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Abstract - The upward continued map of sheet SB.22-Zrfc-IH in the Carajás Mineral Fro
vince shows the magnetic anotalies associated to the Leste Ridge, Carajás fault and Rã
bo Ridge to be more ccnplex than apparent from the total magnetic field map. I t also
shows that the Carajás granite truncates raetasediinents of the Said» Sequence northeast
of the Carajás fault. First vertical derivative processing with reduction to the pole
has been effective in the definition at the magnetic structures associated with the up_
per crustal sequences of the basement complex of the Carajás area and has made i t pos
sible the definition of th» magnetic linaaticns associated with the tectonic structure
of the area. Hie apparent magnetic susceptibility map has further reinforced the inter
pretted zones and the structure* that wo» defined fro» the f irst vertical derivative
nap. lhe radUnetxic data were important in the definition of the granite borders and
In the separation of the Salobo and Grão-Pará units.

This work suggests improvements to the geologic knowledge of this part of the Cara
jãs area. Based on this geophysical interpretation and correlation with known mineral!
zatlcns, priority areas have been identified as having high potendal for economic ml
nasalization. Recomnenaaticns are made for more detailed geophysical follow-up studies
In these

1. BTTRODUCfiO - Este trabalho lefere-aa ã interpretação do* dado* da folha S8-22-Z-A
-XII, escala 1:100.000, na área de Carajás, Esta folha faz parte do Projeto Geofísica
Brasil-Canadã (PGBC), constituído de un levantanento aeromagnético e aeroradiamêtrico,
tendo cano produtos finai* mapas de uaiUmK» de intensidade magnética do campjo total a.
dos canais da urânio, t-õrio econtagem total. 0 s istem usado na interpretação foi o
CGS, visando a oimmf ̂  frt 1 i Tftç**" ccni o* ^1%^ ^n« ifnxjrflHvw *̂ * oni'iMf *̂ f* adõjulxl^

2. GBOIOGIA - A área estudada situa-se na Província Mineral de Carajás (mapa d* situa
çâb Fig. 1 e colma estratigráfiea Fig. 2) . Ha Fig. 3 observa-se o sapa geológico dá~
folha estudada.

3. CTCLOSTA BOCWOWTCA - A Província Mineral de Carajás destaca-se, até o presente mo
mento, por~3epòsitos~3e ferro, manganês, ccbre, ouro, bauxita, níquel e cassitertta. ~

4. HODEOManO MMUBnoo - Para a análise quantitativa dos dados asromagnéticos foi
utilizado un método de interpretação direta (inversão), em que una anomalia observada
é comparada por no método de mínimo* quadrado* com una anomalia teórica gerada a partir
dos larâneUP* iniciais atribuído* ao corpo cantsadnr (profundidade do corpo, mergulho,
largura, espessura, magnetização, e t c . . . ) . 0 algoritmo de Marquadt (1963) é usado para
o reajustanento do* parâmetros do corpo, da maneira que, am iterações subsequentes, o
melhor ajuste entre as curva* teórica e observada seja obtido. No nosso trabalho u t i l i
íamos anomalias d* campo total. A rtlfinrtrtart» de se obter un bom ajuste teórico-prãtl
co do* modelo* no* lavou 2 hipótese da existência d* una significativa magnetização re
manente na área. Na maioria dos casos, o problema é insolúvel sen a medida da remanên
d a "in situ" e a aplicação das correções apropriadas. Partindo de suposições foi pos
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slvel conseguir un baa ajuste teõarico-prãtico, porém os valores numéricos obtidos não
podem ser tidos cano exatos, devendo ser analisados à luz das informações geológicas
disponíveis, fazendo-se a necessária Integração.

O modelo mais observado na área foi o dique espesso cem profundidades variando de
0 a 557 metros. A Seqüência Salobo, contendo formações ferriferas barateadas, foi a que
apresentou os maiores valores de susceptibilidade magnética, de até 0.1712 e.m.u., se
guida do Grupo Grão Pará, contendo itabiritos, cem valores de até 0.981 e.m.u. A forma
ção Rio Fresco caracteriza-se pelos menores valores de : isceptibilidade magnética, en
tre 0.0008 e 0.0031 e.m.u.

5. PBKESSftMano MBGMBnco - Para a análise qualitativa dos dados aeronagnétices foi
usado um sistema que opera no domínio da freqüência em dados bidimensionais em malha.
O mapa de intensidade magnética total acha-se na Fig. 4.

Cem o objetivo de estudar a estruturação magnética incrustada no Complexo do emba
samento realizamos a filtragem através da continuação para cima (300m acima da altura
de vôo), reforçando os sinais de subsuperficie e relacionados a tendências regionais.
Cem o método, a estruturação tectõnica básica da área fei definida (Fig. 5).

tio sentido de enfatizar os sinais de superfície ou mais rasos associados âs sequên
d a s supra-crustais, processamos a primeira derivada vertical reduzida ao polo a fim
de definir os limites laterais aproximados das estruturas magnéticas (Fig. 7 ) . o pro
cesso permitiu definir e individualizar as zonas e lineações magnéticas envolvidas,
constituindo a base para a correlação geológico/geofísica (Fig. 8 ) .

A elaboração do mapa de susceptibilidade magnética aparente mostra a ccmpatibilida
de dos resultados desse procedimento nem as di"ersas unidades geológicas, can as zonas
magnéticas, bem cano cem os resultados de susceptibilidade obtidos can o modelanento
das ananalias (Fig. 9).
<>'.

6. BnERPREBÇBo RfiDICMBlRICA - Para a análise dos dados radiemétricos utilizou-se um
sistema que analisa os dados de 3 radioelementos e plota o resultado num único mapa.
No nosso caso foram utilizados os canais de urânio, tório e contagem total. Para cada
ponto considerado os dados dos 3 radioelementos são analisados em conjunto através de
um diagrama temário. Os corpos que se destacam radianetricamente são: (Fig. 10)

- Granito Serra dos Carajás: enriquecimento em urânio, tório e contagem total.
- Grupo Grão-Parã: enriquecimento em tório.

7 . SÍWTESK
7.1 - Mapa de Continuação para clma/frapa de Domínios Magnéticos (Fig. 5 e 6) - O

reforço dos sinais de fontes em subsuperf ic ie definiu nitidamente!» domínios "magnéti
cos principais, can fronteiras limitadas pelos Hneamentos regionais LI, L2 e L3. Para
facilitar a descrição dessas características os domínios magnéticos foram definidos co
mo BLOCOS (I, II, III e IV) e as texturas magnéticas neles contidas foram definidas cõ
no zonas (1, 2, 3 , . . ) (Fig. 6).

BLOCO I - Apresenta quatro zonas magnéticas distintas:
"A zona 1 mostra relevo magnético fortemente influenciado pelas anomalias magnéti

cas condicionadas às lineações LI e L2. Seu padrão de contorno linear, de nino E-W, su
gere ura unidade litológica magneticamente transparente. Relaciona-se â sedimentação
Uatumã, a í representada pela formação Rio Fresco. A literatura menciona diques andesl
ticos na seqüência e é possível que as pertubações no contorno observadas próximo a zõ
na 2 deles sejam um reflexo.

A zona 2 se caracteriza por una textura magnética alongada para NB localmente dis
torcida por lfawacces NW. Esse alongamento NE está restrito âs fronteiras da zona cor
respondent ao Granito Carajás e mostra que ele trunca as estruturas magnéticas rela
danadas â Seqüência Salobo. Esse caráter magnético apresentado pelo Granito Carajás
sugere heterogeneidades que só un trabalho de campo pode esclarecer, visto que o "mes
mo" granito em. outras áreas úa província é nagneticamante "neutro".

A zona 3 mestra una área cujo caráter magnético é conseqüência da forte influência
exercida pelas estruturas magnéticas (b) relacionadas à Serra do Leste (zona 4). Lito
logicamente poderia ser a Formação Rio Fresco, circundando o núcleo granltico ou parte
do Complexo Xingu. A njeceste a estrutura (b) s trancada por una unidade não magnética
(GC).

A zona 4 é caracterizada por alto gradient» magnetico-estrutural cem ananalias su
gerindo área can intensa deformação estrutural. Sua expressão mais conspícua é o cintai
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rio anômalo cuja continuidade é trancada par falhamentos e pelo Gtanito Carajás (OC)
ao norte, que não apresenta, a l i , caráter atagnétioo.

BLOCO II - A linpftção U , Falha Carajás, separa os blocos I e I I . O ocntraste mag_
nétioo entre os dois é nítido e sugere a suhsiflência do bloco I en relação ao II . Esse
bloco apresenta 4 zonas magnéticas distintas refletindo unidades litolõgicas diferentes.

A zona 1 apresenta dois tipos de texturas magnéticas. A primeira (1) , associada a
Li, tan aspecto longo, linear e de alto gradiente; a segunda, (IA) a sul de Li, apre
senta aspecto curvo, alongado, cem núcleos anômalos, a leste e a oeste, retorcidos, de
aspecto torvelinhado e de alto gradiente, refletindo natureza geológica distinta da zo
na 1. Estão associados â formação ferrífera e/ou à intrusivas >««<>-»«. e ultxabãsicas."

A zona 2 <ti«rt-ingue-se das outras zonas pelo caráter alongado para E-W e pelo gra
alente baixo en relação a 1. £ limitaria a oeste pela L2. A oeste a zona de textura oua
ve pode estar roiac<n«^n a núcleos graniticos do Ccnplooo Xingu.

A zona 3, de eixo NE, apresenta três ananalias de forma elíptica, contornos bem de
f iniãos e alto gradiente. Estão associadas ã estrutura ultrabãsica do Níquel do Vera»
lho.

A zona 4 é a que apresenta as ananalias mais complexas da área. Mretxa alto gra
ãiente magnético, cem ananalias de eixos curtos, erráticos e aspecto redemoinhado. Es
sa textura é muito semelhante a da zona (IA) e à zona Z, na confluência das lineações
LI, L2, 13.

BtOCP III - Separado do bloco II pela possível continuidade da lineaçàb 13 ou pela
estrutura (c), possível continuidade da estrutura Serra de Rabo. Apresenta duas zenas
magnéticas distintas:

A zona 1, limitaria a norte pela Uneação LI e a leste pelas lineações "secundárias"
LS2 e LS3, que podem estar relacionadas ã estruturas de rumo NW, vergindo depois para
ME. A lineaçãn LS2 marca o limite leste da falha Carajás (Li). Apresenta textura magné
tica suave, com forte gradiente nas vizinhanças das estruturas (a) ao nerte da linea
ção Li.

A zona 2, reflete una unidade litológica magneticanente transparente, can claros
visíveis, que podem estar associados â núcleos graniticos do embasamento.

A transição do bloco III para o bloco IV, a partir da estrutura (a) de direção EW,
até a lineaçãn 12, que se estende per vários quilômetros na direção ME, ê caracteriza
da pela zona X, de relevo magnético fortemente influenciado pelas estruturas (a) a oes
te e a sul. £ possível que tenha natureza geológica semelhante ã da zona 2 do bloco
III. £ possível também que o limite norte dessa zona se oonfunda cem a vergência KM da
estrutura (a).

BLOOD IV - Limitado a norte por IA, por 13 a oeste e a sul por L2. Mostra textura
magnética suave e é envolvido por un anal magnético forte ao norte, condicionado a IA
<? fraco a SE, condicLonaão a L2. Possivelmente represente unidade l itolõgica semelhante
á zona do bloco III, ou a un membro mais ácido «So Canplexo do embasamento.

7.2 - Mapa de Primeira Derivada Vertical com Redução ao polo (Fig. 7)/Maoa de Sus
ceptibilidãSTMagnética AparinteTlFiq. 9) /Ripas de Dado» Radi5nètr173os~?Fig"^)/fiapa **
do Projeto Radam (Fig. 11) - A partir do mapa de primeira derivada verticalToi feito
o zoneamento magnético can a definição das Fuás diversas unidades e Tirrnnrftn» magnéti
cas (Fig. 8), tendo havido una perfeita compatibilidade com os dados do mapa de sus
ceptibilidade magnética. Os resultados foram correlacionados can os «ladrs radianétrl
cos e do projeto Radam, precedendo-se a um interpretação litológico-estrutural dos dã
dos geoflsioos. __ *~

Zoneareanto Magnético
Onldadei At Represantan as feições anômalas de maior amplitude na área, cem valo

res de até 5.Õ y/m.
Unidade Alt Falha Carajás - Anomaliar. alongada* lineares, direção geral KW e E-W,

extensão Ünêãr 5 a 15 kg, anplitude de 2.0 a 5.0 y/m, susceptibilxuade magnética apa
rente de 20 e.m.u. x IO"3 (maior valor). Radicmetria: enriquecida en tõrio , baixa con
tagem total e urânio. Geologia associada: Grupo Grãc-Parã, provavelmente Formrção Cara
lãs, formada «sscncialmants de itabiritos can magnetite subordinada. Está cor acionada
a Falha Carajás.

Unidade A2: Ananalias alongadas, lineares a sub-lineares, direção geral tS, textu
ra magnética sugerindo zona de di f íc i l individualizarão, extensão linear de 2 a 4 km,
amplitude das ananalias de 1.0 y/m a 5.0 y/m, suscéptUbilidade magnética aparente de
20 e.m.u. x 10"J (maior valor). Radicmetria: baixa concagem total, urânio e tõrio. Ceo
logU isociada: Seqüência Salobo, provavelmente â formação ferrífera banrtwnrta nela
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descrita. O padrão magnético sugere o trunconento da estrutura pelo Granito Carajás,
ocm deslocamento para leste da sua possível continuidade, representada pela unidade A4.

unidade A3: Serra do Rabo - Anomalias de forma irregular, sinuosa, sugerindo uma
tectxnica caoplexa, amplitude variando de 1.5 a 5.C Y/m, extensão linear de 1 a 3 km,
susceptüiilidade magnética aparente de 22.5 e.m.u. x 10~3 (maior valor). Radianetria :
enriquecimento em tõrio e contagem total, baixo urânio. Geologia associaria: Grupo Grão
-Pará, provavelnente aos itabiritos da FOraaçio Carajás.

Unidade A4: Ancrnalias lineares, 3 a 6 tea de extensão linear, amplitudes, de 0.3 a
0.4 y/m, susceptibilidade magnética aparente de 15 e.m.u. x 10"J (maior valor). Radio
rastria: apresenta baixos valores de urânio, tório e contagem total. Geologia «««v-jyfa.
Seqüência Salobo e Complexo Xingu. Ao que tudo indica, entoara o eixo anômalo das anoma
lias seja E-W, trata-se de corpos de diração N-S, exceto na porção central da zona on
de ê E-W. Tal problema ocorre devido a direção N-S das linhas de vôo. Parece que a ex
tensão da Seqüência Salobo ê maior do que a aapeada. Essa unidade possivelmente ê a
continuidade daquela dencninada de A-, trancada pela intrusão do Granito Carajás.

Unidade AS: Serra do Sereno - Anomalias sub-lineares, extensão linear 1 a 5 tan, am
plitudes 0.7 a 5 y /ca, direção E-W, susceptihilidade magnética aparente de 17.5 e.m.u.
x 10 (maior valor). Radianetria: baixa oontagen total, urânio e tõrio. Geologia asso
ciada: Grupo Grão-Parã e Seqüência Salobo. A variação de amplitudes nas ancnalias pro
vavelmente reflete zonas de maior ou menor concentração de ninerais magnéticos.

unidade BI: Anomalias sub-lineares, alongadas, eixo*anâialos E-W, amplitudes de
0.4 y/m, extensão linear 1 a 2 km, susceptibilidade magnética aparente de 4.5 e.m.u.
x 10~ ? (maior valor).

unidade B2: Anomalias sub-lineares, aiooip^a», eixo anccalos NE/SW, amplitudes 0.2
a 0.3 Y/m, susceptibixiãade magnética aparente de 5.5 e.m.u. x 10"^ (maior valor). Ra
dionetria (Unidades Ble B2): situa-se nuaa faixa de baixa contagem total, tório e ura
rio. Provavelmente vem do Grupo Grão-Parã, insinuanao-se também na Formação Rio Fresco.
Geologia associada: as unidade B. e B, estão incluídos no Gxplexo Xingu.

Unidade C : Ananalias pequenas, sub-lineares, extensão linear de 1 a 2 tat, amplitu
des de 0.3 a 2.0 Y/m, direção E-W, susceptiàilidade magnética aparente de 10.0 e.m.u.
x 13~3 (maior valor), Radianetria: No quadranfe KW do mapa apresenta un enriquecimento
em urânio e contagem total relativamente ao canal do tõrio, provavelmente devido ã pre
sença do Granito Serra dos Carajás próximo. No quadrante Sw do mapa o corpo irais ao
sul apresenta enriquecimento em tõrio. Geologia associada: Estão associadas ã Sequin
cia Salobo e ao Grupo Grão-Pará, provavelmente com menos magnetita associada. No qua
drante NW da folha foram detectados esses coipos dentro do Conplexc Xingu. Provaveliüen
te também estão incluídos na Seqüência Salobo, pelas características magnéticas sente
lhantes, já que o mapa de imagei de radar foi o guia para mapeá-los, pelas cristas
alongadas. No entanto, observando-st* a Seqiiênrta Salobo mapeada ao norte e correlacio
nando-a ao mapa de imagem de radar, observa-se que a mesma também ocorre em áreas mais
planas.

unidade D : Ananalias semi-cixculares, extensão linear dr 1 km, amplitude de 0.1 a
0.5 v/pi, «i«ünppHhji<A»rto magnética aparente de 6.0 e.m.u. x 10"J (maior valor), Ra
diometria: Situa-se em faixa de baixa contagem total, urânio e tõrio. Geologia associa
da; Ccmplexo Xi.^u. Embora a direção das ananalias seja E-W, provavelmente trata-se dê
corpos de direção N-S, portanto paralelos 3s lirhas de vôo.

Unidade E : Ananalias curtas, extensão linear de 1 )cn,..amplitudes de 0.2 a 0.3 Y /
m, susceptibilidade magnética aparente de 4.0 e.m.u. x IO"-* (maior valor). Radianetria:
altos valores de urânio, tório e contagem total. No centro da zona nota-se un enrique
cimento desse último radioelemento, prcvave&nents itriactffàp a halos de dispersão
Geologia associada: Granito Serra dos Carajás.

Unidade Fl: Zonas de relevo magnético sua-/», con valores S 0.0 Y M, susceptibili
dade magnética aparente de 3.0 e.m.u. x IO"3 (maior valor). ~

Unidade F2; Zonas de relevo suave, com ancnalias esparsas em torno de 0.1 a 0.3 y/
m, extensão linear de 1 km, nível médio $0.0 y/m, susceptibiUdad» magnética aparente
de 4.0 e.m.u. x 10~J (maior valor). Radianetria: baixos valores de urânio, tório e con
tagem total. Existem algumas áreas nessa faixa onde se nota un enriquecimento em tóriõ,
devendo-se provavelmtnt* a una diferenciação litológica dentro cio Complexo Xingu. Geo
logia associada: de una maneira geral estão awortaáas ao Complexo Xingu e a Formação

•Rio Fresco, Exista una área a NW da folha, inserida na unidade F., de relevo magnético
suave, nv peada caro Grupo Grão-Parã, que caracteriza-se por un forte relevo magnético.
'Radionetricamente apresenta un ausento de tório can relação a urânio e oontaçpm total,
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qoe é una característica do Grupo Grão-Parã. Portanto, há duas hipóteses:
19 - poderia ser o Grupo Grão-Parã, nina área deficiente an magnetita;
29 - poderia ser a Formação Rio Fresco contígua, que apresenta relevo magnético se

melhante, suave. Nos mapas contíguos o Grupo Grão-Para está setpre uapeado »»anrt«fc% a
fortes anomalias magnéticas, enquanto gae a Formação Rio Fresco está relacionada a zo
nas de relevo magnético suave. Morfologicamente o Grupo Grão-Pará distingue-se nas imã
gens de radar por morros. A Formação Rio Fresco caracteriza-se por partes planas e acr
ros, tarcbéra, o que é o caso da área citada.

Nas porções SW e SE da Colha, existem 2 corpos inseridos na unidade F-, waç-ax~
dentro do Complexo Xingu, parrn enriquecidos em urânio, tõrio e contagen total. sua
morfologia assemelha-se ãquexa atribuída do Caqalexo Xingu, oco áreas de topografia
plana. £ possível que tais corpos ejtejam associados a reflexes de núcleos graníticos
do Canplexo do emhasaflignto.

unidade G : Ananalias lineares, alongadas, de 5 a 6 km de extensão linear, amplitu
des O."2 a 0.6 yM, direção E-W e NE/SW, susceptibilidade magnética aparente de 6.Õ"
e.m.u. x IO"3 (maior valor). Sadianetria: ligeiro enriquecimento em tõrio. ftpología as
seciada: Catplexo Xingu e Seqüência Salobo. Provavelmente todos os corpos pertence» 3
Seqüência Salobo, num trecho menos rico em magnetita. Novamente os corpos aqui. mapea
dos cano Seqüência Salobo foram baseados nas imagens de radar. ~

unidade H : Anomalia s^mi-circular, extensão linear de 3 km, direção E-W, aoplitu
de O YA*J "»'T*"<M1</'aH'> utagnética aparente de 7.5 e.m.u. x 10~3 (maior valor)

l â õ l A
Y T p

Radicmetria: baixa contagem total, urânio e tõrio. Geologia jmamiaA»' Ccnplexo Xingu.
A forma da anenalia sugere um corpo intrusive. Ao que tudo indica, trata-se de un cor
po diferenciado no Ccnplexo Xingu.

Unidade I : Zona de relevo magnético suave, amplitudes das ananalias $0 .0 y/n ,
susceptibilidade magnética aparente de 4.0 e.m.u. x 10 (maior valor). Radicnetria:
alta contagem total, urânio e tõrio. Geologia atwrriartat Complexo Xingu e Seqüência Sa
lobo (essa última representada per 3 morrotes nas imagens de radar). Provavelmente tal
unidade representa un núcleo granítico tipo Serra doe Carajás, hipótese reforçada pela
sanelhança morfológica can aquela litologia.

Unidade J : Ananalias curtas, extensão linear 1 a 2 Jca, amplitudes 1.0 Y/m, BUS
ceptibilidade magnética aparente de 8.0 e.m.u. x 10~3 (maxor valor). Radianetriar baT
xa contagem total, urânio e tório. Geologia associada; relai-onam-se ocn a estrutura
do Níquel do Vermelho.

7.3 - Características Geofísicas das Unidades Utclógicas (Tabela 1)
Observações: Na folha contígua SB.22-Z-A-II a unidade mapeada coto Granito Serra

dos Carajás apresenta ura textura magnética mais suave que a aqui descrita, não se dis
tinguindo magneticamente da Formação Rio Fresco: ambas não estão em contacto cem o Cem
plexo Xingu. O caráter magnético do granito da folha era estudo (SB.22-Z-A-III) pode
ser devido ã influência do Carplexo Xingu, que circunda-o.

Na porção inferior do mapa os corpos mapeados cano Granito Serra do
Carajás mostram atividade radiemétrica menor; é sugerida a existência de um núcleo gra
nítico num local mapeado cano Seqüência Salobo.

Nas porções SW ê SE da folha ocorrem dois corpos mapeados dentro do
Canplexo Xingu e can textura magnética semelhante a essa unidade, enriquecidos em tõ
rio, contagem total e, em menor escala, urânio. Morfologicamente se assentlham aos ter
renos de topografia arrasada do Carplexo Xingu. Pedem estar associado» a reflexos de
núcleos graníticos do Carplexo do embasamento.

Na porção KW da folha foi mapeado um corpo cano<pertii,ente ao Grupo
Grão-Pará. No entanto, seu caráter magnético suave assemelha-se aqueles» pertinentes à
Formação Rio Fresco e ao Canplexo Xingu. Radianetricarante apresenta un enriquaclaento
em tõrio, cano o Grupo Grão-Parã. Foi sugerida a hipótese dessa unidade estar associa
da a outra litologia que não a descrita. ~

Magneticanwnte a Seqüência Salobo e o Grupo Grão-Parã não sa distin
yuan. Foram feitos cementários sobre a possibilidade da Seqüência Salobo ser maior do
que a mapeada.

8. SÍNTESE CRONOLCGICO-ESTRÜTORAL - A partir das lineeções e zontrantoa magnético»
foi definido un quadro litológico-estrutural, onde estão presente» o» component*» clás
sicos de um terreno granitc-grotnstont, a partir do qual piiy/no» uma interpretação
cronológica-estrutuzal.

As lineações magnéticas mostram uma estruturação ccnplexa, dividindo a área cm blo
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cos condicionados a fraturas generalizadas para noroeste, direção das superlineações
de escala regional, ainda que este tipo de li^eacão também ocorra na n\r^r' nordeste.

£ de se destacar a mudança nos djxecicnamentos das lineações noroeste: ao sul da fo
lha Carajás eles apresentam direção sistaaática em torno de N159W; ao norte da fal i»
eles variara desde N209W a N459W. Estar variações podem estar relacionadas à intrusão
do pluton granltico de Carajás e ao colapso do blcco norte do Ccnplexo do embasamento.

A cronologia dos eventos geológicos e as ^p^ralftaijõet associados p^gr^jm ser re
sumidas da seguinte forma: ~

- Falha Carajás can a intrusão de rochaj -r-ãf^ç e ultramáficas cano seqüência vulcã
nica original (Seqüência Salobo-Pojucaj seguida de fluxos vulcânicos cem desenvolvimen
to de sedimentos vulcano-clãsticos e quíaicos cxiçínanão as formações ferríferas ban
deodas no topo da seqüência;

- Segue-se a deposição de elásticos finos e vulcanisno tnãfico na construção de es
pessa seqüência vulcano-sedimentar (Grupo Grão-Psri), seguida do entulhamento da calha
geossinclinal pela sedimentação Rio Fresco e novamente farmações ferríferas t a w y » ^
no topo da seqüência, incluindo algumas vulcânicas provenientes de vulcanisno recorrei
te de menor escala;

- Os sulfetos maciços pedem ter sido depositados durante esses eventos vulcano-sedi
raentares por processos exalatiuos conâicicnaccs a falhas e/ou fraturas durante es fases
de deformação. Desse modo, os sulf etos seriam epiger.é ticos, conforme ocorre era berre
nos desse tipo largamente distribuídos nas crostas continentais;

- Após esses eventos, definidores de cinturão magnético associado àquelas seqüências,
temos a "intrusão" do pluton granltico Carajás de noroeste para sudeste deslocando e
quebrando a lineraridade do cinturão irãfico-ultranãfico acima descrito. Esse evento
olutcnico assume particular importância pcrçue ele pode ser o responsável pelas minera
iizações de manganês na base dos sedimentos Rio Fresco e promovendo, por ações hidro
termais, a reroobilizaçãb de metais dentro das seqüências vulcano-sedimentares, depcsJL
íando sulf etos maciços hidroternais. Con o resfria-nento da crosta, soluções mais visco
sas que poderiam incluir ouro seriam depositadas cano veios nas rochas permeáveis e ao
longo de estruturas que favorecan a percolação por fluídos hidrotermais.

9. COWXÜSõES
1. A textura magnética da folha SB.22-Z^A-IH mostra una complexidade litolSgica

-estrutural maior que a observada nos mapas geológicos disponíveis;
2. A análise e interpretação baaoadna nos dades de campo total, apenas, seriara in

cotpletas e não mostrariam as dessewlhanças existentes entre estruturas magnéticas
aparentacente relacionadas, conforme mostra o rapa de campo total;

3. O processo de filtragem por continuação para ct-na definiu a estruturação tectô
nica deninante, cano o mostram claramente as lineações L,, L,, L, e L.;

4. A líneâção L, mostra a existência de una estrutura associada a falha Carajás,
em que o seu padrão ao norte mostra a parte subsidida associada â sedimentação Uatunã;

5. A ii«—rôrt r g ccmpativel cena "grabenização" sistenática de rupturas Norte
-Sul, observadas na escala I:1.000.u00, dos quais o Grupo Estrondo é o reflexo mais
consplcuo e as ocorrências bãsicas-ultrabásicas (Serra do Tapa, Níquel do Vermelho e
outros) marcam as linhas de rupturas da Província de Carajás can a definição dos seus
domínios tectônicos;

6. Mostra que a estrutura tectõnica âo Brbasamento Xingu e diferente das defarra
ções supra-crustais posteriores, geralmente de runo noroeste; ~

7. Mostra que as áreas mapeadas como grani to Carajás são magnética e radianetrica
mente dessemelhantes;

8. Mostra que o Complexo Xingu tem sua expressão mais evidente no canto sudoeste
da área; _ „

9. As características magnéticas da Seqüência Salobo indicam que a sua extensão e
maior do que a mapeada;

10. A existência de um núcleo granitic» na porção sul da folha o sugerida; e
11. O granito Serra dos Carajás trunca a Seqüência Salobo ao norte da folha.

10. RECOMENOftQÕES
I. A localização dos recursos minerais da folha SB.22-Z-A-in indic<! jazidas <ou

ocorrências de Fe, Au, Ni, Cu, ocorrendo nas 'jnidades litolóçjicas ou nos seus linitos:
Seqüência Salobo: Fe, Au, Cu
JS Grão-Pacã : Fe, Au

2.172



Granito Serra dos Carajás : Au
Seqüência de Rochas Ultranãficas: Ni
Plotando-se as jazidas ou ocorrências citadas no mapa de zoneatnento magnético

(Fig. 8) observa-se a importârcia do oontrole estrutural naquelas feições. Foi sugeri
do um estudo nais detalhado asando as relações das Hneaçõps magnética? com possíveis
mineralizaçõss.

2. Areas potenciais para sul fetos maciços e ouro: Granito Serra dos Carajás (unida
de magnética E), Grupo Grão-Parã e Seqüência Salobo (unidades magnéticas A e C ) .

3. Sugerimos estudo mais a***-*i*>a*\ na unidade magnética A. onde ocorre a associa
ção de três elanentos geológicos clássicos para a pesquisa de metais básicos: a con
fluência das lineações L-, L e L , seqüência mãfica ultranãfica e Granito Carajás;

4. Outras áreas a serem pesquisadas para sulfetos maciços e ouro são as unidades
magnéticas A_ e C, na porção superior do mapa;

5. Para um estudo de ferro» reccmendamos as unidades magnéticas A. e A_, relaciona
das ao Grupa Grão-Parã, consequentemente ã Formação Carajás. As unidaèes A_, A. e A_
da mesma forma são altamente magnéticas, estando relacionadas ãs formações ferríferas
hantoart ou aos xistos com magnetita ("ironstones") descritos na Seqüência Salobo.
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