter se formado por remobilização e 

posterior deposição de material manganesÍfero proveniente do 

grupo sedimentar-metamórfico alto Xingu. 



t entretanto, a sequência superior de natureza ardosiana-filitosa 

desse Último grupo, pela sua natureza redutora, aquela que se 

apresenta como a de maior possibilidade em conter acumulações 

1 - 

importantes de manganês, as quais ocorrem estratigraficamente 

em posição superior ao ferro da sequência quartzÍtica-fil{tica 

Tocandera. Existem portanto, na região do alto Xingu, duas fases 

de formação de manganês: a mais antiga é representada pelo 

grupo sedimentar-metamórfico do alto Xingue a outra, mais jovem, 

pelo grupo vulcano-sedimentar não metamorfizado do rio Fresco. 
! 
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J.4.J.J Ouro 

j 
~ 

Na região objeto deste estudo complementar, o ouro ocorre em um 

trecho do rio Fresco onde se situavam três garimpas de pequena 

importância anteriormente minerados, hoje porém, paralizados. 

Todos os jazimentos de ouro da região em estudo são do tipo 

plácer, não se coi:ihecendo outro tipo genético de jazimento 

aurífero. A sequência, metasedimentar basal do grupo alto Xingu 

conforme já dissemos, apresenta-se com probabilidade de encerrar 

jazimentos sedimentar-metamórfico-estratiformes de ouro, em seus 

facies metaconglomeráticos, ou na sequência quartzÍtica, desse 

grupo litológico. 
1 

i.. 

1 J.4.J.4 Diamante ••• 

Na região do médio rio Fresco encontra-se uma pequena área 

diamantífera. Em vários locais do curso deste rio o diamante 

tem sido explorado intermitentemente, sem haver no entanto, um 

estudo minucioso sobre o comportamento e a distribuição da 

mineralização. Dos locais garimpados, sãó os seguintes, os mais 
.., importantes: 

••• 
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o situado no "gorgulho" ou cascalho da Roberta, logo abaixo da 

foz do Igarapé Carapanã; o diamante foi a! encontrado em 

pequena quantidade; no próprio baixo curso de Igarapé 

Carapanã houve exploração de di.amante. 

no igarapé do Sonho, situado dois quilômetros abaixo de 

Gorotiré, também houve garimpagem de diamante. Não·se sabe da 

quantidade que foi explorada e nem a qualidade da pedra. 
1 ... 

- 
no igarapé Santo Antônio, próximo ao do Sonho. Na região do 

primeiro igarapé, identificaram-se meandros antigos isolados 

do rio Fresco, atualmente sendo retrabalhado pelo igarape 

Santo Antônio, exatamente no local anteriormente garimpado. 

t possível que nessa área tenham-se formado_ dois "pay-streaks" 

com p r-ob ab Ll.Lda d e de conter mineralização diamantífera. 

Atualmente~ essas zonas de possível acumulação preté~ita de 

diamante acham-se fora do curso do rio Fresco, sendo, portanto, 

o diamante do iga~apé Santo Antônio remobilizado do antigo 

1 - 
- 
- curso fossilizado do Fresco e posteriormente depositado. Um 

fato notável nesse local é o desmantelamento mecânico de uma 

crista aren:f.tica-conglomerática da base do grupo rio Fre~co - pelos dois rios acima citados. Isso leva a supor que é essa 

sequência litológica uma das fontes, no caso, a mais próxima 

e significativa, do diamante. 

- 3.4.3.5 Estanho 

- 
Na região do Xingu a área de ocorrência da cassiterita é a da 
curva grande do Xingu, formando o que já denominamos, 
metalogeneticamente de um campo mineralizado estanÍfero, e o 

distrito do Iriri-Alto Xingu que constitui o maior dos distritos 

estanÍferos já definidos anteriormente e, talvez, o mais 

importante. - 
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O distrito estanÍfer~ do .Iriri-Xingu cobre uma área geográfica de 

aproximadamente ·66.ooo km2, sendo nela conhecidos mais de dezoito 
I 

complexos graníticos e granito-vulcânico de caráter intrusivo 

e subintrusivo, dos quais cinco são sabidamente mineralizados. 

Dos cinco "granitos" mineralizados o mais rico é o de Mocambo, 

situado na confluência do Igarapé Santa Júlia com o Xingu. 

3.4.3.6 Chumbo e Zinco 

Em toda a região do Xingu conhece-se apenas 2 ou J ocorrências de 

mineralização de chumbo e zinco~ O mais importante é o filão 

poliparagenético à base de sulfetos de chumbo (galena) de zinco 

(blenda ou asfalerita), de cobre (calcopirita), e de ferro 

(pirita), com ganga quartzosa, ligada a uma z~na tectônica de 

fraqueza. Nesta zona de fraqueza instalou-se urna faixa filoneana 

que foi capaz de captar a mineralização de chumbo, zinco e cobre, 

com algum ouro associado. A extensão total dessa zona de falha é 
de aproximadamente vinte quilômetros. 

Se for possível atribuir alguma importância a este jazimento, 

não o será mais em virtude do seu conteúdo em chumbo ou em 

zinco, e sim pela associação com o ouro ali determinado, que 

poderia permitir a exploração do chumbo e do zinco como 

subprodutos ou como co-produtos. do ouro. 

.J.4.3.7 Carvão Mineral 

Nos estudos efetuados, quanto à área do Xingu-TapajÓs foram 

determinadas e sugeridas diversas áreas carboníferas, algumas já 

parcialmente conhecidas (embora descartadas quanto ao seu 

interesse econômico) e outras jamais mencionadas em nossa 

literatura geológica. 
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Quando dos estudos complementares, objeto deste estudo de 

semidetalhe, foi procedido um reestudo acurado e uma reavaliação 

das áreas carboníferas pré-selecionadas e sugeridas anteriormente. 

Com base nas fotografias aéreas convencionais, branco-e-preto 

foram reavaliados os estudos anteriores, tendo-se concluído que 

realmente existem as áreas carboníferas reais e potenciais 

delimitadas com base nas Imagens de Radar em 1:250.000 e 

ampliadas para 1:100.000. 

1.. 
Foram sugeridas quatro áreas carboníferas, das quais, três foram 

consideradas como 1reais"{em virtude de já se conhecerem nelas 
ocorrências de carvão) e uma como'potencia1°visto ter sido 

determinada com base na integração e na interpretação dos dados 

geológicos e na aplicação das leis de sedimentação, estrutura 

e tectônica à região considerada. 
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São as seguintes essas áreas carboníferas: 

- a do igarapé Trairão {real) 

a do Gorotiré ou do rio Fresco {real) 

a do rio Preto {real) 

a do rio Riozinho {potencial) 

! ... 

1 

L.. 
Todas elas têm uma posição tectônica bem definida situando-se 

sempre na parte média-superior do sistema vulcano-sedimentar 

dobrado não metamorfizado do rio Fresco. 

- 
Além das áreas carboníferas, os estudos complementares levaram à 
determinação e delimitação de uma nova região potencial para 

carvão. Esta nova área é bem menor do que as outras quatro, 

apresentando uma forma grosseiramente ovalada, com a maior 

dimensão disposta segundo N.NW-S.SE. L.. 

' i 
L.. 
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Situa-se no alto curso do rio Vermelho, af1uente pela margem 

L direita do rio Riozinho, entre as áreas carboníferas dos rios 

Preto e Riozinho, e apresenta uma superfície total de 

aproximadamente 97 km2e i 
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Ambas as camadas pertencem a uma mesma forma estrutural que é 
uma 11couvette" pequena e fechada, aproximadamente simétrica. Na 

classificação, esta nova área carbon!fera entraria como potencial. 

3.4.J.8. Calcário 

Durante os estudos de interpretação efetuados nas serras da Casa 

de Pedra e de Cubencranquém (estudos complementares) foram 

determinados alguns locais, contendo faixas calcárias e calcário 

silicosas nas sequências litológicas formadoras dessas serras. 

Não foi possível ainda dar uma idéia da extensão dessas faixas. 

No entanto é de se julgar que importantes camadas dessa 

substância existam nas duas sequências. 

Além do sistema vulcano-sedimentar dobrado' não metamorfizado 

do rio Fresco foi determinado no grupo litológico do sistema 

sedimentar-metamórfico alto Xingu, a possibilida~e de ocorre~em 

concentrações de natureza carbonos~ ou car~onÍfera. Esta 

referência diz respeito à região do rio da Ponte, na qual também 

foi limitada uma área para carvão, e a uma parte do igarapé 

Trairão. 

O ambiente geológico, a natureza dos sedimentos deste qrupo 

Litológico, o perfeito zoneamento metalogenético existente de 

baixo para cima entre o ferro e o manganês e a ocorrência de 

ardósias redutoras, permite julgar que o carvão também poderá 

aí estar contido, formando a estratigrafia metalogenética 

completa deste Grupo. De todas as áreas sugeridas esta é, talvez, 
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a mais problemática. No entanto, não se pode, em sã consciência, 

deixar de incluí-la como área carbonífera potencial. 

3.4.J.9 Níquel 

Cerca de JO km a nordeste de São Felix do Xingu, situa-se uma 

zona formada de rochas básicas intrusivas e extrusivas 

pertencente ao vulcanismo básico continenta1 do sistema sedimentar 

dobrado da serra dos Carajás. 

Um facies determinado deste vulcanismo foi enriquecido em ferro, 

dando o conhecido jazimento de ferro da CVRD próximo a São F~lix 

do Xingu. Outros facies, especialmente aqueles ligados ao 

vulcanismo de fissura, mostraram-se enriquecidos em níquel. 

As ocorrências antes ali conhecidas desta substância, 

pesquisadas por firmas canadenses, revelaram concentrações 

importantes de minério de níquel tipo silicatado -primeiro 

jazimento de níquel descoberto na Amazônia. 

Do que se conhece até agora, estima-se que as reservas de minério 

superam aquelas das maiores jazidas individuais de Goiás. O 

achado reveste-se de suma importância, devido à grande 
diversificação de outros recursos minerais Úteis, formando 

concentrações importantes, e capazes de serem mineradas 

economicamente, nos arredores de são Félix do Xingu, tornando o 

.local, e o rio Fresco, um pólo extraordinário de desenvolvimento 

econômico mineral. 

A descoberta, em apreço, leva a supor outros locais, igualmente 

promissor~s, que possam cónter ainda mais concentrações 

econômicas de minério de níquel, ao qual poderiam se associar 

ainda o cobre e a platina. Com esta descoberta, aumentaram muito 

as possibilidades de serem achadas, na região situada a leste 
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L do rio Fresco, minério de níquel do tipo sulfatado clássico, 

além de sulfetos de cobre e de platina da mesma natureza. 
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L, 4.1 CRIT11:RIOS BÁS.ICOS 

Uma área mineralizada conhecida pode conter uma ou mais ocorrências 

minerais já estudadas. Nos conceitos utilizados, o que importa é a 

caracterização e a delimitação de controles geológicos que podem 

encerrar alguma mineralização, ou de controles metalogenéticos que 

possam conduzir a pontos ou locais desconhecidos, onde se encontram 

concentrações de massas metalÍferas maiores que aquelas já 
descobertas. A diferença essencial entre controle geológico de 

mineralização e controle metalogenético é que, no primeiro, ainda 

não foram encontradas quaisquer concentrações de minerais Úteis, 

ao contrário, no segundo, tais concentrações já são conhecidas. Um 

controle é geológico até mostrar a sua capacidade de originar 

~ massas minerais, passando a ser metalogenético, a partir do momento 
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Vários foram os pr.i.Jm.cÍpios metalogenéticos usados na seleção de 

áreas mineralizadas. vários foram, também, os critérios de áreas 

mineralizadas util:li.zados, mais em função do conhecimento geológico 

até agora adquirido da área do que das suas características 

metalogenéticas e geo·lÓgicas. 

A conceituação de área mineralizada foi a mais ampla possível, 

podendo incluir col!lllCentraçÕes metalÍferas conhecidas, e mesmo 

zonas sem um indício sequer de mineralização, caracterizadas apenas 

por um conjunto de controles geológicos e metalogenéticos evidentes. 

Um certo número de áreas separadas no Estudo enquadram-se neste 

Último tipo. 

em que tais massas forem detectadas. 
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Estabelece-se a seguir uma classificação dos diversos tipos de 

á~eas mineralizadas selecionadas como núcleos prioritários de 

futuros trabalhos de campo. 
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4.2 GRUPO DAS ÁREAS COM CONCENTRAÇÕES MINERAIS ECONÔMICAS 

CONHECIDAS, COM POSSIBILIDADES DE EXTENSÃO PARA NOVAS ÁREAS 

A partir das punctuaçÕes minerais ou jazidas conhecidas que 

apresentam, ou que já apresentaram valor econômico, foi feito um 

estudo de seus controles rnetalogenéticos; no caso de se positivar, 

por estes controles, a probabilidade de novas extensões laterais 

do campo mineralizado, ou da jazida metalifera, a área passou a 

ser indicada para uma retomada de pesquisa. 

Dentro desse mesmo conceito, vários critérios serviram de diretriz, 

visando ao desdobramento metalogenético e ao desenvolvimento da 

mineração em locais de concentrações minerais conhecidas e 

econômicas. No ·caso, por exemplo, dos jazimentos aluvionares, a 

partir de locais em lavra, foram selecionados novos pontos de 

prospecção do mesmo tipo genético de jazimento, ou foi sugerida a 

prospecção de novos tipos. Poucas foram as áreas indicadas dentro 

deste grupo, já que urna das finalidades do trabalho seria a 

identificação de áreas mineralizadas desconhecidas. 
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4.3 GRUPO DAS ÁREAS PREVISIONAIS 

Neste Grupo, foram considerados dois subgrupos: 

com apenas indícios fracos de mineralização conhecidos; 

sem indício algum de mineralização, mas formando zonas situadas 

na continuidade de áreas mineralizadas previamente conhecidas. 

O maior número de descrições ou indicações de mineralização da área 

não passa de simples indício , ''showings'' ou punctuações restritas de 

minério ou de minerais Úteis, podendo ter, ou não, valor econômico. 

Em alguns casos, os estudos realizados conduziram a um conhecimento 

adequado dos controles metalogenéticos e do ambiente litológico ou 

estrutural que os contêmº 

As áreas propostas por continuidade foram poucas. Apenas dois ou 

três casos mostraram controles promissores de mineralizações. De 

u'a maneira geral, trata-se de áreas em que o controle da 

m~neralização foi feito por um sistema de falhas, dentro do qual 

apenas uma das falhas aparece mineralizada. Recomenda-se, então, a 

prospecção das outras, que aparecem subocultas, ou mesmo aflorando 

visivelmente. Nas mineralizações auríferas do Jamanxim houve 

indicações de um destes casos. 

Outro tipo de área proposta dentro do mesmo critério, mas com 

modalidades distintas de controle da mineralização, é aquele em 
que apenas uma porção, ou uma extremidade, de um grande falhamento 

regional subaflorante, contém concentração metalÍfera conhecida, 

não tendo sido prospectado o restante do falhamento~ Recomenda-se, 

pois, a prospecção da parte que falta. No alto Xingu, foi sugerida 

uma área nestas condições, mineralizada em sulfetos polimetálicos. 

As mineralizações do tipo estratiforme-sedimentar foram, entretanto, 

aquelas que deram o maior número de áreas recomendadas, nos 

respectivos itens. 
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4.4 GRUPO DAS ÁREAS EXTRAPOLADAS, SEM QUALQUER TIPO DE 

!· MINERALIZAÇÃO CONHECIDA • •• 
' L 

Resultou da identificação apenas de controles característicos de 

mineralização, pela intsrpretação cuidadosa das imagens de radar, 

por informações de campo, e por um conhecimento teórico do tipo 

de mineralização e dos seus controles, a partir de um dado ambiente 

geológico. 
! 
1 
1.. 

Novamente, dois tipos de áreas foram aqui considerados: 
' l. 

áreas apoiadas em ambientes geológicos; 

L vários foram os tipos de ambientes utilizados, de ordem 

litológica, tectônica, paleogeográfica, etc. 

' '- 
L 

áreas apoiadas em ambientes metalogenéticos; 

L 
estudaram-se vários tipos de ambientes, em função do tipo 

genético de mineralização considerado, destacando-se o 

geoquÍmico, o metalogenético "sensu stricto11; estudos futuros 

poderão considerar ainda o ambiente ou meio geofísico. 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
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s. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Foi realizado um estudo geológico, tectônico e metalogenético 

completo e sistemático de toda a Área de Estudo do qual resultou 

a indicação de mais de vinte e cinco· áreas mineralizadas, 

abrangendo diversos tipos de substâncias, em distintos locais. 

Foi dada ênfase maior ao estudo metalogenético das seguintes 

substâncias minerais, por ordem de importância: carvão mineral, 

cobre, ouro, estanho, manganês, xisto pirobetuminoso, sulfetado, 

chumbo, zinco, sais minerai.s soluveis e urânio. Além destas, 

dezessete outras substâncias foram também analisadas e sugeridas 

áreas mineralizadas. 

Embora a região mais conhecida em recursos-minerais seja a bacia 

:.. do Tapajós, a mais importante para pré-pesquisa e para pesquisa 

mineral direta é entretanto, a do Xingu, em especial na parte 

- 
- 

abrangida pelo alto Xingu; grandes áreas, altamente promissoras, ao ~ 
longo do médio e alto Tapajós merecem também, uma atenção especial. 

A complexa natureza geológica da área onde nove sistemas 

lito-estratigráficos e tectônicos foram reconhecidos e separados, 

abrangendo por sua vez, tre~e grupos ou séries litológicas 

distintas, indica enorme quantidade de trabalho ainda a fazer, 

superando mesmo o previsto anteriormente. 

A grande diversificação metalogenética da área, onde nove unidades 

metalogenéticas especiais foram delimitadas; onde cinco ciclos 

distintos de concentrações minerais Úteis existem e onde até seis 

fases metalogenéticas temporais superpostas foram encontradas, 

\ contendo um mínimo de vinte e sete substâncias minerais Úteis, 
•• 

reais e potenciais, indica claramente o que pode ser esperado da 

- 
- 
- 
l - 
; 
! 
ii. 

área em termos de recursos minerais e o grande investimento nas 

fases de pré-pesquisa e pesquisa mineral que merecem ser realizadas 

dentro dos seus limites geográficos. 
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CAPÍTULO 11/2 - RECURSOS FLORESTAIS 
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CAPITULO II/2 

RECURSOS FLORESTAIS 
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1. METODOLOGIA 
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1.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

A avaliação dos recursos florestais da Área de Estudo não pÔde ser 

perfeitamente homogênea para os dois vales que a compõem, tendo em 

vista dificuldades encontradas. Por exemplo, no caso do vale do 

Tapajós não foi possível receber em tempo hábil as cartas do 

Projeto Radam, tendo sido utilizados, então, os mosaicos de radar 

elaborados pela Lasa - Engenharia e ProspecçÕes S.A. 

Como esses mosaicos cobrem parte da bacia do Xingu (rios Iriri e 

Curuá), a partir do meridiano 54, esta foi incluída na avaliação 

dos recursos florestais do vale do Tapajós, embora também faça_. 

parte dos estudos relativos ao vale do Xingu. 

Por outro lado, as diversas tentativas de aplicação dos m&todos 

tradicionais utilizados para zoneamentos regionais não conduziram 

a qualquer conclusão, razão pela qual foi estabelecida uma nova 

metodologia, a fim de se alcançar os resultados pretendidos. 

Essa metodologia consistiu na elaboração de mapas de vegetação e 

de acessibilidade que, superpostos, permiti.ram determinar, com 
aceitável precisão, as áreas mais promissoras para exploração 

florestal. 
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l.2 VALE DO TAPAJÓS 

- l.2.l Vegetação 

Após o reconhecimento aéreo da região, realizado com o objetivo de 

estabelecer os padrões de interpretação, verificou-se ser possível 

identificar nos mosaicos de radar, com base na ocorrência de 

pequenos pontos escuros, a distribuição da floresta segundo a 

classificação adotada. 

Essa classificação, baseada exclusivamente na morfologia da 

floresta, abrange as seguintes categorias de vegetação: 

- 
:- 

floresta densa: é considerada como tal a floresta que, quando 

observada de avião a cerca de 200 metros de altura, não permite 

ver o sub-bosque dada a densidade das copas das árvores 

dominantes, não sendo considerada a altura da floresta; 

- 
floresta aberta: é aquela que, nas mesmas condições de 

observação do tipo anterior, permite ver com facilidade o 

sub-bosque e, às vezes, até o solo; nesta categoria estão 

incluídas as formações de babaçu, açaf e outras palmeiras, bem 

como matos, cipoais e cerradões, indistintamente; 

1 - 
! - matas aluvionais e de várzea; embora esses dois tipos de 

vegetação apresentem diferenças substanciais decidiu-se 

englobá-los em uma só categoria, pois sua ocorrência na Ârea 

de Estudo é insignificante, não justificando a consideração 

individual; 

i 
~ 

campo e cerrrado: tendo em vista a escala dos mosaicos, também 

neste caso não foi possível a distinção por tipo, sendo 

inclu{das,nesta categoria,diversas formações florestais, como 

matas, galerias etc. 

i 
i.. 

- 
! ••• 
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Assim, a partir dos mosaicos de radar, foram elaborados os mapas 

de vegetação. 

1.2.2 Acessibilidade 

Embora indicassem a localização das melhores formações florestais 

fisionomicamente falando, os mapas de vegetação não foram 

suficientes como indicadores da potencialidade de exploração 

vegetal, visto que, quando dos vôos efetuados, observou-se que 

tanto a floresta densa quanto a aberta ocorriam, alternadamente, 

em situações topográficas bastante variadas. 

Como a topografia tem acentuada influência sobre a exploração 

florestal, decidiu-se mapear também a acessibilidade da área, tendo 

como base a topografia e a hidrologia locais e segundo três 

categorias: 

fácil: é o terreno que apresenta Ótimas condições para a 

extração de madeira, tendo como característica uma topografia 

plana, suayemente ondulada, e com pouquíssimos rios e sangas; 

média: terreno que apresenta alguma dificuldade para a 

exploração madeireira, tendo como característica um terreno 

ondulado e com um sistema hidrográfico pouco intenso; 

difícil: terreno de exploração florestal bastante difícil, 

tendo por característica urna topografia muito acidentada e/ou 

uma rede hidrográfica muito intensa. 

1 
' 1 
l 
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1.2.3 Potencialidade de Exploração 

' 
"- Sobrepondo-se os mapas de vegetação e de acessibilidade, obteve-se 

! um mapa final correspondente ao zoneamento dos recursos florestais, ... 
ou seja, da potencialidade de exploração, classificada segundo 

cinco categorias: 

1 ••• 
Ótima: locais de floresta densa, com topografia, favorável à 
exploração; · 

1 
1 
t - ~: locais de floresta densa e topografia levemente ondulada, 

com pequeno número de rios e sangas; - regular: locais de floresta densa e topografia acidentada, ou 

com grande quantidade de rios e sangas, e locais de floresta 

aberta e topografica plana, com ausência de rios e sangas; 
1 

! 
l - fraca: locais de floresta aberta e topografia ondulada, com 

presença de rios e sangas; 

1 
1 

L 
muito fraca: locais de floresta aberta e topografia acidentada, 

com elevado número de rios e sangas. 

' f - 1.2.4 Precisão dos Levantamentos 
\ 

l 
•••• 

A confiabilidade dos dados apresentados é estimada em: 
' 1 
L.. a) mapas de vegetação - 80% 

1 
i - b) mapas de acessibilidade - 90% 

' c) - 
1 
1 '- 
-- 

1 
~ 

! - 
' L. 

mapas de potenciaLidade de exploração - 70% 
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1.2.5 Elaboração dos Mapas 

Para cada série de mapas na escala 1:250.000, foi elaborado um 

mapa geral na escala 1:1.000.000, que fornece uma visão de - conjunto muito boa sobre a distribuição dos recursos florestais 

da área. - 
Nem todos os mosaicos de radar utilizados para elaboração dos 

•... mapas de vegetação e exploração {escala 1:250.000) eram 

- 
i - 

- 
' .... 
i 
~ 

l ••• 

semicontrolà.dos. Em consequência, foram encontradas diferenças 

muito grandes na união de um mosaico com outro, chegando em 

alguns casos à falta de faixas de terreno muito significativas, 

de vários quilômetros de largura. O problema foi contornado 

mediante interpolação, nas faixas, dos dados interpretad~s, quando 

da elaboração dos mapas na escala 1:1.000.000. 

1.2.6 Avaliação Planimétrica 

Considerando o caráter regional do zoneamento para avaliação das 

áreas das diversas categorias de classificação florestal, foi 
, ,· 

adotado o metodo de contagem do numero de pontos existentes em 

cada categoria, para depois convertê-los em área multiplicando-os 

por um fator de conversão previ~mente calculado. Embora este 

processo não seja tão preciso como o realizado com planímetro, os 

resultados encontrados, arredondados para 100 km2, são fiéis à 
realidade. 

Para a própria facilidade na contagem de pontos, cada mosaico foi 

subdividido em 12 quadras, avaliando-se as áreas para cada 

i.. categoria dentro das respectivas quadras. 

l 
L.. 
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f.. 
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1.J VALE DO XINGU 

Como a metodologia adotada para o zoneamento do vale do Tapajós 

demonstrou ser eficiente, praticamente não houve alterações na 

sistemática adotada para o zoneamento do vale do Xingu. 

A principal diferença entre os dois lev.antamentos é que no estudo 
do Xingu pÔde-se dispor dos mapas de vegetação elaborados pelo 

Projeto Radam, os quais, entretanto, apresentaram alguns problemas 

para a sua adaptação às condições de trabalho exigidas pela 

metodologia adotada. 

Quando o interesse se dirige para a exploração madeireira, é 
suficiente a classificação da vegetação nas quatro categorias 

adotadas neste estudo: floresta densa, floresta aberta, floresta 

aluvional e cerrado/campos, sendo que para a produção madeireira 

somente as duas primeiras têm real importância. 

Entretanto, o Projeto Radam identifica, na região, 30 formações 

:._ flor{sticas distintas, resultando em dificuldades para 

distribuição das mesmas dentro da classificação adotada. - 
i 
1 - 
- 
l - 

' 1.. 

Por outro lado, raramente o Projeto Radam delimita uma área 

constituída por um só tipo florestal. Normalmente, há uma 

associação de dois a três tipos d~ vegetação para designar a 

fisionomia da floresta, o que é de pouca utilidade para este 

trabalho, uma vez que seu objetivo não é descrever a fisionomia 

da floresta, mas sim agrupar as fisionomias em categorias 

distintas. 

Assim, dada a experiência adquirida na interpretação das imagens 

de radar durante o zoneamento do vale do Tapajós, procedeu-se a 

uma nova interpretação dos mosaicos, com o mapeamento do Projeto 

Radam servindo como base de comparação. Os resultados pouco 

diferiram dos alcançados anteriormente. 
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No mapeamento da acessibilidade, além das categorias adotadas 

para o Tapajós, houve necessidade de acrescentar uma nova, 

designada como inacessível. Como o próprio nome indica, trata.-se 

de locais onde o terreno.é tão acidentado, ou onde a rede de 

drenagem é tão intensa, que se torna impraticável retirar qualquer 

tipo de madeira mediante processos tradicionais ~skids~,Trator de 

esteiras, caminhão)~ 

A nova categoria é de i~teresse para o estabelecimento de 

reservas florestais de proteção. 

Na avaliação planimétrica também foi adotado o mesmo processo 

utilizado no zoneamento do vale do Tapajós. 
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1.4 EFICitNCIA 

~ Das diversas metodologias existentes para um zoneamento de 

exploração florestal, a adotada demonstrou ser a mais eficiente 

~ pelos seguintes motivos: 

a) fornece, além de um zoneamento preliminar de vegetação, um 

zoneamento das condições de acessibilidade da região, bem 

como a forma com que ambos os aspectos influem na seleção de 

áreas para uma exploração florestal industrial eficiente; 

b) os resultados - sao de facílima interpretação; 

c) não requer equipamentos muito sofisticados nem elevados 

recursos financeiros para chegar às conclusões pretendidas; 

- 
d) não exige o reconhecimento botânico - consequentemente, o 

serviço de apoio de campo pode ser reduzido ao mínimo 

indispensável; 

- e) o processo de zoneamento é muito rápido, pois depende apenas 

da interpretação dos mosaicos. 

Esta metodologia permitiu mapear toda a Área de Estudo segundo 

1om sua maior ou menor vocação para exploração madeireira, num prazo 

de tempo bastante curto e com um custo muito razoável. 

Entretanto, se o método apresenta uma série de vantagens, também 

oferece limitações quanto à descrição botânic~ e aos dados 

volumétricos dos tipos florestais consideradosº 

1 

l.. No entant~ estas limitações não são críticas, dado que a finalidade 

de um zoneamento desta natureza é a seleção de regiões para 

futuros estudos, que irão exatamente preencher as lacunas 

existentes. 
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2. VALE DO TAPAJÓS E PARTE DO 

VALE DO XINGU 
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2.1 DELIMITAÇÃO DA .ÃREA 

A área considerada neste item compreende a região da bacia 

hidrográfica do rio Tapajós e parte da bacia do rio Xingu, 

abrangendo, dentro do Estado do Pará, uma área aproximada de 
2 266.000 km. 

~· 
~ 
~o 

1 ~ ,1 ''l .. r,j ,.., 

Cartograficamente, a área estende-se a partir do meridiano 54 até 
o meridiano 58,5 e entre os paralelos 2é9,5 (até a divisa do 

Estado de Mato Grosso). 

·-- 
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2.2 VEGETAÇÃO 

Considerando a tota1idadeda área, há uma predominância de floresta 

aberta sobre floresta densa, em torno de 12%. Próximo ao rio Iriri 

predomina a floresta aberta, com substituição gradativa por 

floresta densa em direção ao oeste, ou seja, em direção ao Tapajós. 

As formações de cerrado começam a aparecer ao sul de Jacareacanga 

e se estendem até a divisa com o Estado de Mato Grosso, abrangendo 

uma superfície equivalente a J.100.000 ha, ou 11,6% da totalidade 

da bacia hidrográfica do Tapajós, dentro do Estado do Pará. 

Percentualmente, as matas aluvionais representam muito pouco, se 

comparadas com outras fisionomias florestais. Identificaram-se 

aproximadamente 380.000 ha de matas desta natureza, localizadas 

principalmentenasmargens dos rios Iriri, Jamanxim e Crepori. 

As áreas de colonização consideradas neste estudo 
,., 

sao as situadas 

nas proximidades da cidade de Santarém. As demais, corno, por 

exemplo, as agro-vi1as e os desmatamentos às margens da 

TransamazÔnica e da Cuiabá-Santarém, não foram incluídas, pois a 

imagem de radar não permitiu que se conseguisse delimitar até 

onde a ocupação se faz presente. 

·-- 
A avaliação da rede hidrográfica somente diz respeito a rios com 

largura média em torno de 250 m, os Únicos identificáveis nos 

l diversas vezes superior à determinada. 
~ 

mosaicos. Desta forma, a área total ocupada pelos rios deve ser 

i 
~ 
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2.J ACESSIBILIDADE 

ol ' ( 2) . - Somente cerca de 19~ da area 50.000 km apresentam cond1çoes 

topográficas excelentes (fácil acessibilidade) para exploração 

florestal, concentrados, em sua maior parte, ao norte, geralmente, 

acompanhando os cursos de água. Este aspecto é muito comum junto 

aos rios Iriri e Jamanxim, neste Último em menor escala. 

Infelizmente, nessas áreas· de melhores condições topográficas a 

floresta apresenta-se, de modo geral, aberta. 

Em condições médias de acessibilidade estão 51% da área 
(136.400 km2), representando uma extensão cerca de 2,5 vezes 

maior que a correspondente à categoria fácil. Os terrenos de 

acessibilidade média encontram-se espalhados por toda a área, 

sendo difícil identificar alguma tendência para sua situação; não 

·se observa, nessas formações de relevo,grande predominância de 

floresta aberta sobre floresta densa. 

Em condições de acessibilidade difíceis para exploração há cerca 

de 71.400 km2 (27% da área), concentrados, em sua maior parte, na 

bacia dos rios Jamanxim e Crepori, e na margem direita do Tapajós. 

A maior parte da floresta densa encontra-se situada em terrenos 

muito acidentados e com uma intensa rede de drenagem, que, 

juntamen~e com a estrutura física do solo francamente argilosa, 

e com a elevada taxa de pluviometria ocorrente em toda a área, 

constituem um sério contratempo para a exploração florestal. 
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.2. 4 POTENCIALIDADE DE EXPLORAÇÃO 

Com a potencialidade Ótima de exploração foram localizados cerca 

de 2.800 km2 (1% do total), espalhados pela área em pequenas 

ilhas. O Único local onde esta categoria se apresenta numa forma 

mais concentrada é próximo a Itaituba (mosaico SB-21 XA), na 

margem esquerda do rio Tapajós, numa área de 5.000 ha. 

A categoria de potencialidade boa é melhor representada, 
n/_ .,. 2 abrangendo 11~ da area, ou 29.900 km, concentrados dentro da 

bacia dos rios Jamanxim e Crepori, e próximo ao médio Tapajós. 

Em geral, essa categoria engloba áreas formando blocos 

razoavelmente grandes, com cerca de 5.000 a 10.000 ha. ta que 

melhores condições oferece para uma exploração florestal a curto 

•.. prazo, assim como a que deve ser indicada para a seleção de reservas 
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florestais de rendimento. 

A potencialidade regular de exploração é a que melhor representa a 

região, abrangendo 40% da área, ou 106.200 km2• Conforme já foi 

dito, são duas as condições em que a floresta se apresenta nessa 

categoria: uma quando ela é densa em terreno acidentado, e outra 

quando é aberta em terreno plano. A primeira· condição predomina 

a oeste e ao norte da bacia do Tapajós, onde o relevo é bastante 
- 

dobrado; a segunda, principalmente na margem direita do rio 

Jamanxim. 

A categoria de potencialidade fraca abrange uma área bastante 

significativa de 77.000 km2 (29% do total). Acompanha os rios 

Iriri e Curuá numa faixa de aproximadamente 70 km de largura. 

Também está presente nas proximidades dos campos cerrados, 

acompanhando-os, a partir do rio das Tropas, numa faixa de cerca 

de 60 km de largura. 



L 
L 
L 
~ : 
L 

L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
• 
L 
' i 
~ 

L 

L 

1 t:: ~ úh 

Apenas 4% da área, ou 11.000 km2, apresentam potencialidade 

muito fraca, e embora estejam espalhadas por toda área em forma 

de pequenas manchas, ocorrem mais conc~ntradamente nas proximidades 

dos rios Iriri e Curuá, e ao sul da bacia do Tapajós. 
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3.1 DELIMITAÇÃO DA ÁREA 

A bacia do rio Xingu situa-se aproximadamente entre os meridianos 

50,5 e 55,5 e os paralelos de 1,5 e 9, em grande parte dentro do 

Estado do Pará (cerca de 310.000 km2). Para efeito de estudo, a 

área foi dividida em seis regiões (mapas anexos): 

Região ·I - JARAUÇU: compreende o baixo Xingue a bacia do rio 

Jarauçu; 

Iriri e Curuá; 

Região II - CURUÁ: compreende a parte oeste das bacias dos rios 

Região III - BACAJÁ: compreende a bacia do rio Bacajá e a 

margem direita do médio Xingu; 

Região IV - RIO FRESCO: compreende a bacia do rio Fresco e a 

margem direita do alto Xingu, até o.paralelo 9; -- 

Região V - IRIRI: compreende a área que fica entre os rios 

Curuá·e Iriri, até o paralelo 9; 

Região VI - XINGU: compreende a área que fica entre os rios 

Xingue Iriri, até o paralelo 9. 
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J.2 VEGETAÇÃO 

Compreendendo 208.JlO km2, a floresta aberta (de cipoal_ou 

babaçual) predomina na bacia do Xingu. 

2 , 
A floresta densa, com 72.920 km, esta concentrada na parte 

noroeste da bacia, particularmente na Região I (20.100 km2), de 

cuja área total abrange cerca de 60%. 

Embora haja indicação da existência de vastas áreas de floresta 

densa na Região VI (18.430 km2, correspondentes a 24% da área da 

região), como potencial madeireiro pouco representam, pois estão 

muito espalhadas dentro da mesma. 

Considerando apenas, o aspecto de concentração, a situação das 

regiões quanto à floresta densa é a seguinte, pela ordem de 

\ importância: 
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12) Região I (Jarauçu) 

22) Região II {Curuá) 

32) Região VI (Xingu) 
42) Região III (Bacajá) 
52) Região IV (Rio Fresco) 

62) Região V (Iriri) ---- 

De um total de 16.990 km2 de cerrado existentes na bacia do Xingu, 

11.670 km2 se localizam na Região IV. O restante está espalhado 

principalmente pelas regiões VI (2.460 km2) e V (1.930 km2). 

As matas a1uvionais, com um total 2.850 km2, praticamente nada 

representam. 
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J.J ACESSIBILIDADE 

Sob o ponto de vista da facilidade de exploração, a bacia do 

Xingu apresenta-se em situação bem mais favorável que a bacia do 

Tapajós; entre as categorias fácil e média distribuem-se 80% da 

área da primeira, contra 50% da segunda. 

A situação das regiões da bacia do Xingu quanto à facilidade de 

exploração é a seguinte, pela ordem de importância: 

12) Região I {Jarauçu) 

22) Região III (Bacajá) 

3 2) Região II (Curuá) 

42) Região V (Iriri) 

52) Região VI {Xingu) 

62) Região IV (Rio Fresco) 
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Tendo em vista o total predomínio da floresta aberta sobre a 

floresta densa, nem as melhores condiç5es de terreno puderam 

favorecer a bacia do Xingu quanto à potencialidade para exploração 

florestal. Em seu conjunto, a bacia do Tapajós apresenta condições 

bastante superiores. 

Pela ordem de importância quanto à sua potencialidade de exploração 

florestal, as regiões da bacia do Xingu estão assim distribuídas: 

1 º) Região I {Jarauçg) 

2º) Região II (Curuá) 

3 º) Região III (Bacajá) 

~º) Região VI (Xingu) 

5º) Região V (Iriri) 

6º) Região IV {Rio Fresco) 

A maior potencialidade está situada nas três primeiras regiões 

{Jarauçu, Curuá e Bacajá); as demais apresentam potencialidade 

fraca, não tanto em termos de área, mas devido à maior dispersão 

dos recursos dentro das mesmas. 

--- 
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4.1 RESERVAS FLORESTAIS EXISTENTES E PROPOSTAS 

Em toda a Área de Estudo há dez reservas florestais entre 

existentes e propostas (mapa anexo): duas sob responsabilidade do 

IBDF, quatro sob responsabilidade da Funai, três propostas pela 

Serete/Sudam e uma proposta pelo Projeto Radam. 

Com exceção das reservas propostas pela Serete/Sudam, destinadas 

a utilização racional dos recursos florestais nelas contidos, 

todas as demais têm caráter preponderante de preservação e 

proteção. 

Pela visão geral, tem-se a impressão que foi dada uma importância 

muito alta ao posicionamento geográfico das reservas (exceto, 

talvez, aquelas sob a responsabilidade da Funai), relegando~a 

segundo plano,os fatores econômicos. 

- 
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4.2 RESERVAS FLORESTAIS DE RENDIMENTO 

Como a finalidade do estabelecimento de reservas florestais de 

.,.. rendimento é a exploração dos recursos florestais dentro do 

esquema de manejo denominado rendimento sustentado, elas devem 

ser escolhidas nos locais onde a floresta apresenta o máximo de - 
- 
- 
1 ... 

sua potencialidade. 

As reservas florestais propostas para tal finalidade são as de 

números 9 (Jamanxim), 5 (Jarauçu), e 12 (Rio Fresco); a primeira 

localiza-se no vale do Tapajós, e as outras, no Xingu. 

Com o objetivo de realizar uma análise crítica e um estudo das 

características dessas florestas, lançaram-se os· seus limites 

dentro dos mosaicos interpretados. O método de planimetria adotado 

foi o.de contagem do número de pontos dentro de cada classificação 

L florestal adotada. 

1 
1 
1 

lo.. 

- 4.2.1 Reserva de Jamanxim 

. ,. ,. 2 ( ) - A area desta reserva esta estimada em 22.500 km 2.250.000 ha, 

podendo ser um pouco maior, pois parte se situa sobre mosaicos não 

- controlados, sujeitos a erros b~stante grosseiros. 

L Quanto à vegetação a reserva tem cerca de 87% (1.930.000 ha) de 

sua área cobertas com floresta densa, 10% (250.000 ha) com floresta 
aberta, e J% (70.000 ha) com floresta aluviona!. - 

' ... 
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Do ponto de vista da acessibilidade o panorama se modifica muito, 

pois cerca de 63% (1.410.000 ha) da área apresentam condições 

difíceis de acesso e de exploração, em decorrência do caráter 

francamente acidentado do terreno; 30% da área (690.000 ha) 

apresentam condições médias de acessibilidade e somente 7% 
(150.000 ha) demonstram grande facilidade de acesso. 
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Quanto à potencialidade de exploração o panorama é o seguinte: 

apenas 1% da área apresenta potencialidade Ótima, 22% (490.000 ha) 

boa, 69% (1.650.000 ha) média, 6% (140.000 ha) fraca, e 2% 

(50.000 ha) muito fraca. 

t importante ressaltar que para a seleção de áreas, ou mesmo de 

grandes regiões, para fins de exploração industrial, a fisionomia 

da floresta por si só não representa um indicador confiável. 

4.2.2 Reserva de Jarauçu 

Situada ao norte da bacia do Xingu, engloba praticamente toda a 

bacia do rio Jarauçu, afluente da margem esquerda do primeiro. 

A escolha dessa região para o estabelecimento de uma reserva 

florestal se justifica, visto que, além de situação grográfica 

privilegiada (foz do Xingu), tem toda uma infra-estrutura já 

estabelecida {TransamazÔnica), bem como mão-de-obra farta (cidade 

de Altamira). 

t perfeitamente viável o estabelecimento de uma reserva florestal 

de aproximadamente 10.000 km2 (1.000.000 ha) nessa localização, 

restando verificar se se trata de terras devolutas ou se são de -- propriedade privada. 

4.2.3 Reserva do rio Fresco 

Com uma área estimada em 26.000 krn2, esta reserva se situa na 

sub,,.região do rio Fresco. 

A região não é muito promissora quanto .à vegetação, visto que a 

área coberta por floresta densa ocupa apenas 22% da área, sendo 

.superada pelas formações campestres e cerrado, correspondentes a 

24%. 
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17 1: 
As condições de acessibilidade não constituem problema, visto que 

apenas 12% da área são inacessíveis. Porém, sob aspecto de 
potencialidade de exploração a situação se modifica, visto que 

somente 1% da área apresenta potencialidade boa e 13% 

potencialidade média. A maior parcela da reserva, dentro dos 

padrões utilizados na pré-estratificação, está entre fraca, muito 

fraca e inacessível. 

Da área total da reserva, somente 23% (515.000 ha) apresentam 

condições seguras jara urna exploração florestal eficiente, as 

sérias limitações topográficas apresentadas pelos 1.550.000 ha de 

potencialidade regular poderiam mostrar-se atenuadas mediante um 

estudo de viabilidade econômica que levasse em consideração o valor 

da madeira e os custos de exploração, baseados em dados reais que 

somente poderão ser obtidos após a execução de um inventário 

florestal da região. 



L 
L 
l 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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5.1 IMAGEM DE RADAR 

Com a sensibilidade adquirida no manuseio da imagem de radar, e 
através de contatos mantidos com especialistas na interpretação 

de imagens do próprio Projeto Radam, foram constatadas 

divergências de opinião quanto à interpretação de uma série de 

formações. 

Como este tipo de material é de utilização bastante recente dentro 

do campo de levantamentos florestais, além de restrita a um 

determinado tipo de interpretação, é recomendável um estudo em 

maio~ profundidade, da imagem do radar, a fim de verificar até 

que ponto as fotografias aéreas tradicionais podem substituí-la no 

estudo da floresta amazônica. 

Essa substituição se afigura poss!vel para determinados 

levantamentos florestais, num nível muito mais detalhado do que 

aquele para o qual a imagem de radar está sendo utilizada ---- 
atualmente. 
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5.2 PRECAUÇÕES 

Na seleção de áreas com vocação para exploração florestal, nenhum 

~ mapa, seja de vegetação, acessibilidade ou potencialidade, deve 

ser usado isoladamente para tirar conclusões. 
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O mapa de vegetação dá uma idéia geral da fisionomia florestal 

predominante, mas não informa quanto às fisionomias intermediárias 

existentes, assim como não esclarece se a floresta é rica ou é 
pobre, ou se é de fácil exploração. 

O mapa de acessibilidade é o mais importante para tirar conclusões 

a respeito de localização de reservas florestais de produção, uma 

vez que um dos fatores limitantes para a exploração madeireira da 

Amazônia será a agressividade do terreno • 

O mapa de potencialidade é uma associação dos mapas de vegetação 

e acessibilidade, no quar o papel da floresta densa foi muito 

l.. realçado, ficando a natureza do terreno num nível secundário. Sua 

utilização é fundamental para uma visão geral dos recursos 

1 florestais; porém, para decisões, deve ser analisado juntamente 
~ 
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com o mapa de acessibilidade. 
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1. BACIA DO TAPAJÓS 
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• 1.1 INTRODUÇÃO 
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A área estudada abrange uma superfície de, aproximadamente, 

180.000 km2, estando constituída, na quase totalidade, por terras 

altas, que apresentam consideráveis variações de relevo, desde o 

plano até o escarpado ou mesmo montanhoso. 

A rede hidrográfica é muito densa, estando integrada pelo Tapajós 

e seus inumeráveis afluentes; porém as planfcies de inundação 

geralmente são estreitas e de escassa significação quanto à 
f
, . 

super icie. 

Os setores de relevo plano ou suave ondulado se localizam 

L.. principalme~te a leste da.área, ao longo da BR-165 e do rio 

Jamanxim, e também ao sudoeste, nas proximidades de Mundurucânia e 

i junto ao rio Teles Pires~ As áreas de relevo ondulado, fortemente ..• 

- 
1 .... 

ondulado ou montanhoso, incluem a Serra do Cachimbo, a margem 

esquerda do Tapajós, a margem direita, entre o rio Jamanxim e o 

rio das Tropas, e também algun;-, setores no divisor de_· águas com ·O 

rio Xingu. 

A cobertura vegetal dominante é constituída por uma floresta bem 

desenvolvida alta, fechada, com cipós e sem substrato herbáceo. 

Essa cobertura, bem como a camada superficial de restos orgânicos, 

protege eficientemente o solo dos processos erosivos que 

corresponderiam às condições de relevo movimentado e forte 

pluviosidade. Essa proteção evidencia-se, entre outros fatos, pelas 

características das águas de escoamento, as quais em geral são 

! claras e apenas transportam pequenas quantidades de partículas 
1 
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minerais. Em algumas áreas, onde as condições de drenagem são 

moderadas, a floresta é aberta ou dominada por cipoal, entretanto 

nas áreas com drenagem acentuada ou excessiva, a fl~resta é 

substituída por vegetação de cerrado. 

O uso atual da terra é restrito a pequenas áreas próximas a 

Santarém dedicadas a atividades agropecuárias; a colonização do 

INCRA, ao longo da Transamazônica, dedicada à agricultura; a 

colonia de Belterra, dedicada à exploração de antigas plantações 

de seringueira; e outras explorações florestais (madeiras), 

representando todo este conjunto uma proporção muito pequena da 

área total. 

Os estudos realizados permitiram a delimitação de uma área extensa, 

favorável ao desenvolvimento agropecuário e florestal, estimando-se 

que as terras serão economicamente produtivas, sob um adequado 

manejo dos solos e da cobertura vegetal existente, visando a 
i 
'- corrigir as deficiências de nutrientes e a elevada acidez, bem como 

' L 

controlar os riscos de erosão nos setores de relevo movimentado. 

Segundo as obse~vaçÕes de campo realizadas e dados de estudos 

antecedentes, são factíveis diversas culturas: arroz, mandioca, 

L milho, ban.an~, juta, malva, feijão, laranja, abacaxi, seringueira, 

pimenta-do-reino, hortaliças, cana-de-açúcar, dendê~ cacau, manga, 

' - 

- 
café, capins diversos {Elefante, Gordura, Jaraguá, Colonião, etc.) • 

Quanto aos solos, 

características: 

apresentam com maior 

são muito profundos, 

. frequência as seguintes 

porosos e permeáveis; a cor 

é amarelo brunada, podendo variar, com a profundidade, a vermelho 

- amarelado, raramente vermelho; são de textura argilo arenosa ou 

argilosa, estrutura fraca ou moderada; reação fortemente ácida e 

í.. baixa fertilidade. Ocorrem também, com menor frequência, áreas com 

solos de textura leve (areias) e, em áreas pequenas e esparsas, 

solos hidromÓrficos. - 
1 
1 - 
1 
i iioot 
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Na bacia estudada foram delimitadas 16 unidades de mapeamento, 

correspondentes a associações de grandes grupos de solos e oito 

unidades correspondentes a subclasses de capacidade de uso de 

terra, com as caracter{sticas principais indicadas no quadro anexo. 

·--- ---- ----------· -- .•..J' ••.••••• 
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1.2 METODOLOGIA 

O 1evantamento de solos teve, como e1emento básico de mapeamento, 

o emprego intensivo de imagens de radar, obtidas por intermédio do 

Projeto Radam, na forma de mosaicos, na esca1a 1:250.000, 

aproximadamente. Os trabalhos de correlação de campo, descrição 

de perfis e coleta de amostras foram realizados ao longo das 

estradas existentes na região, tendo-se complementado as 

observações e amostragem através de helicóptero, o qual serviu 

para atingir os locais sem acesso por via terrestre. Nos seus --- 
1ineamentos gerais, os trabalhos se desenvolveram da seguinte 

forma: 

Estudo das informações existentes sobre a região, tendo-se 

consultado principalmente os trabalhos relacionados na 

Bibliografia. 

Estudos das imagens de radar, mapeamento preliminar segundo 

critérios fisiográficos e de interpretação aerofotográfica, 

programação dos trabalhos de campo e do apoio logístico 
, . 

necessario. 

Trabalho de campo, com percurso terrestre nas estradas 

existentes (TransamazÔnica, Cuiabá-Santarém e estradas 

secundárias) e correlação a·érea com utilização do helicóptero. 

Durante os trabalhos de campo foram descritos 49 perfis em 

trincheiras ou com trado e coletadas 151 amostras para análise 

no Laboratório do IPEAN, em Belém. O uso do helicóptero, além 

de permitir atingir locais inacessíveis por via terrestre, 

possibilitou estabelecer correlações entre a imagem dos 

mosaicos radamétricos e o relevo, a vegetação e as ocorrências 

dos principais solos. 

Elabora·ção de mapas defini ti vos de solos e da capacidade de 

uso, a nível exploratório, e relatório final. 
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l..J CARACTERÍSTICAS GERAIS DA ÁREA 

1.3.1 Localização e Extensão 

A área estudada corresponde à parte da bacia do rio Tapajós, 

compreendida nos limites do estado do Pará. Abrange uma superfície 

total de uns 185.000 km2, e localiza-se, aproximadamente,entre os 

paral.elos 2° JO I S:: e 9° JO' S e os meridianos 54° e 57° JO'. 

Incl.ui a cidade de Santarém no limite norte, as. 1.ocalidades de 

Cachimbo no limite sul, RurÓpolis ao leste e Itaituba e 

Jacareacanga no limite oeste. As vias de comunicação existentes 

são: a Rodovia Transamazônica, BR-230; a Cuiabá-Santarém BR-165 

(parte em construção); o rio Tapajós {entre Santarém e Itaituba); 

os aeroportos de Miritituba e Santarém, e outros campos de pouso, 

tais como os de Jacareacanga, Cachimbo e RurÓpolis. 

' ~ 1.3.2 Clima 

L 

L 

L 

Segundo os registros disponíveis (Al.to Tapajós, Cachimbo, Igarapé 

Açu, Itaituba, Jacareacanga, Santarém), a área se encontra no 

grupo de clima tropical chuvoso, tipo climático Ami de Koppen. A 

precipitação pluviométrica anual varia entre 1750 mm {Itaituba) e 

2700 mm {Cachimbo), ocorrendo uma estação relativamente seca, 

entre junho e setembro, com precipitações médias mensais inferiores 

a 60 mm. O período chuvoso inicia-se, no centro e no norte da área, 

em janeiro; no sul em novembro, e termina em abril ou maio; neste 

período, as precipitações médias variam entre 250 e 450 mm mensais. 

A temperatura média anual varia de 25° C {Cachimbo) a 27° C 

(Jacareacanga), com pequenas oscilações entre os meses mais frios 

(24° e a 26° e) e os mais quentes (26° C a 28° e), sem verão nem 

inverno estaciona!. 
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1.3.3 Fisiografia 

A maior parte da área é constituída por terras altas e de relevo . 

movimentado, sendo restritas as áreas integradas por depressões ou 

planícies baixas. 

As formações geológicas mais importantes, quanto aos solos, estão 

constituídas por rochas vulcânicas ácidas da formação Uatum~; 

argilitos e arenitos das formações Barreiras e Alter do Chão; 

granitos; arenitos siltitos das formações Cubencranquem e 

Sucundurí; folhelhos escuros da -formação Curuá; filitos e 

micaxistos do pré-cambriano superior e gnaisses do pré-cambriano 

inferior. 

A rede hidrográfica é densa, integrada por numerosos rios e 

igarapés, que apresentam como característica ~otável, o fato de 

terem águas claras, com pouco material em suspensão. 

Os setores de relevo plano loc~lizam-se ao norte, em forma de 

planaltos, desenvolvidos paralelamente ao baixo Tapajós. As áreas 

de relevo suave ondulado localizam-se principalmente ao longo da 

rodovia Cuiabá-Santarém e do rio Jamanxim; também nas redondezas 

de Mundurucânia e nas .margens do rio Teles Pires, predomina o 

relevo suave ondulado. Porém, no conjunto da área, são mais 

frequentes as situações de relevo ondulado, fortemente ondulado ou 

montanhoso, especialmente na margem direita do rio Tapajós, entre 

o Jamanxim e o das Tropas, à margem esquerda do Tapajós, e no sul 

da área, na Serra do Cachimbo. 

A cobertura vegetal dominante, desde Santarém até a serra do 

Cachimbo, é constituída por uma floresta bem desenvolvida, alta, 

fechada, com cipós e sem substrato herbáceo. Esse tipo de 

cobertura, em geral, corresponde às áreas de solos bem drenados; 

nos setores onde os solos são moderadamente drenados, a floresta é 
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aberta ou dominada por cipoal. No sudoeste da área, em 

coincidência com a ocorrência de solos de textura leve, acentuada 

ou excessivamente drenados, a floresta é substituída por vegetação 

de cerrado, de pequeno ou mediano porte, e. com cobertura apenas 

parcial do solo. Nas várzeas, ilhas e planícies de inundação dos 

rios, a vegetação é de campo higrÓfilo com arbustos. 

1.3.4 Uso Atual da Terra 

A maior parte da área está ainda-sem qualquer tipo de exploração 

da terra. Nas proximidades de Santarém há certas extensões 

desmatadas, dedicadas a diversas culturas anuais e perenes e à 
criação de gado. 

Ao longo da BR-165, entre Santarém e Rurópolis, e na TransamazÔnica, 

entre RurÓpolis e Miritituba, desenvolve-se a colonização do INCRA, 

constituída por agricultores vindos de outras regiões (Ceará, 

Maranhão, etc.), enfrentando de forma precária, as difíceis 

condições do meio. Entre as culturas registradas, podem-se 

mencionar: arroz, mandioca, milho, laranja, banana e, em menor 

proporção, diversas hortaliças e fruteiras. 
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1.4 SOLOS DA ÁREA 

Na área estudada ocorrem os seguintes grandes grupos de solos, com 

caráter dominante: latosol amarelo, de texturas variadas e 

podzÓlicos vermelho amarelo. 

Em menor proporção são encontrados: areias quartzosas, latosol 

vermelho amarelo, solos hidromÓrficos, litÓlicos e terra roxa. 

O latosol amarelo, ocupa a maior_~uperÍcie, encontrando-se 

praticamente em toda a área da bacia. A sua ocorrência dá-se nas 

condições de ·relevo menos acentuado, sendo dominante quando o 

relevo é plano ou suave.ondulado. Nas condições de relevo ondulado 

ocupa as posições mais altas e de menor declividade, estando, 

neste caso, associado com outros solos, principalmente podzÓlico 

vermelho amarelo. No setor norte ocorre ampla área de latosol 

amarelo, desenvolvido sobre materiais da formação Barreiras; no 

restante da bacia estes solos têm-se formado a partir de materiais 

diversos, principalmente de origem sedimentar e de rochas Ígneas 

ácidas; porém, poucas vezes ocorrem características diferenciais 

atribuíveis aos materiais originários, em razão da prof~~da 

meteorização dos mesmos. 

1.4.1 Latosol Amarelo de Textura Pesada 

Ocorrem estes solos em amplas áreas distribuídas por toda a bacia, 

sob condições de relevo geralmente poÚco movimentado. A vegetação 

dominante é de floresta subperenifÓlia. 

As caracterf.sticas mais importantes destes solos 
,.. 

sao: 

textura normalmente da classe argila em todo o perfil; pode-se 

encontrar também textura franco argilosa ou argilo arenosa; 
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perfil ABC bem desenvolvido, com profundidade geralmente 

superior a 200 cm; 

L cores predominantemente no matiz lOYR, raramente 7,5 YR no B; 

1 

L estrutura moderada a fraca, em blocos subangulares médios e 

pequenos: no horizonte A pode ser encontrada estrutura 

L mod~rada granular; 

' 
f - são solos com boa porosidade.,__ friáveis a mui to friáveis; 

os dados analíticos mostram tratar-se de solos de fertilidade 

baixa, com valores de asaturação de bases e capacidade de 

troca baixos. 
{ 

L 
Dentro deste grande grupo, têm-se registrado algumas intere~santes 

1 • ••• L variaçoes: 

ós latosolos amarelos da formação Barreiras apresentam grande 

uniformidade morfológica e são de textura argilosa; 

L os latosolos amarelos localizados ao sul do km 330 da BR-165, 
apresentam com frequência cor bruno escuro até 1,50 m de 

profundidade, ou mais. 
l 

L 

L 
1.4.2 PodzÓlico Vermelho Amarelo 

L 
Este grande grupo~ dominante nas áreas de relevo forte ondulado 

ou montanhoso, ocorrendo com escassa frequência nas áreas de 

relevo plano. Em geral, a cobertura vegetal desses solos é de 
floresta equatorial subperenifÓlia~ alta, bem desenvolvida e com 

i.. pouco cipó. 

1 

i 
•••• As características mais importantes destes solos 

,.. 
sao: 

' 

L 
( 

L. 
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L 
perfil ABC moderadamente profundo, com horizonte C a partir 

de 1,00 m de profundidade, aproximadamente; 

L cores ho matiz 10 YR ou 7,5 YR no horizonte A; 7,5 YR ou 5 YR 
no horizonte B; 5.YR ou 2,5 YR ou cor variegada no horizonte C; 

L textura pesada, argila ou argilo arenosa nos horizontes B e e, 
e textura média, franco argilo arenosa no horizonte A; 

L 
1 

L 
estruturas fraca, em blocos subangulares pequenos e friáveis . ··- 

no horizonte A; estrutura ·moderada, em blocos subangulares 

médios e firmes no horizonte B; 
: .... 

fertilidade baixa. 

f - 
t 1.4.J Latosol Vermelho Amarelo 
1 

~ 

L 

Na área estudada, estes solos são encontrados sob condições de 

relevo ondulado ou forte ondulado, associados, principalmente, com 

o~-.p.odzelico vermelho amarelo. ·Apresentam vegetação de floresta bem 

desenvolvida, com pouca ocorrência de cipó. 

' ., ... 

L Assemelham-se aos latosolos amarelos quanto à profundidade, textura 

e estrutura, porém a coloração avermelhada c_omeça a esboçar-se a 

partir dos 60 cm, intensificando-se à medida que se aprofunda o 

perfil. 
1 t... 

São suas características fundamentais: 

L perfil tipo ABC bem desenvolvido, profundidade superior a 

200 cm; 

- 
coloração brunada escura no horizonte A (matiz 10 YR), passando 

a amare~o avermelhado nos sub-horizontes B (matizes 7,5 YR e 

5 YR). 

' 

L 



r 
L. 

L 

L .191 
i 
1 

~ 

textura franco argilosa no horizonte A, e argilosa no B; 

L 
estrutura fraca a moderada, em blocos subangu1ares pequenos e 

médios; 

L porosos, friáveis, plásticos e pegajosos; 

i 1... 
fertilidade natural baixa. 

i - 1.4.4 Latoso1 Amarelo de Textura Média 

L Estes solos são encontrados em menor proporção que os de textura 

pesada, tendo sido localizados em dois pontos principais da bacia; 

no setor norte, desenvolvidos a partir de sedimentos do terciário~ ! 
L 

e no sul {na região de Mundurucânia), a partir de arenitos mais 

antigos. Nesta Última área, ocorrem associados com solos mais 

leves {areias quartzosas). Apresentam relevo pouco movimentado, 

normalmente suave ondulado e cobertura vegetal de floresta pouco 

desenvolvida, com presença abundante de cipós. 

L 
L 

As características mais importantes destes solos 
,., 

sao: 

i 

L perfil ABC bem desenvolvido, com profundidade superior a 150 cm; 

L coloração bruno amarelada (matiz 10 YR) até os 60 cm, 

alcaniando o bruno forte (7,5 YR) a partir do B2; 

- textura. franca, franco arenosa ou franco argilo arenosa. 

Estrutura fraca a moderada, em blocos subangulares pequenos e 

médios; 

boa porosidade natural; friáveis, plásticos e pegajosos no 

horizonte B; 
1 

~ 
fertilidade natural baixa. 

L 

L 
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1..4.5 Areia Quartzosa 

Sol.os areno-quartzosos, desenvolvidos de arenitos, são encontrados 

na área da bacia. Sua mais importante ocorrência localiza-se na 

região de Mundurucânia, sob condições de relevo ondulado suave e 

vegetação de cerrado-campo. No restante da área, se1os arenosos 

derivados de sedimentos do quaternário ocorrem em manchas pequenas, 

com vegetação de floresta fraca, constituindo inclusões em algumas 

unidades do mapeamento estabelecidas ao nível do presente 

levantamento. 

As areias quartzosas da região de Mundurucânia, com vegetação de 

L. cerrados, apresentam fortes limitações provenientes da fertilidade 

muito baixa, baixa capacidade de retenção d'água e alto risco de 
•. 
i '- 
i 
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"' erosao. 

Os solos areno-quartzosos ·derivados de sedimentos quaternários, 

apresentam condições ligeiramente mais favoráveis de aptidão que 

os descritos acima, principalmente no relativo à fertilidade do 

horizonte A. As suas características mais importantes são: 

perfil tipo A/C muito profundo; 

coloração bruno escura nas camadas superiores, nos matizes 

10 YR e 7,5 YR, em valor e croma baixos. Nos horizontes B 

(quando identificados) e C, o valor e croma são mais altos, 

passando a uma coloração mais clara bruno-amarelada; 

textura arenosa, podendo alcançar franco-arenosa após 100 cm 

de profundidade; 

estrutura em grãos simples no horizonte A; 

apresentam poros médios e grandes em pequena quantidade, e são 

muito friáveis. 
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1.4.6 Concrecionário LaterÍtico 

Ocupando áreas relativamente pequenas, que gera1mente constituem 

inc1usões nas manchas de solos 1atossÓ1icos ou podzÓ1icos, 

encontram-se solos concrecionários, cuja caracter!stica mais 

importante é a presença de concreçÕes lateriticas a pouca 

profundidade. Tais concreçÕes, produto de intenso processo de 

1aterização, estão constituídas por Óxidos de ferro/alumínio. 

São freqüentes na região, porém, na maioria das vezes, encontram 

se zormando camadas a mais de 200 cm de profundidade. 

Os so1os concrecionários apresentam como características mais 

importantes: 

profundidade moderada; 

camada superficial bruno escura, texturas variadas, estrutura 

fraca em blocos subangulares; 

horizonte B amarelado escuro (lOYR) ou avermelhado (5YR), 
iniciando-se aos 10-20 cm de profundidade e terminando aos 

40-60 cm, com texturas variadas, estrutura fraca em blocos 

subangulares, às vezes com mosqueado; 

a camada concrecionária normalmente ocorre entre os 50 e 100 cm 

de profundidade. As concreções, quando partidas, têm cores 

variegadas, desde o amarelo cinza até o vermelho muito escuro, 

e o grau de endurecimento é bastante variável. 

l.4.7 Solos HidromÓrficos 

Estão inclufdos nesta categoria os solos que têm evidências 

marcantes da influência de lençol freático alto ou períodos de 

encharcamento prolongados, na forma de mosqueados abundantes, 

cores cinzas, horizonte gleizados, etc. 



r 
1 

1 - 
... 

~ 
,a~,,co 

- 1 J(. 

- 
Ocupam pequenas depressões e as reduzidas planícies de inundação 

dos rios, integrados por solos glei húmico, glei pouco húmico, 

areias quartzosas hidromÓrficas e laterita hidromÓrfica. Dada a 

pouca área que normalmente ocupam e sua distribuição complexa, 

são separadas.como um grupamento indiscriminado de solos 

hidromÓrficos. 

- 
- 
- 

Como característica comum, apresentam relevo plano ou muito 

suavemente ondulado, lençol freático alto e horizonte A 

- mode~adamente desenvolvido. 

argila. 

As t~xturas variam desde areia at, 

1 - 1.4.8 Solos LitÓlicos 

- 
- 

Se bem que raramente, ocorrem solos rasos pouco desenvolvidos, 

litÓlicos, com horizonte A em torno de 15-30 cm, que transita 

normalmente de forma abrupta para o C ou R. são encontrados nas 

áreas de relevo movimentado, tendo como substrato rochas igneas 

ácidas, principalmente. Em menor proporção, ocorrem solos rasos 

- 
derivados de rochas sedimentares, arenito, quartzito e raramente 

folhelhos. Afloramentos rochosos são pouco freqüentes, 

apresentando-se sob condições de relevo forte ondulado a 

montanhoso, com vegetação arbustiva fraca ou mesmo sem cobertura 

vegetal. 

- 
.1.4.9 Terra Roxa Estruturada - 
A ocorrência destes solos foi evidenciada em áreas restritas, sob 

- 

condições de relevo movimentado, ondulado ou forte ondulado, e 

vegetação de floresta subperenifolia bem desenvolvida. No 

contexto regional, podem apenas ser considerados como inclusões 

nas áreas mais movimentadas, nas quais dominam outros solos, 

em particular o podzÓlico vermelho amarelo. 

i - 
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Estes so1os apresentam as seguintes caracter{sticas principais: 

L 
são profundos a moderadamente profundos, geralmente com 

espessura superior a 100 cm; 

coloração vermelho escura (2,5 YR a 10 R) ao longo do perfil; 

textura argilosa; 

l 
L 

estrutura mode~ada, blocos angulares médios; 

1 

L 
friáveis a firmes, plásticos e pegajosos a muito p1ásticos e 

pegajosos; 

fertilidade natural moderada a boa. 
1 
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As características fisiográficas e de relevo foram os elementos 

básicos considerados para determinar as unidades de mapeamento. 

Considera-se válido este critério, já que existe correlação entre 

estes elementos e as características mais importantes dos solos 

que têm estreita relação com sua aptidão. Por outra parte, as 

imagens de radar destacam de forma notável estes elementos, 

permitindo uma delimitação bastante ajustada ao nível de 

levantamento estabelecido e nas ~ondiçÕes da região, com densa 
' . L ·cobertura vegetal e poucos acessos. 

' - 

1 - 
- 
- 

UNIDADES DE MAPEAMENTO 

As unidades de mapeamento resultantes, na sua maioria, constituem 
••• 

associações de grandes grupos de solos, cuja relação e descrição 

i é dada a seguir. 
~ 
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1.5.1 Latosol Amarelo de Textura Pesada, Relevo Plano {Ll) 

Esta unidade é constituída por solos muito profundos, com B 

latossÓlico, que ocorrem em condições de relevo plano ou muito 

suavemente ondulado, apresentando vegetação de floresta 

sub-perenifÓlia alta, bem desenvolvida, com pouco cipó. Os solos 

têm-·~e formado a partir de sedimentos do terciário, constituídos 

_por argilitos, e apresentam boas características físicas. Quanto 

à fertilidade, enquadram-se dentro do padrão geral dos solos 

amazônicos, isto é, são fracos em nutrientes, sendo que unicamente 

o horizonte superficial apresenta melhores características 

químicas, em decorrência da matéria orgânica aportada pela 

vegetação natural. 

1.5.2 Latosol Amarelo Textura Pesada, Relevo Plano ou Suave 

Ondulado (L2) 

Esta unidade é integrada por solos muito profundos, com B 

latossÓlico, e inclusões de areias quartzosas. Ocorre ocupando 
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áreas contínuas ao longo dos principais cursos d'água, apresentando 

relevo plano ou suave ondulado. A cobertura vegetal dominante é 
a floresta de cipoal, aparentemente associada a condições de 

drenagem moderada. 

Os solos têm-se formado na sua maior parte de rochas vulcânicas 

ácidas. São de baixa fertilidade e fortemente ácidos. 

1.5.3 Latosol Amare.lo Textura Pesada, Relevo Suave Ondulado (LJ) 

Solos muito profundos, de textura pesada, com B latossÓlico, e 

inclusões de solos moderadamente profundos; o relevo é suave 

ondulado e a vegetação é de floresta bem desenvolvida, com pouco 

cipoal. Quanto às características químicas, são de baixa 

fertilidade e elevada acidez. 

As formações geológicas que deram origem a estes solos são 

sedimentos do pré-cambriano superior e rochas vulcânicas ácidas, 

que se encontram distribuídas por toda a área da bacia. 

1.5.4 Latosol Amarelo Textura Pesada+ (PodzÓlico Vermelho 

Amarelo)+ (Areia Quartzosa), Relevo Suave Ondulado ou 

Ondulado (L4) 

Solos muito profundos, de textura pesada, com B latossÓlico, e 

inclusões de solos moderadamente profundos, podzÓlicos, 

cascalhentos ou de textura arenosa. O relevo é suave ondulado ou 

ondulado e a cobertura vegetal é de floresta equatorial 

sub-perenifÓlia, com pouco cipó. Quanto à fertilidade, 
enquadrou-se dentro do padrão geral dos solos amazônicos: 

fracos em nutrientes e fortemente ácidos. 

- sao 
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As formações geo1Ógicas que deram origem a estes solos são 

- sedimentos do pré-cambriano superior e rochas vulcânicas ácidas. 

' 
L.. 

Latosol Amarelo Textura Pesada+ PodzÓlico Vermelho 

Amarelo, Relevo Ondulado (L5) 

Esta unidade é integrada por solos muito profundos ou 

moderadamente profundos, com inclusões de solos cascalhentos e 

areno-quartzosos. A diferenç~ em relação à unidade L4 repousa na 

i - 
maior presença d~ solos podzÓlicos, cuja ocorrência dá-se com 

maior freqttência sob condições de relevo mais movimentado. O 

latosol ocupa normalmente as áreas de. relevo mais suave, chapadas 

ou parte superior das ondulações, enquanto que os podzÓlicos, as 

áreas de encosta. 

- 
- 

A cobertura vegetal é de floresta equatorial sub-perenifÓlia, 

bem desenvolvida, com pouco cipó. 

e a fertilidade é baixa. 
Os solos são fortemente ácidos 

Tem-se formado a partir de sedimentos do pré-cambriano superior. 

1 - 1.5.6 Latosol Amarelo Textura Média+ (PodzÓlico Vermelho 

Amarelo), Relevo Ondulado (L6) 

- Terras de relevo ondulado, com cobertura de floresta equatorial 

sub-perenifÓlia e cipoal, correspondentes a sedimentos geológicos 

do terciário (formações Barreiras e Alter do Chão), com relevo 

ondulado, localizados ao norte da bacia. 

! 
i- 

Os solos que integram a unidade são classificados como latosol 

amarelo, constituindo uma fase de textura média, com inclusões 

de solos podzÓlicos vermelhos amarelos. Estes Últimos se 

apresentam geralmente em áreas pequenas, de relevo mais ondulado. 

enquanto que os latosolos dominam nos setores mais planos. 

1 - 
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São solos bem drenados, muito profundos ou moderadamente profundos, 

de textura média ou pesada, estrutura fraca ou moderada, e teores 

médios de matéria orgânica na camada superficial; a acidez e o Al 

trocável são altos. A capacidade de troca, saturação de bases e 

fertilidade são baixas. 

Latosol Amarelo Textura Média+ Areia Quartzosa, Relevo 

Ondulado (L7) 

Os solos desta unidade, desenvolvidos a partir de arenitos do 

permo-carbonífero e do siluriano (formações Sucunduri e 

Cubencranquém), apresentam relevo ondulado e cobertura de floresta 

fraca e cerrado, ocorrendo no setor sul da bacia. 

A unidade está integrada por uma associação de latosol amarelo 

textura média e areia quartzosa, apresentando também inclusões 

de solos litÓlicos, constituídas por áreas pequenas e esparsas 

de afloramentos rochosos (arenitos da formação Cubencranquém). 

A drenagem interna do solo é acentuada, devido ao predomínio de 

texturas média e leves. 

Os solos são profundos, raramente rasos, pobres em matéria 

orgânica e em nutrientes; a acidez é elevada. 

1.5.8 Latosol Amarelo Textura Média+ Areia Quartzosa + 

(LitÓlicos), Relevo Forte Ondulado (L8) 

Terras de relevo fortemente ondulado, cobertas de floresta pouco 

desenvolvida e cerrado, correspondendo geologicamente às 

formações Sucunduri e Cubencranquém. 

Esta unidade está integrada por latosolos amarelos de textura 

média, com inclusões de areias quartzosas e solos litÓlicos. 
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Os solos são profundos, raramente rasos, com drenagem boa ou 

acentuada, de textura média, baixa fertilidade e acidez elevada. 

1.5.9 PodzÓlico Vermelho Amarelo+ Concrecionário LaterÍtico + 

(Latosol Amarelo Textura Pesada), Relevo Ondulado (Pl) 

Esta unidade é constituída por solos formados sobre sedimentos do 

devoniano (folhelhos escuros e arenitos da formação Curuá), 

apresentando relevo ondulado, com_ cobertura de floresta 

equatorial sub-perenifÓlia. 

Os solos de maior ocorrência são os podzÓlicos vermelho amarelo, 

em associação com concrecionários lateríticos, ocorrendo estes 

Últimos com pouca freqüência. São solos profundos ou 

moderadamente profundos, raramente rasos; são bem drenados, de 

textura pesada ou cascalhenta, fortemente ácidos e com níveis de 

fertilidade baixos a médios • 

1.5.10 PodzÓlico Vermelho Amarelo+ Latoso1 Vermelho Amarelo+ 

{Latosol Amarelo Textura Pesada), Relevo Forte 

Ondulado (P2) 

Terras de relevo ondulado a fortemente ondulado, sob floresta 

equatorial sub-perenifÓlia e desenvolvidas sobre rochas 

intrusivas (granito). 

Esta unidade é integrada por uma associação de solos de podzÓlicos 

vermelhos amarelos e latosol, vermelhos amarelos, com inclusões 

de latosol amarelo pesado e em pequeníssima proporção de latosol 

roxo. 

Os solos sao profundos ou .moderadamente profundos, bem drenados 

de textura pesada, estru·tura moderada ou fraca, teor médio de 

matéria orgânica na camada superficial, nÍve1 de fertilidade baixo 

a médio e acidez elevada. 
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1.5.11 PodzÓlico Vermelho Amarelo+ Concrecionário LaterÍtico + 

(Latosol Amarelo Textura Pesada), Relevo Forte 

Ondulado (PJ) 

Os solos desta unidade apresentam relevo forte ondulado e 

cobertura vegetal de floresta equatorial sub-perenifÓlia. Tem-se 

desenvolvido a partir de sedimentos do devoniano (fo1he1hos 

escuros e arenitos da formação Curuá). 

Os solos dominantes são os podzÓlicos vermelhos amarelos e os 

concrecionários lateríticos, ocorrendo também inclusões de 

latosol amarelo textura pesada, areias quartzosas e latosol roxo. 

São solos moderadamente profundos ou rasos, bem drenados, de 

textura pesada, baixa fertilidade e elevada acidez. 

1.5.12 PodzÓlico Vermelho Amarelo+ Latosol Vermelho Amarelo+ 

(Concrecionário LaterÍtico) + (LitÓlicos), Relevo 

Forte Ondulado {P4) 

Terras de relevo forte ondulado, com vegetação de floresta 

sub-perenifÓlia, desenvolvidas sobre materiais correspondentes a 

sedimentos do pré-cambriano inferior. 

Esta unidade constitui uma associação de podzÓlicos vermelhos 

amarelos e latosolos vermelhos amarelos, com algumas ocorrências 

de solos concrecionários e litÓlicos e inclusões de cambisoles e 

latosol roxo. 

São solos bem drenados, profundos ou moderadamente profundos, 

raramente rasos, de textura pesada, estrutura moderada ou fraca, 

teor médio de matéria orgânica, baixa fertilidade e acidez 

elevada. 
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1.5.13 PodzÓlico Vermelho Amarelo+ Latosol Vermelho Amarelo+ 

(Concrecionário LaterÍtico) + (LitÓlicos), Relevo 

Montanhoso (P5) 

Esta unidade abrange extensas áreas de relevo montanhoso, com 

solos desenvolvidos a partir de materiais diversos, principalmente 

sedimentos do pré-cambriano inferior. A cobertura vegetal é de 
floresta equatorial subperenifÓlia bem desenvolvida, ocorrendo 

raramente áreas pequenas e esparsas com vegetação herbácea, em 

correspondência com solos rasos. --- 
A unidade constitui uma associação de solos podzÓlicos vermelhos 

amarelos~ latos~los vermelhos amarelos, ocorrendo também solos 

concrecionários e litÓlicos, bem como inclusões de cambisolos. 

Os solos são bem drenados, profundos ou moderadamente profundos, 

raramente-rasos, de textura pesada, estrutura moderada ou fraca, 

teor médio de matéria orgânica, fertilidade baixa e acidez elevada. 

1.5.14 Areia Quartzosa, Relevo Plano (Al) 

Esta unidade, formada sobre sedimentos de quaternário, apresenta 

relevo plano e muito suavemente ondulado e cobertura vegetal de 

floresta pouco desenvolvida. 

Os solos dominantes correspondem às areias quartzosas, com 

inclusões de 1atosol amarelo textura média. São muito profundos 

a profundos, acentuadamente drenados, com horizonte A bem 

desenvolvido e teor médio a alto de matéria orgânica. A textura 

é arenosa, a estrutura muito fraca ou sem estrutura; - sao 
fortemente ácidos e pbres em nutrientes. 
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1.5.1.5 Areia Quartzosa, Relevo Suave Ondulado (A2) 

Abrange uma ampla superfície no sul da bacia, na região de 

Mundurucânia. Os solos desenvolvidos sobre arenitos da formação 

Sucundurí, apresentam-se com relevo suave ondulado e cobertura 

vegetal de cerrado. 

t integrado por areia quartzosa, com inclusões de latosol amarelo 

textura média. São solos profundos, acentuadamente drenados, de 

textura arenosa, sem estrutura, p~bres em matéria orgânica, 

fortemente ácidos e de fertilidade muito baixa. 

1.5.16 Solos HidromÓrficos Indiscriminados (Hi) 

Terras de relevo plano, inundáveis, com cobertura de campo 

higrÓfilo com arbustos ou cipoal. 

Esta unidade compreende estreitas faixas ao longo dos cursos 

d1água, bem como ilhas no rio Tapajós, formadas por sedimentos 

aluviais recentes. 

Constitui um complexo de solos hidromÓrficos, sendo dominantes as 

aredas quartzosas hidromÓrficas. Outros solos hidromÓrficos 

(laterita hidromÓrfica, podzol hidromÓrfico, glei pouco hÚmico) 

têm ocorrência secundária. 

Os solos apresentam-se mosqueados ao longo do perfil, ou como 

camadas gleizadas; são de textura variada, estrutura muito fraca, 

com valores médios ou altos de matéria orgânica na camada 

~ superficial, fortemente icidos e de bai~a fertilidade. 
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1.6 APTIDÃO DOS SOLOS 

- 
Os estudos pedológicos realizados na área da bacia, se bem que 

ainda a nível muito generalizado, tiveram como uma de suas 
••• 

finalidades principais poder estabelecer a aptidão dos solos 

visando ao seu aproveitamento agropecuário. Assim, - concomitantemente com o estudo da morfologia e classificação 

pedológica, foi prestada especial atenção àqueles elementos ou 

características que têm relação com a potencialidade de uso do ' - 
solo. Dentre estas características destacam-se, para as condições 

1 - regionais, as peculiaridades do relevo, elemento que, sem dúvida, 

se constitui·,,num dos mais importantes condicionantes do uso do 

solo. - 
1 - Cab~ salientar que praticamente a totalidade da área estudada é 

constituída por terras altas. As planícies de inundação, mesmo 

- as dos grandes rios como o Tapajós, Jamanxim, Creporí, são 

geralmente estreitas, de pouca expressão quanto à superfície. 

- As características comuns à maioria dos solos da região são a 

fertilidade baixa e acidez elevada. Raramente são encontradas 

- camadas limitantes a pouca profundidade, geralmente representadas 

por camadas de cascalho laterítico. A estrutura fraca ou moderada 

confere aos solos alta suscetibilidade à ·"e"rosão, risco que se - 
torna cada vez maior, à medida que o relevo torna-se mais 

acentuado. Entretanto, a vegetação natural confere eficiente 

i - 
proteção ao solo, razão pela qual, nas cd~ções naturais, 

são encontradas evidências de erosão. 

- nao 

:.. 1.6.1 Problemas de Fertilidade 

- As análises de laboratório das amostras .d e solos coletadas .., 
sao 

coincidentes com os dados de estudos antecedentes, e permitem 

afirmar, de um modo geral, que a condição comum aos solos da área 

é a de baixa fertilidade, elevada acidez e a de presença do 

- 
L 



Quanto ao latosol amarelo textura pesada, solo de larga 

ocorrência na área, apresenta nível de fósforo assimilável muito 

baixo (1 ppm) e, excepcionalmente, valores médios ou altos 

(20 a· 70 ppm); os níveis de cálcio e magnésio são também muito 

baixos (0,1-0,J me/100), registrando-se excepcionalmente valores 

médios 5-6 me/100); com referência ao potássio, a disponibilidade 

é ligeiramente superior, pois embora ocorram valores baixos e 

muito baixos (8-20 ppm), registram-se também, com relativa 

freqüência, valores médios e altos (50-100 ppm). A concentração 

de alumínio é alta, oscilando entre 1,4 e 2,0 me/100, ocorrendo 

raramente valores inferiores a 0,3 me/100 (teor não tóxico). 

i A reação é fortemente ou extremamente ácida, com variações do pH 
lo.. 

entre 4,o e 5,0, ocorrendo com maior freqüência valores em torno 
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alumínio em concentração tóxicas para os cultivas. É possível, 

porém, que estudos pedológicos mais aprofundados permitam 

localizar e delimitar áreas significativias integradas por solos 

de fertilidade média, mais favoráveis para, a agricultura. 

O latosol roxo excetua-se das condições gerais, por ter reação 

moderadamente ácida, baixo teor de alumínio e níveis-adequados 

de cálcio, magnésio e potássio; embora apresente boas condições 

para o desenvolvimento das culturas, não se leva em consideração 

a possibilidade de sua exploraçã~~ devido à ~alta de ocorrências 
significativas. 

de 4,J. 

Com respe--ito aos outros grandes grupos de solos presentes na área 

- (latosol amarelo textura média, latosol vermelho amarelo, podzÓlico 

vermelho amarelo, concrecionário laterÍtico e cambisolos), notam-se 

níveis ainda mais baixos de fósforo, potássio, cálcio e magnésio; 

concentração sempre alta de alumínio e reaç~o forte e extremamente 
- 
- 
- 
1 

1- 

ácida. 

As areias quartzosas são os solos mais deficientes, apresentando 

invariavelmente teores muito baixos em todos os elementos 

nutrientes. 
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As condições gerais de baixa :fertilidade, elevada acidez e 

t..: concentração de alumínio em níveis tóxicos, não se manifestam 

nos primeiros anos de exploração do solo, de~ido ao sistema 
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utilizado no desmatamento. Este consiste em derrubar e queimar 

a abundante cobertura vegetal existente, :fornecendo assim ao solo, 

quantidades de cinzas suficientes para neutralizar temporariamente 

a elevada acidez e o alumínio tóxico, e aumentando o teor de 

nutrientes, de forma que os primeiros cultivos dão rendimentos 

satisfatórios. Isto pode ser verificado quando se observam as 

análises de :fertilidade de amostras coletadas em áreas de 

queimada recente. Entretanto, após algumas colheitas, pode-se 

prever que o'c o r-r-a uma brusca queda nos re.nd±mentos, a não ser 

que se adotem práticas adequadas de manejo do solo, incluindo 

ca1agem, adubação, seleção e rotação de culturas, etc. 

Nas condições regionais, a prática de :ferti11zação do solo enfrenta 

o problema dos altos custos dos f'erti1izante,s., sendo necessário o 

estudo de medidas que permitam sua comercialização a custos 

acessíveis aos agricultores, assim como a possibilidade de 

explorar as jazidas de calcário da região, a :fim de se obterem os 

corretivos necessários para neutralizar o excesso de alumínio e a 

elevada acidez dos solos. 

1.6.2 Classificação por Capacidade de Uso 

Os solos da bacia foram classificados segundo a sua capacidade de 

uso, de acordo com as recomendações do Manual Brasileiro de 

Capacidade de Uso da Terra, o qual divide os solos, de acordo com 

sua aptidão, em 8 classes. 

A - Terras cultiváveis 

Classe I - Terras cultiváveis aparentemente sem problemas especiais 

de conservação • 
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Classe II - Terras cu1tiváveis com problemas simples de 

conservação. 

Classe III - Terras cultiváveis com problemas complexos de 
"' oonservaçao. 

Classe IV - Terras cultiváveis apenas ocasi,ona1mente ou em 

extensão 1imitada, com sérios problemas de conservação. 

B - Terras cultiváveis apenas em_casos especiais de algumas 

culturas permanentes e adaptadas em gera1 para pastagem ou 

reflorestamento 

Classe V - Terras cultiváveis apenas em casos especiais de algumas 

culturas permanentes e adaptadas em geral para pastagens ou 

reflorestamento sem necessidade de práticas especiais de 
"' conservaçao. 

Classe VI - Terras cultiváveis apenas em casos especiais de algumas 

culturas permanentes e adaptadas em geral para pastagens ou 

reflorestamento com problemas simples de conservação. 

Classe VII - Terras ·cultiváveis apenas em c-asos especiais de algumas 

culturas permanentes e adaptadas em geral para pastagem ou 

reflorestamento com problemas complexos de conservação. 

C - Terras impróprias para vegetação produtiva e próprias para 

proteção da fauna silvestre, para recreação ou para 

armazenamento de água 

Classe VIII·- Terras impróprias para cultura, pastagem ou 

reflorestamento podendo servir apenas como abrigo da fauna 

silvestre, como ambiente para recreação ou para fins de 

armazenamento de água. 
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Levando em consideração as especiais condições climáticas da 

região, com elevadas precipitações, altas temperaturas, forte 

insolação, etc., bem como a falta de experiência agrícola que 

permita prever o comportamento dos solos sob diversas práticas ~e 

manejo, as terras integrantes da área foram c~assificadas com 

critério conservador. Assim, por exemplo, extensas áreas com 

solos profundos, com boas condições físicas e ·sem evidências de 

processos erosivos, foram incluídas na Classe VII, por apresentar 

relevo forte ondulado e ser potencialmente muito erodÍveis, nessas 

condições ~mbientais. 

Na área estudada, foram diferenciadas cinco ciasses e oito 

subclasses de terras, sendo que as melhores terras foram 

classificadas em Classe III, e as de menor aptidão em Classe vii:. 

Não foram registradas áreas significativas das Classes I e II, 

devido aos problemas de elevada acidez e baixa fertilidade, com:m.s 

a todos os solos da região. Também não se observaram, em 

superfícies representativas, áreas alagadas, ou de afloramentos de 

' rochas, etc., correspondentes a Classe VIII. 

Para indicar os fatores limitantes de capacidade de uso do solo, 

têm sido empregados os símbolos seguintes: 

f : fertilidade baixa ou muito baixa 

t relevo ondulado, forte ondulado ou montanhoso 

u baixa capacidade de retenção d'água . . 
i risco de inundação. 



- 
- 
1 •... 

1 .... 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
i - 
- 
- 

1.6.3 Descrição das Classes 

1.6.3.1 Classe III f 

Esta classe é integrada por terras com relevo plano ou suave 

ondulado, com vegetação de floresta equatorial subperenifÓlia nas 

áreas bem drenadas e, menos frequentemente, sob floresta aberta, 

com cipoal ou babaçú, nas áreas moderadamente drenadas. Os solos 

são muito profundos, permeáveis, de textura argilosa, elevada 

acidez, baixa fertilidade e níveis de matéria orgânica baixos a 

médios. 

Estas terras são, na área estudada, as que oferecem as melhores 

condições para a produção agropecuária, sendo aptas para variadas 

culturas anuais e perenes, bem como pastagem e reflorestamento. 

As principais limitações destas terras são a baixa fertilid~de 

e a elevada acidez dos solos. 

As terras de Classe III correspondem às unidades L1, L2 e L3, com 

uma superfície total de 1.843.000 ha. 

1.6.3.2 Classe IV ft 

As terras desta classe apresentam relevo suave ondulado ou 

ondulado, são bem drenadas e a cobertura vegetal dominante é de 

floresta equatorial subperenifÓlia bem desenvolvida. 

Os solos são muito profundos, de textura pesada, raramente arenosos 

ou cascalhentos, com baixos valores de matéria orgânica, acidez 

elevada e fertilidade baixa. 

São terras aptas para culturas perenes, pastagens, exploração 

florestal e reflorestamento. Para culturas anuais são pouco ou 

moderadamente aptas, segundo as condições topográficas locais. 
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As principais limitações destes solos são a baixa fertilidade e o 

risco de erosão devido ao relevo. Estas terras poderão permitir a 

implantação de variadas culturas e pastagens, desde que sejam 

empregadas adequadas práticas de manejo do solo, dentre as quais 

calagem, fertilização e rotação de cultivos. 

Compreende uma superfície de 2.579.000 ha, correspondente às 

unidades L4 e L5• 

1.6.3.3 Classe V ft 

t constituída por terras de relevo ondulado, com drenagem boa ou 

acentuada, sob floresta equatorial subperenifÓlia. Os solos são 

profundos; raramente rasos, de textura média ou pesada; raramente 

cascalhentos ou rochosos. A fertilidade é baixa e o nível de 

matéria orgânica é baixo a médio. 

Devido às condições do relevo desfavorável e à baixa fertilidade, 

considera-se que estas terras são pouco aptas para culturas anuais, 

sendo moderadamente aptas para produção de culturas perenes e 

pastagens; quanto ao aproveitamento florestal ou reflorestamento, 

oferecem condições variáveis, desde aptas até pouco aptas, 

segundo a capacidade de retenção d'água do solo. 

A unidade compreende uma superfície de 4.438.000 ha, incluindo os 

solos das unidades L6,_ L7 e P1• 

1.6.3.4 Classe V fu 

São terras de relevo plano, de drenagem ac-entuada a boa, com 

~ vegetação de floresta pouco desenvolvida. 

- Os solos são muito profundos, detextura leve, acidez elevada, 

fertilidade baixa e valores de matéria orgânica médios ou altos. 
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As principais limitações destas terras são a baixa fertilidade e 

L.. a baixa capacidade de retenção d1água, consideram-se moderadamente 

aptas para pastagens e pouco aptas para culturas ou reflorestamento. 

Compreende uma superfície de 154.000 _ha, correspondente à unidade 
A1, de areias quartzosas. 

• 1.6.3.5 Classe VI ft 

1 L t constituída por terras de relevo ondulado ou fortemente ondulado, 

bem drenadas, sob floresta equatorial subperenifÓlia bem 
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desenvolvida. 

Os solos são profundos ou moderadamente profundos, raramente 

cascalhentos ou rochosos, permeáveis e de textura pesada; a acidez 

é elevada. O teor de matéria orgânica e a fertilidade são baixos. 

Embora estes solos apresentem condições físicas favoráveis, as 

características topográficas, combinadas com as condições de alta 

pluviosidade da área, os tornam suscetíveis à erosão, pelo que 
são consideradas inaptas para culturas anuais e pouco aptas para 

culturas_perenes A utilização mais racional é a da exploração 

florestal, podendo destinar-se também para pecuária, desde que 

manejadas adequadamente. 

Estão incluídos nesta classe os solos da unidade P2, que 

compreendem uma superfície de l.108.000 hectares. 

1.6.3.6 Classe VII ft 

L. são terras de relevo forte ondulado ou montanhoso, bem drenados, 

l ... 
t. - 

com vegetação de floresta equatorial subperenifÓlia. Os solos 

são moderadamente profundos, raramente rasos, permeáveis, de 

textura média ou pesada, raramente cascalhentos ou rochosos, e 

níveis baixos de matéria orgânica e fertilidade. 
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Estas terras, devido às condições de relevo muito desfavoráveis, ~ 
e à sua suscetibilidade à erosão hídrica, são consideradas inaptas 

para as culturas, devendo ser destinadas principalmente ao 

aproveitamento florestal·. Eventualmente, nos locais de relevo 

mais favoráveis, estas terras poderão ser aproveitadas com 

pastagens e algumas culturas perenes. 

Deve-se destacar que o manejo inadequado destes solo~ poderá .. dar 

lugar à ocorrência de processos erosivos intensos, devido às 

condições climáticas e topográfic~s, atualmente controladas pela 

existência tle uma densa cobertura vegetal. 

Esta classe ~stá formada pelas unidades L8, P3, P4 e P5, 
c~mpreendendo uma superfície de 7.050.000 hectares. 

1.6.J.7 Classe VII fu 

Esta classe é integrada por solos de' textura leve, com relevo 

suave ondulado, sob vegetação de cerrado~ 

Os solos são muito profundos e acentuadamente drenados. 

A fertilidade e os valores de matéria orgânica são muito baixos. 

As características físicas e químicas pouco favoráveis, bem como 

a baixa estabilidade do solo, a fraca cobertura vegetal e os 

riscos de erosão, tornam estas terras inaptas para as culturas, 

podendo destinar-se a pastagem. 

Correspondem a esta classe os solos da unidade A2, de areias 

quartzosas, compreendendo uma superfície de 513.000 ha. 



' - 
- 
- 

- 
' - 
- 
- 
i - 
- 
! -- 
- 
- 

- 
i - 
- 
L 
l - 

1.6.J.8 C1asse VII fi 

Terras de relevo plano, em parte inundáveis, com cobertura de 

f1oresta pouco desenvolvida, em que domina o cipoal. 

Correspondem a áreas geralmente pequenas, esparsas ao longo dos 

cursos d'água, integradas por complexo de solos hidromÓrficos, 

de- textura variável (desde leve até pesada), acidez elevada, 

fertilidade baixa e teor de matéria orgânica médio. 

Estas terras são moderadamente aptas para produção de pastagens, 

e inaptas para culturas, sendo que suas limitações principais são 

a baixa fertilidade e o risco de inundação. 

Compreendem uma superfície de 315.000 ha, correspondente à 
unidade Hi. 

1.6.4 Recursos Florestais 

Dentre as espécies que compõem a floresta, na área estudada, foram 

registradas as seguintes: maçaranduba (Mani1kara huberi), axuá 

(Saccoglottia guianenses), jarana (Eschwelera jarana), pau d1árco 

(Tecoma spp), casca doe~ (Pradosia praealta), breu (Protium spp), 

castanha-do-Pará (Bertholletia excelsa), cupiuba (Groupia glabra}, 

frejÓ (Cordia spp), tachi {Tachigaglia spp), pau roxo (Peltogyne 

catingae), anani {Simphonia globulifera), angilin (Hymenolobium 

spp), amomorana (Bombax spp), piquiarana (caryocar glabrum), 

pau ferro (Zollermia paraensis), ,jutaí (Hyme~ea courbarill), 

ingarana (Pithecolobium latifolium), aboborana {Pouteria spp), 

louro (octea spp; Nectandra spp), preciosa (Aniba canelilla), 

goiabinha (spp Família Myrtacea), amapá (Parahancornia Amapá), 

babaçu (Orbignia barbosiana), açai (Euterpe o1eracea). 
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1.6.5 Cu1turas ~ecomendáveis 

Os estudos e observações realizados permitem indicar uma série de 

culturas de boas probabi1idades de adaptação às condições 

climáticas e aos so1os da região: 

CLASSE CULTURAS RECOMENDÁVEIS 
Superfície 

ha 

Arroz, milho, juta, maLva , cana-de-açúcar, 
abacaxi, hortaliças. 

III f' Pimenta-do-reino, dendê, mandioca, cacau, 1. g4·3 .• 000 
banana, 1aranja, manga, se;ringueira. 
Capins elefante, gordura, " colonião. jaragua, 
Exploração florestal, reflorestamento. 

Malva, cana-de-açúcar, hortaliças. 
Pimenta-do-reino, dendê, mandioca, cacau, 

IV f't banana, laranja, manga, seringueira. 2.579'oooo 
Capins elefante, gordura, " colonião. jaragua, 
Exploração florestal, reflorestamento. 

- - 

Pimenta-do-reino, dendê, mandioca, cacau, 

V f't banana, seringueira. 4.438.000 Capins elefante, gordura, 
, 

colonião. jaragua, 
Exploração florestal, reflorestamento. 

Milho, feijão. 

V fu Dendê. 154 .• 1000 Capins elefante, gordura, 
; 

colonião. jaragua, 
Exploração florestal, reflorestamento. 

- - --· 
Pimenta-do-reino, dendê, mandioca, cacau, 

VI -ft banana, seringueira. 1.108 •. ôOO Capins elefante, gordura, 
, 

colonião. jaragua, 
Exploração florestal, reflorestamento. - VII ft Exploração florestal, reflorestamento. 7.o:so.000 .... 

VII fi Pastagens 828 .ooo VII fu 

ÁREA T O T A L 18.000.000 
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1.6.6 Conclusões e Recomendações 

Os estudos de solos realizados na área da bacia do Tapajós, a 

nível exploratório, permitiram conhecer as características mais 

important·es dos recursos edáficos da região, identificar a sua 

dis~ribuição geográfica a nível de associações de grandes grupos, 

e estabelecer sua capacidade de uso. Como resultados dos 

estudos, foram obtidos os Mapas de Solos e de Capacidade de Uso, 

subsídios importantes para elaboração do Plano Básico de 

Desenvolvimento da Bacia. 

A região oferece condições favoráveis para a produção de diversas 

culturas, criação de gado e explorações florestais, porém 

estima-se que, para essas atividades serem viáveis economicamente, 

deverão se combinar a níveis que optimizem a utilização dos 

insumos comuns. 

Aproximadamente 25% (4.500.000 ha) do território da bacia apresenta 

condições favoráveis para o desenvolvimento da atividade agrícola. 

A área agricultável corresponde às classes .III e IV de capacidade 
de uso, cujas limitações mais importantes relacionam-se com a 

! fertilidade e ligeiro risco de erosão; nas condições atuais, também - os custos de desmatamento se constituem numa limitação. 

- Importantes áreas, compreendendo em torno de 35% (6.500.000 ha) do 

total, são classificados como aptas para culturas permanentes ou 

pastagem, _enquanto qu~ os 40% restantes (7.000.000 ha), apenas são 

aptos para aproveitamento florestal ou ref1·orestamento. Incluem os 

i... solos das classes V, VI e VII de capacidade de uso, cujas 

limitações mais importantes 

L erosão e baixa fertilidade. 

1 ••• 
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sao: relevo movimentado, risco de 
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O desmatamento das áreas aptas deve se fazer junto com o 

aproveitamento racional da madeira, evitando a queima 

indiscriminada de materiais orgânicos valiosos, seja por suas 

características ou pela proteção que dão ao solo. O desmatamento 

deve limitar-se às terras de classe III e IV e áreas restritas 

das classes V e VI. A fim de evitar ou atenuar os processos 

erosivos ou eventuais danos devido à brusca modificação do meio 

ambient~, acha-se conveniente o desmatamento parcial, em forma 

de faixas alternadas. 

A exploração florestal, além das áreas de desmatamento, pode ser 

desenvolvida nas áreas de classe V e VI e, até certo ponto, na 

classe VII, de preferência nas áreas próximas ou vizinhas às 

dedicadas à agricultura ou pecuária, contribuindo para melhor 

aproveitamento dos recursos e da infra-estrutura necessária 

{energia, transporte, mão-de-obra, etc). 

O uso agrícola dos solos da região, visando ao desenvolvimento da 

mesma, deve ser realizado com a aplicação de práticas de manejo 

adequadas, compatíveis com uma agricultura moderna. A aplicação 

de práticas rotineiras, sob condições climáticas extremas, 

especialmente quanto à pluviosidade e temperatura, pode acarretar 

prejuízos ao solo, difíceis de corrigir. Ainda que não sejam 

observadas evidências de erosão nas condiç·Ões naturais, tal 

processo pode vir a constituir-se em problema importante, pois os 

solos são susceptiveis à erosão, risco acrescido pelas condições 

de relevo e declividades acentuadas. 

A necessidade de uma agricultura modernizada, implica a utilização 

de maquinaria, fertilizantes, corretivos, sementes e mudas 

selecionadas,rotaç3~s de dultura e pastagens, e práticas de manejo 

do solo, sob eficiente assistência técnica. Também serão elementos 

básicos deste esquema, o aproveitamento dos recursos hídricos, 

destinado a fornecer energia elétrica acessível para uso rural, 

a exploração das jazidas de calcário, destinado a corrigir a 

elevada acidez dos solos, e a manutenção e ampliação da rede de 

estradas, que faciljtem a circulação dos insumos e produtos. 
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Segundo as observações realizadas e os dados de estudos 

antecedentes, as condições ambientais são favoráveis para uma 

série relativamente ampla de culturas: arvoz, mandioca, milho, .L banana, juta, malva, feijão, laranja, abacaxi, seringueira, 

pimenta-do-reino, hortaliças, cana-de-açúcar, dendê, cacau, manga, 
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café e capins diversos. 

As experiências conduzidas pelo IPEAN em outros pontos da 

Amazônia poderão ser de grande utilidade na área da bacia, quando 

adaptadas às suas condições. Ig'l.\almente, mesmo a incipiente 

experiência agrÍ~ola que pode ser colhida dos colonos localizados 

ao longo da Transamazônica, terá valor para orientar as futuras 

atividades agrícolas. Contudo, é de grande necessidade realizar 

experiencias locais, nos mais diversos aspectos relacionados com 

o u~o agrícola do solo, que vão desde o desmatamento e manejo, até 

a. eleição das culturas viáveis e das suas épocas de plantio. 
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l.'7 DELIMITAÇÃO DE ÁREAS MAIS FAVORÁVEIS 

Os estudos pedológicos realizados permitem distinguir áreas de 

diversas potencialidades para a exploração agrícola, pecuária ou 

florestal: 

a) áreas de potencial médio, aptas para atividades agropecuárias, 

com menores dificuldades de exploração e sem riscos ou 

pequenos riscos de erosão; 

--- 
localizam-se principalmente ao longo do rio Jamanxim e da 

BR-165, formando uma faixa desde Santarém até o campo de 

pouso P.A.-7, aproximadamente; 

b) áreas de potencial médio, aptas para atividades pecuárias ou 

florestais, com maiores dificuldades de exploração e riscos 

sérios de e~osão; 

Compreendem toda a margem esquerda do rio Tapajós e parte da 

margem direita, entre o Jamanxim e o rio das Tropas. 

e) áreas de potencia1 baixo, pouco aptas para explorações 

agro·pecuárias ou florestais, localizadas ao sul da bacia, 

incluindo a região de Mundurucânia e a Serra do Cachimbo. 

A combinação desses elementos com fatores extrínsecos incidentes, 

permite a delimitação d'uma área com condições favoráveis para o 

desenvolvimento agropecuário, localizada aproximadamente entre ós 

paralelos 4° Se 8° S, e entre o meridiano 55° 25' e a rodovia 

Cuiabá-Santarém {BR-165), sendo necessário executar estudos mais 

aprofundados dos seus recursos, caso venha a ser selecionada para 

o desenvolvimento regional. A área, indicada no croquis em anexo, 

tem como características mais importantes: 
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:-:-superfície total de aproximadamente 4.200.000 hectares, dos 
1~uais 57% (2.400.000 ha) são aptas para culturas e pastagens, 
"4~ f(;.1.. 7-4o;óoo -ha) são aptas para pastagens ou exploração 

,:fJ;<J~e··sta.1 e -1% ( 50. 000 ha) corresponde aos cursos d' água; 

L -abr-ange ,numefJ?.osos rios, sendo os mais importantes os rios 

j;am~im, Cupar!, Itapacurá, etc., bem como as jazidas de 

L 
L 

~o:ari~rio;p-r'd~imas a Itaituba; 

··- --dentFo da ,-~:i:'ea .pr-opo s t.e ·localizam-se a Cidade de :rta:i.~Üba -'e as 

\V,ala:s de \M.f:t:i'i t-.ttuba:, Rur:Ópolis e São Luiz do Tapajó·s, ·-entr'e as 

tne;'i,s ;d.mt50:rt.a:n.te s; 

L ·- 'quanto a transportes, d.nc Lud as rodovias TransainazÔnica BR-230 
o a.e r-op oz-bo de 

1 
1· 
1 ... 

Md.T.d.ti tuba-, dd:ve·rso·s ·cá'mpos de pouso ·e o rio Tapajt·s :são as 

outras 'v·:ia's de c õmund.c açjio existentes na área. 
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1.1 RECURSOS MINERAIS 

O mapa anexo, relativo a "Localização das Possíveis Ocorrências 

Mine~ais.", apresenta mais de 130 localizações de 16 minerais 

diferentes. 

As localizações minerais foram 9efindas éom9 _jazjmentos indícios 
de minerais· conhecido~: .engJ.oba.ndo, p9r:t-~n;9, ·- ~-~· ja~i~)entos já 

• 1 t_ • (,• ,,~::_,•,~•L,- ·~"'',~ • 

explorados e em exploração, bem forno ~s ).oy_~liz,~,C?~e~ -~11<;1.e ~á , .- .. . .... . - - . ' 

indicios de minerais. ,. -- 

~ ouro: 49 loca1izaçpes, sit~~das no~ ~unic!pios de Jtaituba 
ta ~aior parte), S~n~d~r· J~~:~ .Po_r,;~~-~~ _,~- ~si·~: ~~,lix d~ '_Xi.ngu; 

' ~ ' ' '• ' ·. - - . 

estanho: 

Itaitub~.; 

22 localizações, a ma.í.oj-La ~a,.,s quaã a no município de 
, • 1 •• ll . - . 

pirita_: 16 lo.ca.lizaçÕes., _t~çl_a_~ -1i1~ ,,muA~C~p~o d_e ,Al tamira, ao - . -~ .. ... ' . . . , \ .. 
1°:ngo ~o rio Iriri; 

diamante: 10 l.ocalizaçõ_e_s; _a _m_~iq]'ia __ no ~:unicÍp,io de ;rtai t uba , 
tw . , . : - - =~ ... -· . ~ ! 1 ;! • . . • • . • . : - ._ ~ ·- {" : r· s '; , . - -. "h-.~ 

e .algumas em Sao Felix _do .Xt_ngu; · 
- ' .•. : ' ; ' .. 

cassiterita: . cinco loc~l~~a~Ões, se~do quatro em Ita~tuba e 
· .• : - .!. ,:·, ~ ··;,~ l .... •. .. r, 1, 1 • - :··~ ·:•:.J_ ~- · • t+_l:.~ .. ·,,-:1 

. uma em .Al tamira; 

ametista: quatro 1oca1i_zações, __ t_o:das no mun í.o Êp í,o de .Al tamira, 
1 '. • -! ";; ,. •,, ,, ; __ •.... ,',1 ·; .· ' .. , ' - ' ,, ; :. .. 

ao longo do rio Iriri; 

topázio~ quatro localizações, todas em Itaituba; 

titânio: quatro localizações, todas em Itaituba; 
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quatro 1oca1iz~ções~ tTÔs das qu~is no munic!p~o tie 

1 
1 i.. .A1 tam'íra; ao 1ongo do rio Irir·~ [I e una em t><~O Fé1.:lx do Xingu; 

:fl:Ú:"or-: 

Ir±ri; 

.. 
trê·s 1-ô·êa::ti·~aç.Õélf; todas e •. 1 Al tam:L:i:·a, ao longo do rio 

c obz-e.s 
• ' •• 1' ' ,.,,, ~ ,-, .•• ~( ,- ·i::~;- .-~·:-· 1 1 .- •••• {~lt ~ i . 

duas Lo c a'Lã z aç ó e é,' send·o uma em· Altainira e outre.. em 

1 - zi-nco i· uma l.ocáiização ;· e~· são" Ftiix d'o Xingu;" 

L ' :-- •. •• • • ' j • 

tan.ta:l-i-ta: uma l.oca1·i'zaçãô ,· eni Ita"ftuba; 

i 
1 i.. ferro·-: 

Xingu; 

•.• · carvão.a cerca de cihco local.iztl.çÕes, no município de São Félix 

do XingÚ·; 

- sais. mirierai-s-: uma extensa ár-ea no· ~unic!pio de Santarém. 

- Sem· dúvida,· o mun.Lc.Ip Lo de Itai tub·a se apresenta como o mais bem 

aquinhoádo da Área.de· Estudo~ tanto em termos de variedade de 
minerais. como de fr~qüência de oco'rr.ências. 

Vale no t ar-', a í.nda , que a maioria fü~s ocorrências minerais se 

L localiza ao Lorrgo dos rios que cruzam a região: Iriri, Curuá, 
Tapajós, Jamanxim~·e médio Xingu~ 

1 - 

' 1 
~ 
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1.2 RECURSOS FLORESTAIS 

A situação da Área de Estudo em relação à sua potencialidade de 

exploração florestal é a seguinte: 

Á R -E A (km2) 
POTENCIALIDADE 

TAPAJÓS XINGU 

Ótima 2.800 7.700 
- --. 

Boa 29.900 23.870 

Média 106.200 61.870 

Fraca 76.900 172.760 

Muito Fraca 10.700 9.220 

Outras - 8.660 

TOTAL 226.500 284.080 

Embora a superfície das áreas potenciais seja da mesma ordem de 

grandeza em ambos os vales (J2.000 km2), a área da terceira 

categoria de potencial (média), no Tapajós, é 1,7 vezes maior do 
que no Xingu. 

No que se refere à localização, o município de Itaituba, no vale 

do Tapajós, e o de Porto de Moz, no do Xingu, são os que encerram 
maior concentração de áreas potenciais. 
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A melhor área no vale do Tapajós, com cerca de 5.000 ha, encontra 

se próxima a Itai tuba, na margem esquerda do Tapajós. -outras 

manchas, de 5.000 a 10.000 ha, encontram-se entre o rio Jamanxim 

e o médio Tapajós. 

No vale do Xingu, praticamente todas as áreas potenciais se 

concentram no município de Porto de Moz, na·bacia do rio Iarauçu. 

Outras áreas encontram-se nas partes meridionais do município de 

Senador José PorfÍrio e na bacia do rio Bacajá. 

--- 
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1.3 RECURSOS DE SOLOS 

L l.J.1 Solos Aptos. para Agricultura 

O levantamento efetuado nos vales do Xingue do Tapaj6s permitiu 

distribuir os solos em classes de capacidade de uso, segundo o 

Manual Brasileiro de Capacidade- .de Uso da Terra, e com base. nos 

.._ seguintes elemento.s: 
_) 
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a) características morfológicas e pedológicas relevantes (que 

determinam a fertilidade do solo, o relevo, a capacidade de 

retenção de água e o risco de inundação}; 

b) condições climatológicas; 

e} falta de experiência agrícola que permita prever o 
comportamento dos solos sob diversos aspectos de manejo. 

No vale do Tapajós não há solos classificáveis nas categorias I e 
II. Os melhores tipos de solo ali encontrados, abrangendo uma áTea 

de 4.422.000 hectares, pertencem às classes III e IV, que são de 

baixa fertilidade· e apresentam riscos de erosão. 

Há ainda, 4. 592.000 hectares de solos de classe V·, cujas 

características são relevo movimentado e baixa fertilidade, com 

riscos de 
..• 

erosao. 

As culturas que melhor se prestam para esses tipos de solos 
,.. 

sao: 
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CLASSE DE CAPACIDADE DE USO DO SOLO 
CULTURA 

III IV V 

Arroz, milho, juta, abacaxi + •• 
! ••• Laranja, manga, ma1va, cana 

de-açúcar, hortaliças + + 

Pimenta-do-reino, dendê, man 
dioca, cacau, banana, serin= 
gueira + + + 

1 No vale do Xingu, os so1os apresentam maior variedade de 
••• 

qualidade, embora se caracterizem por baixa fertilidade e alta 

acidez. Os pertencentes à classe III f, que representam mais de 

60% dos solos agricultáveis do vale, encontram-se recobertos de 

floresta densa na parte norte, e de floresta aberta na parte sulJ 

esses solos requerem aplicação de calcário. 

Os melhores solos do vale pertencem à classe II, abrangem uma área 

de 1.000.000 ha, e estão localizados nas vizinhanças de São Félix 

do Xingu. 

As culturas que melhor se prestam para esses tipos de solo 
,.. 

sao: 

- 
CLASSE DE CAPACIDADE DE USO DE SOLO 

CULTURA 
II III' IV V - 

Milho, f'eijão, cana-de-açú- 
car. + - - - 
Arroz, juta, abacaxi + + - - 
Malva, hortaliças, café, 
cacau + + + - 
Pimenta-do-reino, dendê, ma- 
mona, banana, mandioca, man- 
ga + + + + 

' j - 
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Os melhores solos do vale do Tapajós concentram-se a oeste da 

rodovia Cuiabá-Santarém, a 56° 25' e entre os paralelos 4° e 8° 

Sul; os do vale do Xingu estão localizados nas vizinhanças de são 

Félix do Xingu, entre os rios Xingue Fresco, ao longo dos 

igarapés Carapanu e Triunfo, coincidindo em parte com a reservâ 

florestal {e indígena) de Gorotiré. Grande parte dos solos III f 

está situada a leste do Xingu, entre os paralelos 4° e 6° Sul. 

1.3.2 Solos Aptos para Pecuária 

Os grupos d~ solos classificados na categoria VI foram considerados 

como aptos para atividades pecuárias; no vale do Tapajós tais solos 

estendem-se por 1.108.000 ha, e no do Xingu, por 4.857.000 ha. 

Convém observar que a determinação da aptidão dos solos para as 

atividades pecuárias não tem um 'caráter absoluto e exclusivo.Alguns 

dos solos da classe VI, no vale do Tapajós, são aptos para culturas 

de oiclo longo; outros, no vale do Xingu, são considerados como 

apropriados para atividades de exploração florestal. 

Enquanto no Tapajós os solos aptos para pecuária cobrem áreas 

vastas e contínuas, especialmente nas partes noroeste e sudoeste do 

vale, no Xingu eles são menos concentrados, embora cubram uma 

superfície maior, e ocorrem principalmente na parte sul do vale. 
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. 1.4 EXTRATIVISMO 

Como o indica o mapa anexo, de "Uso Atual de So1os", as atividades 

de extrativismo vegetal estão concentradas ao longo do baixo Xingu, 

entre A1tamira e Porto de Moz, e ao longo do baixo Tapajós, entre 

Itaituba e Santarém. 

Não foi possível localizar no mapa as atividades de extrativismo 

vegetal e animal desenvolvidas no município de São Félix do Xingu. 

As de extrativismo mineral, que ocorrem nos municípios de Itaituba -- 
e Altamira, estão indicadas no mapa de "Localização das Possíveis 

Ocorr~ncias Minerais". 
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. CULTURAS DE SUBSISTÊNCIA ( MILHO, ARROZ, FEIJÃb, MANDIOCA ) 

EXTRATIVISMO: CASTANHA, OLED, · PESCA, LATEX 

RESERVAS FLORESTAIS 

.. EXTRAÇÃO MADEREIRA. 

~ 
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.PECUÁRIA, JUTA, CULlURAS DE SUBSISTÊNCIA 

BOVINOS E/OU BUBALINOS . 

PECuÁRIA, EXTRATIVISMO, CULTURAS DE SUBSISTÊNCIA 

· .. ' ·. ·'. .. 
CULJURA DE SERINGUEIRA 

·\ 
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2 •. 1 RECURSOS MINERAI~ 

Há quatro concentrações. mamc arrt.e e, q.~ QC-Q;t;T;~~ias n;i;L:,ne1.~ai.~, na; 4r.ea 
de Estudo: 

a) em torno de sã,.o Fé).ix.- do, ~.ingu.,, e: %<>· ~ongo -, e a, les.:te: q.o rio, 
Fresco; 

b}' a.o longo dos· rio.s. Iri:~i ~- C~~uá_, 1:1,;0 ~~cÍ:Pio de: Al~a~ira; 

e}' uma área extensa ao 1;>..orte do mµnicÍp~o de Itaituba_,_ do I_'io, 

Jama.nxim, a leste, a..t-é o rio ']l~pajÓs, a oeste,. 

d} uma grand.le á~ea, ali>·ra.nge.~d;o quase que todo o munic:Ípi_o. de 
Santarém e a me ua.de. n,o.rte do município de Aveiro. 
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~.2 RECl.mS0$ FLORESTAIS 

liá concentrações de -:reserva-s 'f'-l.orestai's en; uiaa gr&..n.de área 

(Contínua, e em duas ~rea-s ·esparsas·: 

L a} a totalidade da á;rea. do munic:Cpi:o ·de ·porto ·êi~ Moz·, e é. pa·rte 

sudeste do municÍp:io de :Prai':ilha:; 
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b) a pa~te sul ·do umunicÍpio de Senador José PorfÍrio, 

·C) :a .parte norte ·do 'mund.c Êp í,o ·de Itai tuba e 'uma pe que'na áreà. a 
•• •;.ai ~ .• .• . , 

oeste de Al·tarni·ra; 'a are a ·e l.irni tada a leste pe.lo rio cu·rua.·0 
.a ·oeste pelos li:l.:m::i. te·s municipais ·e, f'inalmen te, pelo e 
paralelos .5º 'é 7º S1.i".L. 
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2.J AGRICULTURA 

A superposição dos mapas de recursos naturais áa Área de Estudo 

revela a existência de três grandes concentrações de solos uptoe -- para agricultura: 

) . " , " 6º a a oeste da Cuiaba-San tarem ate aproximadamente 5 25' , e e n l. t'tt 
4 0 O " " i · :{ os paralelos e 2 Sul; a area esta cont cla no munic pio du 

Itaituba; 

) " ' , , b a ma~or parte da area dos mun.Lc Lp Lo e de Senador Jose l:-orf::i.r I o 

e de Alt~mira; a área se estende da BR-158 ~m dire~J~ à 
Cuiabá-Santarém, sendo 1 imitada ao norte pela '1':.. .- .s a .• :iait~nJ cm 1 
e ao sul p~las proximidades da BR-235; 

e) ·área em torno de São Félix do Xingu,, limitac~ pelos rios 

Xingue Fresco e, aproximadamente, pelos p~raleloc 6~ JO' e 

7° J01 Sul. 
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2.4 PECUÁRIA 

Há duas gran.des eoncentra:ç~e's contínuas e duas 'esparsi:".S de solos 

aptos para pecuária: 

a) uma grande área que abrange todo o noz-oe s t e do mun Lc Êpd,o de 

Santarém e a parte central do norte 'do município de AYeiro; 

b) a serra do Cachimbo, no município de Itaituba, em ambos os 

lados da BR-080 {planejada),.__desde o seu cruzamento com a 

BR-225 (planejada), a sudoeste, até a Transamazônica, a 

noroeste; 

e) no município de são Félix do Xingu há várias áreae esparsasa 

ao sul de Nilo Peçanha 

em ambas as margens do rio Xingu, aproximau,unon tu ontre oe 

6 0 O paralelos 301 e 7 JO' Sul1 

a noroeste de são Félix do Xingu, até oe limitas do 

i , . 
mun c1p10; 

d) diversas manchas relativamente grandes, ao norte e a leste do 

município de Senador José Por:f.!-r'io. 


