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APRESENTAÇÃO

O Ministério de Minas e Energia e a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, 
por meio do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, tem a satisfação de disponibilizar à comunidade 
geocientífica, empresários do setor mineral e à sociedade em geral, os resultados obtidos no 

Projeto Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil – Área Eldorado do Juma, estado do Amazonas, 
executado pela Superintendência Regional de Manaus.

Este projeto é parte do Programa Geologia, Mineração e Transformação Mineral, vinculado 
à ação Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil, tendo sido financiado com recursos do Programa de 
Aceleração do Crescimento – PAC.

O Projeto Metalogenia das Províncias Minerais do Brasil estabeleceu como diretriz contribuir para 
o entendimento do potencial e vocação metalogenética das diferentes províncias minerais pré-cambrianas 
do território nacional, fomentando, assim, a exploração mineral. Envolve estudos temáticos de geologia 
básica e geologia econômica, sob coordenação geral da Diretoria de Geologia e Recursos Minerais, e exe-
cutado pelas unidades regionais Serviço Geológico do Brasil – CPRM .

A área do Garimpo Eldorado do Juma, situado na Folha SB.20-Z-BVI-2-SW, no Estado do Amazonas, 
foi selecionada em razão da expressiva atividade garimpeira, iniciada nos anos 2000, nas margens do Rio 
Juma. Neste projeto foi  realizado mapeamento geológico na escala 1:25.000 da folha citada, levantamentos 
geoquímicos, além do estudo dos condicionantes geológicos da mineralização de ouro. 

Os dados levantados são apresentados neste relatório, em mapa geológico e bases de dados, 
todos disponíveis para download no banco de dados corporativo do Serviço Geológico do Brasil-CPTM, o 
GeoSGB (http://geosgb.cprm.gov).

Com mais este lançamento, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM cumpre seu papel de induzir o 
desenvolvimento socioeconômico regional e setorial por meio da atualização do conhecimento geológico 
e dos recursos minerais do Brasil.

Esteves Pedro Colnago
Diretor-Presidente 

José Leonardo Silva Andriotti
Diretor de Geologia e Recursos Minerais 



RESUMO

O garimpo Eldorado do Juma está situado na folha SB.20-Z-B-VI-2-SW, nas coordenadas 6°41'56.39"S 
e 60°8'6.48"W, próximo ao rio Juma, entre os municípios de Apuí e Novo Aripuanã, sudeste do Estado do 
Amazonas. As atividades do garimpo foram iniciadas no ano de 2006, quando garimpeiros descobriram 
grande ocorrência de ouro nas margens do rio Juma. A área estudada representa um segmento crustal 
da porção SE do Cráton Amazonas. A geologia da região é formada na base pelas rochas vulcânicas do 
Grupo Colíder (≈1,80-1,76 Ga), seguido pela sequência vulcanossedimentar do Grupo Vila do Carmo 
(≈1,76-1,74 Ga) e pelo Gabro Mata-Matá (≈1,54 Ga), além de coberturas detrito-lateríticas e depósitos 
colúvio-aluvionares. O minério no garimpo Eldorado do Juma está hospedado nos grupos Colíder e 
Vila do Carmo assim como no Gabro Mata-Matá e a mineralização ocorre em vênulas isoladas e 
stockworks. As frentes de lavra estão situadas ao longo de um sistema de estruturas subparalelas de 
direção NE-SW, que correspondem a antigas cicatrizes de estruturas que foram reativadas ao longo 
do tempo geológico como falhas extensionais. O avanço das frentes de lavra ocorre ortogonalmente 
aos lineamentos NE-SW, no sentido de um sistema de estruturas rúpteis de direção geral NW-SE que 
correspondem a fraturas e falhas direcionais. O sistema NE-SW trunca o sistema de estruturas NW-
SE e afeta todas as unidades na área. Duas fases de alteração hidrotermal estão associadas com as 
estruturas NE-SW e NW-SE, porém até o momento os dados disponíveis não distinguem quais fases 
são auríferas. A primeira fase de alteração ocorre como preenchimento de fraturas e falhas direcionais 
de alto ângulo que estão associadas ao sistema de estruturas NW-SE. A segunda fase, que por sua vez 
trunca a primeira, ocorre como preenchimento de fraturas de baixo ângulo e está associada ao sistema 
de estruturas NE-SW. Trabalhos anteriores apresentaram análises Ar-Ar step heating em hornblenda 
e muscovita de milonitos associados a estruturas regionais NW-SE com idades de resfriamento entre 
1,48 e 1,46 Ga enquanto para as estruturas de direção NE-SW, os resultados Ar-Ar em muscovita 
forneceram uma datação de 1,3 Ga interpretada como uma idade de reativação. Os tipos de alteração 
mais expressivos nas áreas do garimpo são argilização e hematitização, ocorrendo sericitização em 
quantidade subordinada. Zonas de lixiviação de ferro estão presentes como halos esbranquiçados 
ao redor de vênulas de caulinita (±sílica) que cortam arenitos e rochas vulcanogênicas com hematita 
do Grupo Vila do Carmo. É possível também que outra geração de óxidos de ferro hidrotermais 
tenha sido precipitada depois da alteração argílica, conforme indicado por massas anédricas de 
hematita que ocorrem em vênulas ou substituindo a matriz sericítica dos tufos da Formação Camaiú, 
Grupo Vila do Carmo. A associação geoquímica da mineralização obtida amostras de solo/saprólito 
e corroborada pela microanálise das partículas de ouro é formada por Bi-Mo-Nb-Sb-Th-W-(Sn). 
Na malha de amostragem, traços dessa assinatura em sobreposição com assinatura de horizontes 
lateríticos, foram encontrados na associação Al-Ga-Hf-Mo-Sn-Th-Zr- (Bi-Cr), onde os elementos Al, 
Ga, Hf, Zr, Cr representam o desenvolvimento de solos lateríticos com aprisionamento de minerais 
resistatos. De forma geral os elementos Bi, Mo, Sn, Th, Sb e W, são compatíveis com a assinatura 
de sistemas hidrotermais epitermais, orogênico ou intrusion related. Estas evidências surgem como 
possibilidades aos tipos de mineralização da área. Os resultados da geoquímica prospectiva mostraram 
que a assinatura contendo Mo, Bi e Sn é mais expressiva na porção noroeste da área mapeada, mas 
também é consistente com a assinatura da mineralização que os levantamentos geoquímicos nas 
frentes de lavra obtiveram, formada por Bi, Mo, Nb, Sb, Sn, Pb e W. Na porção centro-noroeste da 
área estudada ocorre uma zona com elevado background de Ag e com concentrações significativas 
de Cu, Pb, Zn, Mo Ga e Au espacialmente associadas. Essa correlação espacial no domínio de uma 
unidade vulcanossedimentar remete ao depósito de VMS de Aripuanã-MT, hospedado na sequência 
vulcanossedimentar do Grupo Roosevelt, cronocorrelato ao Grupo Vila do Carmo. O resultado 
obtido abre a discussão para a possibilidade de ocorrência desse estilo de mineralizações na região.



ABSTRACT

The Eldorado do Juma deposit is located in the SB.20-Z-B-VI-2-SW topographic chart, having the 
6°41'56.39"S/60°8'6.48"W coordinates, near the Juma river, between the Apuí and Novo Aripuanã towns, 
southeastern region of the Amazonas State, Brazil. The artisanal mining activities started in 2006, when 
prospectors discovered important occurrence of alluvial gold in the Juma riverside. The studied area 
represents a crustal segment of the southeastern part of Amazonian Craton. The geology of the region is 
formed at the base by the volcanic rocks of the Colíder Group (≈ 1.80-1.76 Ga), which are superposed by 
the volcano-sedimentary sequence of the Vila do Carmo Group (≈1.76-1.74 Ga) and by the Mata-Matá 
Gabbro (≈1.54 Ga), in addition to detrital-lateritic cover and colluvial-alluvial deposits. In the Eldorado 
do Juma deposit the ore is hosted in the Colíder and Vila do Carmo groups as well as in the Gabro Mata-
Matá and the mineralization occurs in isolated veinlets and stockworks. The mining fronts are located 
along of NE-SW-trending system of subparallel structural lineaments, corresponding to ancient structures 
that were reactivated as normal faults in the course of geological time. The advance of the mining fronts 
occurs orthogonally to the NE-SW structural lineaments, in the direction of the NW-SE brittle structures 
that correspond to joints and strike-slip faults. These NE-SW structures truncate the NW-SE system of 
structures and affect all units in the area. Two hydrothermal alteration stages are associated with the NE-
SW and NW-SE structures, but so far the available data do not distinguish which phases are auriferous. The 
first alteration stage occurs as fracture fillings and high-angle strike-slip faults that are associated to the 
NW-SE structures system. The second hydrothermal stage, which in turn truncates the first one, occurs as 
low-angle fracture filling and is associated with the NE-SW structure system. Previous works have reported 
step heating Ar-Ar analysis of hornblende and muscovite from mylonites of the regional NW-SE structures 
with cooling ages in the range of 1.48 to 1.46 Ga. For NE-SW structures, Ar-Ar results yielded a muscovite 
cooling age of 1.3 Ga, interpreted as reactivation of these extensional fault system. The most significant 
alteration types in the mining areas are argillic and hematitic, with subordinate sericitic alteration. Zones of 
iron leaching are present as whitish halos around kaolinite (± quartz) veinlets in hematite-bearing sandstone 
and volcanogenic rocks of Vila do Carmo Group. It is also possible that other hydrothermal iron oxides 
generation has precipitated after the argillic alteration, as indicated by anhedral masses of hematite, which 
occur in veinlets or replacing the sericitic matrix of the tuffs of Camaiú Formation, Vila do Carmo Group. 
The geochemical association of the mineralization, obtained in soil/saprolite samples and corroborated 
by the microanalysis of the gold particles, is formed by Bi-Mo-Nb-Sb-Th-W-(Sn). In the soil sampling grid, 
traces of this signature in overlap with signature of lateritic soils were found in the Al-Ga-Hf-Mo-Sn-Th-
(Bi-Cr) association, where the elements Al, Ga, Hf, Zr, Cr represent the development of lateritic soils with 
entrapment of resistat minerals. In general, the elements Bi, Mo, Sn, Th, Sb and W are compatible with 
the epithermal, orogenic and intrusion related hydrothermal systems signature. These evidences appear 
as possibilities to the mineralization types of the area. The prospective geochemistry results shows more 
expressive Mo, Bi and Sn signatures is in the northwestern portion of the mapped area, but is also consistent 
with the signature of the mineralization that geochemical works obtained in the mining fronts, formed by 
Bi, Mo, Nb, Sb, Sn, Pb and W. In the center-northwest portion of the studied area, a high-Ag background 
and significant concentrations of Cu, Pb, Zn, Mo Ga and Au are spatially associated. This spatial correlation 
in the volcano-sedimentary unit domain is similar to that of the VMS deposit of Aripuanã-MT, also hosted in 
the volcano-sedimentary sequence of the Roosevelt Group, which is coeval to the Vila do Carmo Group. The 
obtained results open the discussion for the possible occurrence of this mineralization style in the region.
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Área Eldorado do Juma, Estado do Amazonas
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1. INTRODUÇÃO

A descoberta do garimpo Eldorado do 
Juma remonta ao ano 2006, quando garimpeiros 
em busca de ouro, aventuraram-se pelas 
margens do rio Juma no município de Novo 
Aripuanã, sudeste amazonense e descobriram 
uma formidável ocorrência de ouro. Em pouco 
tempo a notícia desse novo “Eldorado” se 
espalhara para outras regiões, atraindo para a 
localidade mais de oito mil pessoas vindas de 
diversas regiões do país em busca da promessa 
de riqueza. Com a finalidade de coibir a 
exploração predatória, o impacto ambiental e 
as consequências sociais advindas da atividade 
garimpeira, em 2007, parte dos garimpeiros 
com o apoio do poder público, se organizaram 
e fundaram a Cooperativa Extrativista Mineral 
Familiar do Juma (Cooperjuma), cujo objetivo 
seria conseguir legalização das atividades nos 
órgãos competentes de regulamentação mineral 
e ambiental. Após explorar a área do garimpo 
informalmente desde a sua criação, em 2011, 
a cooperativa de extrativismo mineral recebeu 
licença de lavra garimpeira do Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM) e foi 
rebatizado para Projeto Eldorado do Juma. 

Já em 2012, o grupo privado Minorte 
Extração de Minério Ltda., firmando um 
contrato de intenção com a Cooperjuma, 
adquiriu a participação de 75% nas atividades da 
cooperativa, enquanto a BBX Minerals Limited, 
empresa detentora de ativos minerários na 
região, finalizava um contrato para aquisição 
da Minorte. Dessa forma, a Cooperjuma e 
a Minorte/BBX constituíram a joint venture 
Comin Gold, entidade empresarial que atuou 
até 2014, quando a BBX colocou à disposição 
sua participação, passando a cooperativa de 
garimpeiros a explorar as reservas auríferas do 
Eldorado do Juma de forma independente desde 
então. 

Com a necessidade de informar ao 
governo e à sociedade sobre a potencialidade do 
depósito, em 2010 a CPRM apresentou em sua 
série Informe de Recursos Minerais, o volume 
intitulado “Metalogenia do Distrito Aurífero 
do Rio Juma – Novo Aripuanã-AM” (Brito et al. 
2010). A importância dos dados apresentados 
naquele trabalho permitiu que os estudos 
fossem continuados de forma mais ampla no 
“Projeto Metalogenia das Províncias Minerais 
do Brasil: áreas AM e RR”, objeto deste informe, 
cujo escopo original também abrangia o estudo 
de outras ocorrências auríferas na região, sendo 
estas os garimpos Gavião, Km 180 e Rio das 
Pombas. 

Particularmente no Garimpo Eldorado 
do Juma, a Gerência de Recursos Minerais com a 
Supervisão de Avaliação de Recursos Minerais da 
Superintendência Regional de Manaus conduziu 
trabalhos de mapeamento geológico de detalhe, 
levantamento geoquímico e geofísico terrestre 
nessa área. Dessa forma, o presente documento 
traz uma síntese dos resultados obtidos nesses 
levantamentos onde são discutidos aspectos 
metalogenéticos e prospectivos da mineralização 
bem como o potencial aurífero do Garimpo 
Eldorado do Juma. 

1.1 - Localização, vias de acesso e infraestrutura

O Garimpo Eldorado do Juma está 
situado na quadrícula SB.20-Z-B-VI-2-SW, 
nas coordenadas 6°41'56,29" e 60°8’6.48”W, 
próximo ao rio Juma, no município de Novo 
Aripuanã, sudeste do Estado do Amazonas 
(Figura 1). Saindo de Manaus o acesso até a 
área estudada pode ser feito por via aérea até a 
cidade de Apuí (75 km a sul do garimpo), ou por 
via fluvial até a cidade de Novo Aripuanã (230 
km a norte do garimpo). A partir destas cidades, 
o trajeto é realizado pela rodovia AM-174 até 
o Km 100 (sentido Apuí-Novo Aripuanã), de 
onde parte uma vicinal de poucos quilômetros 
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(sentido oeste) até o Rio Juma. A travessia para 
a área do garimpo pode ser feita por meio de 
botes ou balsa.

A cidade de Novo Aripuanã está localizada 
em uma posição geográfica estratégica para a 
região. Situada na confluência dos rios Madeira 
e Aripuanã, representa uma importante conexão 
de transporte hidroviário fluvial de pessoas e 
cargas, realizada por embarcações que fazem o 
trajeto entre Manaus e o sudeste do Estado do 

Amazonas. Já a cidade de Apuí está localizada às 
margens da rodovia BR-230 “Transamazônica”. As 
instalações urbanas oferecem boa infraestrutura 
de apoio, como um hospital, quatro postos de 
saúde, posto de abastecimento de combustíveis, 
hotéis, supermercados, oficinas mecânicas de 
automóveis e motores, lojas de ferragens e um 
aeroporto, com voos regulares para Manaus três 
vezes por semana.

Figura 1 - Mapa geológico regional com a localização do garimpo Eldorado do Juma.
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1.2 - Aspectos Legais

Na área de estudo está inserido um 
polígono de bloqueio criado pelo DNPM por 
meio da Portaria Especial 01/2007 “Garimpo do 
Juma”, a fim a proteger a área da especulação 

Tabela 1 - Listagem de processos coincidentes com a área de estudo (Fonte: Sistema Cadastro Mineiro/DNPM 

– 10/2017).

excessiva decorrente da descoberta do depósito. 
Dentro deste polígono há atualmente cinco 
processos minerários ativos registrados no 
DNPM (Tabela 1; Figura 2).

PROCESSOS 
INCIDENTES FASE ATUAL SUBSTÂNCIA TITULAR

880003/2007* Requerimento de Pesquisa Minério de ouro José Ferreira da Silva Filho

880070/2007 Lavra Garimpeira Minério de ouro Cooperativa Extrativista Mineral 
Familiar Rio Juma

880069/2013 Requerimento de Pesquisa Minério de ouro Cooperativa Extrativista Mineral 
Familiar Rio Juma

880059/2008 Requerimento de Lavra 
Garimpeira Minério de ouro Cooperativa Ametista do Norte

880152/2012 Requerimento de Lavra 
Garimpeira Minério de ouro Cooperativa Extrativista Mineral 

Familiar Rio Juma
*Desistência protocolizada em 12/02/2007.

Figura 2 - Polígono dos processos minerários incidentes na área de estudo (Fonte: Sistema SigMine – DNPM 
– 10/2017).
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Os processos 880003/2007, 
880070/2007 e 880069/2013, referem-se a um 
mesmo polígono, que abrange a maior parte 
da área de estudo. As áreas destes processos 
são coincidentes com a posição geográfica 
das frentes de lavra denominadas Naldinho, 
Bandeira, Manelão e Moagem. O processo 
880152/2012 abrange uma parte menor da 
área de estudo, mais a sul, e contém a frente 
de lavra denominada Domingas. Todos os cinco 
processos são registrados para minério de ouro, 
sendo que o processo 880059/2008 também 
inclui ametista.

1.3 - Aspectos Fisiográficos

1.3.1 - Clima

De acordo com dados do Centro de 
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais- CPTEC/
INPE (disponível em http://www.cptec.inpe.br/), 
o clima na região é quente e úmido com estação 
seca pouco marcada, podendo ser classificado 
como do tipo “Am”, pela classificação climática de 
Köppen-Geiger. A temperatura média anual varia 
entre 25º e 27ºC, com 85% de umidade relativa 
média do ar e precipitações acima de 2.200 mm/
ano. O período mais chuvoso na região de Apuí 
corresponde ao trimestre de janeiro a março, e 
a época menos chuvosa, de junho a agosto. As 
menores temperaturas ocorrem nos meses de 
junho e julho, com mínimas absolutas de 10°C 
a 16°C.

1.3.2 - Hidrografia

A área de estudo está localizada na 
sub-bacia do rio Juma, afluente o rio Aripuanã, 
tributário de margem direita do rio Madeira. A 
calha do rio Juma apresenta um pronunciado 
controle estrutural norte-sul enquanto seus 
afluentes acompanham a direção NE-SW e E-W. 
A malha hidrográfica apresenta alta a média 

densidade nas porções nordeste, sudeste, oeste 
e noroeste, com padrão predominantemente 
dendrítico. Na porção central e norte da área a 
densidade de drenagem é baixa a média, com 
padrões variando de dendrítico a treliça.

1.3.3 - Geomorfologia 

De acordo articulação da Carta 
Internacional ao Milionésimo - CIM, a folha 
SB.20-Z-B-VI-2-SW (escala 1:25.000), constitui 
uma quadrícula do setor SE da Folha Mutum 
1:250.000 entre as coordenadas 6° 45’ 00" e  60° 
15’ 00"W. A geomorfologia da área e distribuição 
espacial das unidades geológicas na quadrícula 
mapeada é controlada localmente por dois 
fatores estruturais:
1) Predomínio irrestrito de acamamento (S0) 
plano-paralelo, em geral horizontalizado a 
sub-horizontalizado, ocasionalmente com 
basculamentos que conferem ângulos de 
mergulho de médio a alto ângulo. 
2) Configuração morfo-estrutural marcada 
pela interseção do binômio “vales e platôs” de 
direção geral NE-SW, com traços de superfície 
e fraturas megascópicas e falhas direcionais de 
direção NW-SE. As estruturas NE-SW controlam 
os principais cursos d’água na folha estudada, 
como o rio Juma e seus tributários além dos 
tributários do rio Aripuanã.

A conjugação de camadas 
predominantemente horizontalizadas a sub-
horizontalizadas com um sistema de drenagens 
estruturalmente controlado favoreceu uma 
compartimentação da área entre as cotas mais 
baixas e mais altas do terreno. 

Nas porções mais baixas do terreno, 
no assoalho de vales e planícies de inundação 
predominam colúvios e coberturas aluvionares 
recentes, com eventual desenvolvimento 
de solos hidromórficos. De acordo relato 
dos garimpeiros, confirmado nos resultados 
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obtidos deste estudo na área do garimpo, as 
concreções lateríticas desenvolvidas sobre 
estes sedimentos apresentaram concentrações 
apreciáveis de ouro. Juntamente com diversos 
depósitos sedimentares inconsolidados mais 
recentes, estas coberturas foram lavradas pelos 
garimpeiros quando no início da descoberta do 
ouro na região. De acordo a compartimentação 
geomorfológica proposta por Dantas e Maia 
(2010) para o estado do Amazonas, a área 
estudada envolve três domínios geomorfológicos, 
sendo estes a Planície Amazônica, os Planaltos 
Dissecados do Sul das Amazônia e as Superfícies 
Aplainadas do Sul da Amazônia.

O domínio geomorfológico restrito pelas 
cotas inferiores a 60 m, caracteriza a Planície 
Amazônica. Esse domínio compreende a maior 
parte das planícies aluvionares, dos terraços 
fluviais e das áreas alagáveis dos principais 
sistemas hídricos da região. À leste e sul da área 
estudada esse domínio delimita a um grande 
platô que se estende da parte central do limite 
sul da folha até a totalidade do seu limite norte.  
Esse platô preservado da dissecação regional 
atua como um interflúvio entre as bacias dos 
rios Juma e Aripuanã. Nas cotas mais altas, entre 
altitudes de 90 até 160 metros, sobre as rochas 
vulcanossedimentares e sedimentares do Grupo 
Vila do Carmo e uma soleira de olivina gabro do 
Gabro Mata-Matá aflorante na porção centro-
sudeste da folha, esse platô exibe extensas áreas 
de solos rasos, com predominância de argissolos 
vermelhos a amarelos distróficos, latossolos, 
coberturas lateríticas ferruginosas e ocorrências 
subordinadas de neossolos e concreções 
lateríticas. Esta morfologia de terreno e seus 
tipos pedológicos caracterizam os Planaltos 
Dissecados do Sul da Amazônia.

Seguindo esta compartimentação morfo-
estutural para a área, as rochas vulcânicas 
a subvulcânicas do Grupo Colíder (Figura 5) 

afloram em todo o setor leste e em uma porção 
significativa do setor oeste da quadrícula 
mapeada. Essa litologia associada a atitude 
horizontal das camadas contribuem para a 
formação de uma planície arrasada marcada por 
colinas suaves e dissecadas, definida entre as 
altitudes de 90 metros e as cotas mais baixas do 
relevo, onde o Grupo Colíder está parcialmente 
encoberto por sedimentos colúvio-aluvionares. 
Este domínio representa as Superfícies 
Aplainadas do Sul da Amazônia. 

Por fim, vale ressaltar que estruturas 
circulares pouco expressivas, mas com marcante 
padrão radial de drenagens são observadas a 
norte do garimpo Eldorado do Juma. Apesar 
das unidades geológicas mapeadas estarem 
atreladas a um cenário dominado por ambientes 
vulcânicos, ainda não foram encontrados indícios 
relevantes ou qualquer conotação aparente 
quanto a estas feições de relevo representar 
estruturas vulcânicas fósseis. 

1.3.4 - Pedologia

A área estudada está compartimentada 
em três domínios pedomorfológicos (Figura 
3): a) domínio de solos residuais autóctones 
ou semirresiduais com pouco transporte; b) 
domínio de latossolos, coberturas lateríticas e 
solos residuais desenvolvidos sobre horizonte 
laterítico; c) domínio de solos transportados 
aluvionares e/ou coluvionares, com presença 
ocasional de concreções detrito-lateríticas.

 A geologia nas frentes de lavra revelou 
perfis lateríticos (ver Figura 14) com alteração 
recente variando de moderada a forte. 
Comumente, no topo da maioria dos perfis 
de intemperismo ocorre um horizonte com 
espessura inferior a um metro formado por 
solo aluvionar ou coluvionar, sobre o qual é 
observado o desenvolvimento de concreções 
lateríticas.
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Figura 3 - Mapa pedomorfológico da área com ênfase aos principais horizontes superficiais de solo. Esse 
mapa foi gerado a partir dos dados das linhas de amostragem de solo em integração com produtos geofísicos 
e modelos digitais de terreno.

 A presença dessa camada de solo 
transportado no topo da maioria dos perfis de 
frente de lavra, indica que parte considerável 
do desenvolvimento desse regolito pode ser 
devida a ação erosiva do próprio rio Juma, 
que proporcionou o truncamento do regolito 
em proporções variadas ao longo da evolução 
geomorfológica do terreno. Este processo foi 
responsável por erodir em parte os horizontes 
mais superficiais e aproximar o saprólito da 
superfície do terreno. As observações de campo 
na área do garimpo sugerem que pelo menos 
em alguns domínios a couraça correlacionada ao 
perfil de intemperismo do substrato litológico 
foi em grande parte intemperizada e erodida, 
dando lugar atualmente a um nível nodular 
ou com relictos de couraça que ocorrem sobre 

a delgada zona de transição que antecede o 
saprólito. 

Apesar de o saprólito estar posicionado 
a pequenas profundidades, a estruturação 
pedológica e geoquímica do perfil de 
intemperismo nas frentes de lavra pode ser 
comparada aos modelos de lateritos maduros 
e imaturos apresentados por Costa (1993) ou 
ainda a um modelo de transição entre as classes 
A 2 Fe [2,3] e B 2 Fe [2,3] pela classificação de 
Leconte e Zeegers (1992) (perfis de intemperismo 
pré-existente preservado (A) a parcialmente 
erodido (B), apresentando alteração recente 
moderada (2), com cimentação de Fe-óxidos (Fe) 
e  presença de solos de cobertura semirresidual 
[2] ou transportado [3]).

Para leste e nordeste da área de garimpo, 
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nas porções mais distantes do leito atual 
do rio Juma, embora com alteração recente 
moderada a forte, ocorrem platôs dominados 
por extensa cobertura laterítica. Este horizonte 
laterítico ocupa as cotas mais altas do terreno 
onde eventualmente ocorre exposição da 
couraça ferruginosa. Descendo na topografia, 
esses horizontes dão lugar a solos residuais 
ou semirresiduais pouco transportados, 
eventualmente com alguma exposição de 
saprólito, ou ainda menos comumente, de rocha 
pouco alterada.

Essa relação sugere que lateralmente 
a partir do leito do rio Juma, a evolução do 
regolito deva apresentar uma gradação para 
perfis de intemperismo mais preservados, não 
truncados ou parcialmente truncados. De acordo 
a classificação proposta por Leconte e Zeegers 
(1992), o modelo de perfil de intemperismo 

nessa área pode ser enquadrado na transição 
entre os tipos A 2 * [0,1] e B 2 * [1,3] (perfis 
de intemperismo pré-existente intacto (A) 
a parcialmente erodido (B), apresentando 
alteração recente moderada (2) com solos 
de cobertura residuais ou coluvionares/
aluvionares). 

Do ponto de vista da geoquímica 
prospectiva, em ambas as situações descritas, 
próximo a área lavrada ou nos platôs mais 
distantes do leito do rio Juma, os resultados 
obtidos neste trabalho foram interpretados como 
assinaturas herdadas das litologias subjacentes 
bem como das possíveis mineralizações nelas 
hospedadas, considerando a susceptibilidade a 
mobilidade química particular de cada elemento 
no ambiente amostrado, incluindo o efeito 
da lixiviação dos elementos mais móveis nos 
latossolos desenvolvidos no topo do regolito.  
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2 - CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

2.1 - Evolução geotectônica

A parte sul do Cráton Amazônico é 
representada pelo escudo Brasil Central e 
abrange as províncias Sunsás e Rondônia-
Juruena (SANTOS et al., 2000, 2006), as quais se 
estendem desde Rondônia, a oeste, até a região 
oriental de Mato Grosso, a leste, além da porção 
sudoeste do Pará e sul do Amazonas. Dois 
modelos semelhantes têm sido propostos para 
o cráton, baseados no conceito de “Províncias 
Geocronológicas” (e.g. TASSINARI; MACAMBIRA, 
2004; SANTOS et al., 2006) que, apesar de 
suas variações, preconizam a evolução de 
faixas móveis formadas pela acresção de arcos 
magmáticos, ao redor de um núcleo mais antigo 
(Arqueano), sucessivamente mais jovens de leste 
para oeste, refletindo episódios orogenéticos de 
colagem que operaram do Orosiriano ao Toniano. 
Apesar desse aparente consenso, os limites 
entre as províncias permanecem especulativos. 
Além disso, a geometria das faixas móveis, a 
cinemática e o retrabalhamento imposto pelos 
eventos tectono-metamórficos posteriores 
mostram níveis de complexidade que ainda não 
podem ser explicadas pelos modelos vigentes.

A região do Eldorado do Juma está 
inserida no contexto da Província Rondônia-
Juruena, de acordo a proposta de Santos et al. 
(2006) (Figura 4), que se estende do extremo 
oeste de Rondônia até o alto curso do rio Teles 
Pires no Mato Grosso mais a leste, passando 
pelo sul do Amazonas. Comporta-se como uma 
faixa contínua de orientação aproximadamente 
E-W, com inflexões para NW-SE, com cerca de 
1.150 km de comprimento e 300 km de largura. 
Sua evolução está atrelada à existência de um 
orógeno instalado em uma margem continental 
ativa há 1,80 Ga (e.g. LACERDA FILHO et al. 2004), 
submetido a eventos policíclicos responsáveis 

por magmatismos diversos, deformação, 
metamorfismo e sedimentação.

Os estudos sobre a Província Rondônia-
Juruena (e.g. SOUZA; FRASCA; OLIVEIRA, 
2005; RIZZOTTO et al., 2005; REIS et at., 2006; 
SCANDOLARA, 2006) permitiram um melhor 
entendimento sobre o contexto geodinâmico 
regional, tendo possibilitado para Silva e Jost 
(2006) a identificação e a subdivisão da província 
em quatro domínios tectono-estratigráficos 
específicos: Juruena (1,85-1,75 Ga), Roosevelt-
Aripuanã (1,76-1,74 Ga), Rondônia-Jamari (1,76-
1,54 Ga) e Jauru (1,79-1,72 Ga). De acordo com 
esta subdivisão o garimpo Eldorado do Juma está 
situado no domínio Juruena, próximo ao limite 
do domínio Roosevelt-Aripuanã (Figura 4). Em 
termos gerais, o domínio Juruena corresponde 
à fase precoce de um orógeno acrescionário, 
responsável pelo estágio inicial da evolução do 
Arco Magmático Juruena (SILVA; JOST, 2006), 
com restos preservados de um sistema pré-arco 
formado por plutono-vulcanismo cálcio-alcalino 
e orientado segundo uma estruturação E-W a 
NW-SE.

Já o domínio Roosevelt-Aripuanã (1,76-
1,74 Ga) tem sido interpretado como uma fase 
final de evolução do orógeno acrescionário 
Juruena (RIZZOTTO et al. 2005), em um 
contexto de maior espessamento crustal, ou 
como um segundo arco magmático continental 
(Arco Jamari), este último, com importante 
componente mantélico (SCANDOLARA 2006). 
Uma terceira hipótese sugere que este terreno 
represente o produto do colapso do orógeno 
Juruena, em estágio pós-colisional e em 
ambiente extensional (OLIVEIRA et al., 2014).

Importantes eventos tectonotermais 
mais jovens, de 1,48-1,46 Ga (600°C) e 1,30-
1,00 Ga (350°C) (ALMEIDA; REIS, 2014), são 
registrados na área e refletem, provavelmente, 
um   retrabalhamento  intracratônico   da  crosta 



Área Eldorado do Juma, Estado do Amazonas

17

Figura 4 - Modelo de províncias geotectônicas de Santos et al. (2000, 2006) para o Cráton Amazônico e 
domínios no interior da Província Rondônia-Juruena (adaptado por SILVA; JOST, 2006).

Rondônia-Juruena, relacionado às orogenias 
colisionais (Sunsás e San Inácio) situadas mais a 
oeste e sudoeste (ALMEIDA et al., 2012).

2.2 - Litoestratigrafia

O termo “Província” deve ser entendido 
como um agrupamento de rochas com afinidade 
genética e similar estruturação tectônica e 
geocronológica. No caso do presente trabalho, 
na porção da Província Rondônia-Juruena (PRJ), 
compreendida no limite dos domínios Aripuanã-
Roosevelt e Juruena, foram individualizadas 
unidades litoestratigráficas essencialmente 
vulcano-plutônicas e vulcanossedimentares, 
localmente deformadas. Parte considerável 
destas unidades foi definida durante os trabalhos 
executados pelo Serviço Geológico do Brasil na 
folha Sumaúma (ALMEIDA; COSTA, 2014). 

De acordo Reis et al. (2014) e Reis e 

Ramos (2016), as unidades litoestratigráficas 
predominantes nesta porção da Província 
Rondônia-Juruena são representadas pelos 
grupos Colíder e Vila do Carmo e pelas 
suítes Teodósia e Igarapé das Lontras (ambas 
do Paleoproterozoico), pelo Gabro Mata-
Matá (de idade mesoproterozoica) e pelo 
Grupo Beneficente (do Neoproterozoico). 
Regionalmente, o Grupo Alto Tapajós, o Diabásio 
Periquito e a Formação Salva Terra (Figura 1) 
representam o Fanerozoico.

O Grupo Colíder (LACERDA FILHO et 
al., 2001; FRASCA; BORGES, 2004) representa 
a unidade mais antiga até então descrita 
na região. É constituída por riolitos e tufos, 
com subordinados dacitos, traquitos e latitos 
aflorantes em toda borda sudoeste da Bacia 
do Alto Tapajós (ou Bacia do Cachimbo). Essa 
unidade é também reconhecida na porção 
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noroeste do Mato Grosso, onde o acervo de 
idades disponíveis apresenta sobreposição 
em erro com as idades dos granitoides de 
médio a alto-K das suítes Paranaíta, Juruena e 
Granito Nhandu (1,80-1,77 Ga; SOUZA; FRASCA; 
OLIVEIRA, 2005 e suas referências). Resultados 
geocronológicos apresentados por Almeida e 
Reis (2014) e Reis e Ramos (2016) forneceram 
para rochas do Grupo Colíder quatro idades 
U-Pb em zircão (LA-MC-ICP-MS e SHRIMP II), 
1.790± 18 Ma, 1.791 ± 9,6 Ma, 1.805,6 ± 8,4 
Ma e 1.825 ± 14 Ma, interpretadas como idades 
de cristalização. No estado do Mato Grosso, 
em sua área-tipo, as idades dos estágios mais 
tardios desse magmatismo estão situadas entre 
1.785 e 1.770 Ma. Para Almeida e Reis (2014) a 
variação de 10 a 20 Ma mais jovem indica que 
o magmatismo Colíder no sudeste do Amazonas 
registra uma fase mais precoce, sobrepondo em 
erro as idades do Grupo Vila do Carmo.

O Grupo Vila do Carmo ocorre 
estratigraficamente sobreposto às rochas 
vulcânicas do Grupo Colíder e está representado 
por uma expressiva sucessão de rochas 
vulcanoclásticas a epiclásticas. Neste trabalho 
é considerada uma divisão para a unidade em 
Formação Camaiú (LIBERATORE et al., 1972; 
REIS et al., 2014), constituída por tufos e ritmitos 
basais, e Formação Naldinho (REIS; RAMOS, 
2016), composta pelos arenitos vulcanoclásticos 
e quartzo arenitos, predominantes no topo da 
sequência. Em trabalho realizado na frente de lavra 
Grota Rica (garimpo Eldorado do Juma), Brito et 
al. (2010) correlacionou as rochas psamopelíticas 
aflorantes com a Formação Capoeira, do 
Grupo Beneficente, no sentido de Almeida e 
Nogueira Filho (1959). O Grupo Beneficente, 
no entanto, foi reposicionado por Almeida e 
Reis (2014), no final do Mesoproterozoico, 
redefinindo esta sequência vulcanossedimentar 
estateriana do sudeste do Amazonas como 

Grupo Vila do Carmo. Nesse sentido, na frente 
de lavra Naldinho do garimpo Eldorado do 
Juma, Reis e Ramos (2016) distinguiram no 
topo sequência vulcanossedimentar aflorante 
uma predominância de quartzo-arenitos e 
quartzo-arenitos vulcanoclásticos que foram 
incluídos na unidade homônima. Para Brito 
et al. (2010) as rochas vulcanossedimentares 
teriam sido depositadas em bacia do tipo rifte 
ou margem passiva continental, corroborado 
por Reis et al. (2014) e Reis e Ramos (2016) 
que associaram a deposição da unidade a um 
ambiente de sedimentação deltaico a marinho 
raso. Idades apresentadas por Brito et al. (2010; 
U-Pb LA-MC-ICP-MS em zircão), para rochas do 
empilhamento vulcanossedimentar (arenito 
lítico e conglomerado) exposto no garimpo 
Eldorado do Juma, forneceram intervalo de 
deposição dessa unidade entre 1,77 e 1,78 
Ga. Essas idades mostram-se, portanto, mais 
antigas do que intervalo de deposição definido 
por Almeida e Reis (2014), entre 1,74 e 1,76 Ga, 
interpretado como a idade máxima de deposição 
da bacia.

A Suíte Teodósia (ALMEIDA et al., 
2014) é representada por quartzo dioritos, 
granodioritos, tonalitos e sienogranitos, 
geralmente deformados, com afinidade cálcio-
alcalina de alto-K. A idade de cristalização desta 
suíte obtida em zircão foi estabelecida por 
Almeida et al (2009) em 1.754 ± 7,5 Ma (U-Pb 
SHRIMP II) e 1.758,2 ± 4,7 (U-Pb ICP-MS-LA).

A Suíte Igarapé das Lontras (ALMEIDA et 
al., 2014) é constituída majoritariamente por 
monzogranitos e sienogranitos, com termos 
vulcânicos (riolitos e ignimbritos) em proporções 
subordinadas e apresentam afinidade 
geoquímica variando de cálcio-alcalina de alto-K 
a shoshonítica. Localmente esta unidade está 
deformada e metamorfisada em resposta ao 
desenvolvimento de zonas de cisalhamento 
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regionais. Almeida e Reis (2014) obtiveram 
em ignimbrito desta unidade amostrado na 
borda de um corpo granítico circular (epizonal), 
intrusivo na unidade Grupo Colíder, uma idade 
de cristalização de 1.754,1 ± 6,4 Ma (U-Pb 
SHRIMP II em zircão), com heranças de 1797,5 ± 
7,6 Ma, provenientes da encaixante.

O Mesoproterozoico da região é marcado 
pela presença dos corpos de granitoides com 
textura rapakivi da Suíte Serra da Providência 
que afloram especialmente na porção oeste 
da área. Na região, Almeida e Reis (2014) 
apresentaram idades Pb-Pb (evaporação em 
zircão) situadas no intervalo entre 1.533,6 ± 4,2 
Ma e 1.575,6 ± 12,7 Ma, interpretadas como as 
idades de cristalização.

Ainda de idade mesoproterozoica, rochas 
máficas intrusivas no Grupo Vila do Carmo 
foram agrupadas na unidade Gabro Mata-Matá. 
São corpos isotrópicos, de granulometria fina 
a média formada por gabros e olivina gabros. 
Três datações por U-Pb SHRIMP em badelleyita 
apresentadas por Betiollo et al. (2009) e Almeida 
e Reis (2014) forneceram idades concordantes 
no intervalo 1.576-1.540 Ma. Estas idades 
são concordantes com o intervalo de idades 
conhecido para a Suíte Serra da Providência 
(TOSDAL et al., 1996; BETTENCOURT et al., 1999; 
RIZZOTTO et al., 2002, ALMEIDA; REIS, 2014) e 
caracterizam um possível magmatismo bimodal 
de idade calimiana no sudeste do Cráton 
Amazonas, além de definir uma idade máxima 
de deposição para o Grupo Vila do Carmo 
(ALMEIDA; REIS, 2014; REIS; RAMOS, 2016).

O Grupo Beneficente (ALMEIDA; 
NOGUEIRA FILHO, 1959) representa uma 
sequência sedimentar interpretada por Reis 
et al. (2014) como uma sequência pós-rifte, 
de sedimentação em sistema de ilha-barreira. 
Os autores individualizaram na unidade as 
formações Manicoré, Cotovelo, Prainha e 

Tuiuié. Um dos intervalos de idades obtidos no 
estudo de proveniência em zircão apresentado 
por Almeida e Reis (2014), situado entre 1,43 e 
1,08 Ga, estabelece para a unidade uma idade 
máxima de deposição em 1.085 Ma.

Na porção oeste da província, abrangendo 
os estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso, 
ocorre o Grupo Alto Tapajós (REIS 2006). Essa 
unidade representa uma bacia sedimentar de 
idade de idade siluro-devoniana definida por 
estudos palinológicos efetuados em rochas 
pelíticas (CRUZ, 2005) e sua evolução está 
associada a um sistema de sinéclises e riftes, que 
evoluiu para o desenvolvimento de um novo rifte 
no Paleozoico Inferior e nova sinéclise a partir do 
Paleozoico Médio (TEIXEIRA, 2001). A unidade 
compreende depósitos fluviais e lagunares, 
sobrepostos por depósitos litorâneos rasos no 
topo onde ocorre calcário estromatolítico. 

Enxames de diques máficos mesozoicos 
cortam a estratigrafia da área e são agrupados 
na unidade Diabásio Periquito. Nesse sentido, 
uma amostra de diabásio intrusivo na Formação 
Prainha, localizado na cachoeira Periquito, foi 
datada por Almeida e Reis (2014) utilizando o 
método Ar-Ar em plagioclásio. Os resultados 
obtidos em dois cristais de plagioclásio 
forneceram um conjunto de idades muito 
restrito, situado entre 192 ± 3 Ma e 189 ± 2 Ma, 
concordante com o resultado K-Ar de 190 ± 5 Ma 
obtido por Bizinella et al. (1980) no rio Juma, para 
um diabásio intrusivo no Grupo Beneficente. 
O intervalo 192-189 Ma foi interpretado por 
Almeida e Reis (2014) como o melhor intervalo 
para definir a idade de cristalização dessa rocha. 

Ainda no Fanerozoico, ocorrem diversas 
coberturas cenozoicas depositadas sobre 
as unidades anteriores, representadas por 
depósitos e terraços aluvionares agrupados na 
Formação Salva Terra (REIS et al., 2014), além 
de coberturas detrítico-lateríticas e depósitos 
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colúvio-aluvionares recentes.

2.3 - Ocorrências minerais da área

O sudeste do estado do Amazonas vem 
despontando como uma área de relevante 
interesse mineral, dada às inúmeras ocorrências 
de cassiterita, manganês, fosfato e ouro 
(ALMEIDA; NOGUEIRA FILHO, 1959; LIBERATORE 
et al., 1972; SILVA; HORBE; HORBE, 2012, NEVES 
et al. 2013).

Com relação às mineralizações auríferas, 
embora grande parte dos garimpos de ouro no 
sudeste do Amazonas tenha surgido a partir da 
descoberta de placeres mineralizados, diversas 
lavras garimpeiras estão situadas em jazimentos 
primários, entre esses o Eldorado do Juma (nesse 
volume), o Rio das Pombas, o Gavião e o km 180.

Os garimpos Eldorado do Juma e Rio das 
Pombas são relativamente próximos. No garimpo 
Eldorado do Juma, o minério é explorado em uma 
zona mineralizada do tipo brechas e stockworks 
ou ainda em alguns horizontes de cor marrom 
avermelhado escuro, formados provavelmente 
por tufos alterados, denominados pelos 
garimpeiros de chocolate. As principais rochas 
hospedeiras são os riolitos, tufos, arenitos 
vulcanogênicos e ritmitos hidrotermalizados dos 
grupos Colíder e Vila do Carmo.

No garimpo Rio das Pombas o 
minério ocorre hospedado em camadas 
predominantemente areníticas, cortadas 
por vênulas de hematita. Soleiras de gabro 
ocorrem na área de ambos os garimpos, mas 
apenas no Juma é lavrado. Embora não tenha 
sido observado em campo controle estrutural 
para a deposição dos corpos de minério, essas 
ocorrências parecem estar situadas ao longo de 
grandes estruturas (morfológicas e magnéticas) 
de direção NE-SW.

O garimpo Gavião (desativado) situado 

próximo ao Rio Roosevelt (sudoeste dos 
garimpos Rio das Pombas e Eldorado do Juma), 
contempla um depósito de ouro acompanhado 
de sulfetos (calcopirita-pirita), hospedado por 
rochas vulcanossedimentares aparentemente 
pertencentes ao Grupo Gavião (1,5 Ga; 
OLIVEIRA et al., 2014). O garimpo Gavião está 
situado próximo a uma zona de cisalhamento 
de direção NE-SW e os litotipos estão muito 
hidrotermalizados. 

O garimpo km 180 está situado a oeste 
do Garimpo Gavião. A mineralização neste 
garimpo está encaixada em rochas granitoides 
da Suíte Serra da Providência (LEAL et al., 1976; 
BETTENCOURT et al., 1999) e ocorre em veios 
de quartzo com sericita, turmalina e óxidos de 
ferro.

Embora o nível de entendimento dos 
processos metalogenéticos envolvidos na 
formação desses jazimentos seja baixo e as 
correlações geocronológicas entre diversas 
unidades hospedeiras ainda estejam em 
aberto, muitas das características descritas 
permitem apontar similaridades entre as 
ocorrências auríferas do sudeste do Amazonas 
e as da Província de Alta Floresta (MT), onde 
as mineralizações estão associadas a rochas 
vulcânicas a subvulcânicas do Grupo Colíder e 
da Suíte Paranaíta, bem como a greisens e veios 
correlacionados ao Granito Nhandu (OLIVEIRA; 
ALBUQUERQUE, 2005; SILVA; ABRAM, 2008; 
RIBEIRO; DUARTE, 2010). Tal  correlação coloca 
as rochas vulcânicas e vulcanoclásticas dos 
grupos Colíder e Vila do Carmo, bem como os 
granitos da Suíte  Serra  da  Providência  (no  
caso  do  Garimpo  km  180),  como  importantes
guias prospectivos. Da mesma forma, a grande 
distribuição espacial dessas unidades ressalta a 
favorabilidade da região para novas descobertas 
de relevante importância econômica.
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3 - TRABALHOS REALIZADOS E METODOLOGIA

Os resultados obtidos no presente 
trabalho foram produzidos a partir dos dados 
obtidos durante levantamento geológico 
e geoquímico de semidetalhe, aliados ao 
levantamento geoquímico e mapeamento 
das frentes de lavra garimpeira. Trabalhos 
preliminares de interpretação geofísica bem 
como trabalhos posteriores como caracterização 
de partículas de Au e ensaios de beneficiamento 
foram coadjuvantes e auxiliaram na interpretação 
dos resultados obtidos. A metodologia utilizada 
durante os levantamentos e procedimentos 
analíticos está escrita com detalhe no item a 
seguir. 

3.1 - Aquisição de dados geológicos e 
amostragem geoquímica

A etapa de preparação para as campanhas 
de campo consistiu em pesquisa bibliográfica, 
tratamento de dados aerogeofísicos e mapas 
de integração entre geologia e geofísica na 
escala 1:25.000. O levantamento geológico-
geoquímico das frentes de lavra, os trabalhos 
de prospecção geoquímica assim como o 
mapeamento geológico da quadrícula foram 
realizados concomitantemente. Devido à 
extensa cobertura de solos e a escassez de 
bons afloramentos, o mapeamento de semi-
detalhe foi auxiliado pelos mapas de integração 
geologia-geofísica, enquanto as amostragens 
de rocha foram realizadas sempre que possível. 
Um mapa pedomorfológico também foi gerado 
pela integração de dados geológicos com a base 
planialtimétrica em curvas de nível de 20 em 20 
metros e produtos gerados pela fusão de mapas 
gamaespectrométricos com modelo digital de 
terreno.

Nas frentes de lavra os levantamentos 
compreenderam em mapeamento 
litoestratigráfico e estrutural dos taludes, 

com amostragem de rocha para petrografia, 
amostragem de canal (solo e saprólito) para 
geoquímica e amostra gem dos rejeitos das 
diferentes frentes para ensaios de recuperação. 
O levantamento geoquímico nas frentes de lavra 
visou identificar a assinatura geoquímica da 
mineralização. Devido à espessura variável das 
camadas e oscilação das concentrações de Au, 
de forma geral, decorrentes da interação entre 
a variação litológico-composicional dos estratos 
plano-paralelos e processos hidrotermais 
pervasivos, a amostragem geoquímica nos 
taludes foi realizada em canais verticais 
escavados no saprólito metro a metro ou nas 
mudanças bruscas de litologia. A prospecção 
geoquímica ao longo das malhas de solo 
teve intuito prospectivo, e por comparação 
com as assinaturas obtidas nas frentes de 
lavra, visaram identificar áreas favoráveis à 
ocorrência de mineralizações de ouro e/ou 
processos hidrotermais correlacionados ainda 
desconhecidas nas imediações do garimpo 
Eldorado do Juma. A malha de amostragem 
de solo (Figura 3) consistiu em 10 linhas com 
espaçamento de 1 km, com as estações dispostas 
a cada 500 metros. As amostras foram coletadas 
entre 50 e 100 cm de profundidade, abaixo do 
horizonte orgânico, com auxílio de cavadeira, 
em uma quantidade aproximada de 2 kg cada.

Um conjunto de 31 amostras de 
concentrados de bateia (Figura 5) foi obtido 
em coleta não sistemática nas drenagens 
contribuintes do Rio Juma, em volume inicial 
de 20 litros, ao longo da mesma malha de 
amostragem de solo. 

As amostras foram coletadas 
prioritariamente nos leitos ativos das drenagens, 
em trechos com concentradores naturais de 
minerais pesados, tais como curvas, marmitas e 
cachoeiras, entre outros.
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Figura 5 -  A) Concentração de minerais pesados por bateia em afluente do rio Juma. B) Amostragem de solo 
e concentrado de bateia.

3.2 - Análises geoquímicas e mineralométricas

As amostras foram analisadas pela 
empresa SGS Geosol Laboratórios LTDA, em 
Minas Gerais, onde foram peneiradas a 80 
mesh, pulverizadas, digeridas com água régia e 
analisadas por ICP-OES e ICP-MS (pacote ICM-
14B) para 56 elementos químicos (Ag, Al, As, Au, 
B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, 
Hf, Hg, In, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, 
Pb, Pd, Pt, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, 
Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Yb, Zn e Zr). Adicionalmente, 
as amostras foram analisadas por Fire Assay, 
digeridas através de fusão total e analisadas por 
ICP-AES (pacote FAI-515) para três elementos 
químicos (Au, Pd e Pt). 

As amostras de concentrado de 
bateia foram preparadas e analisadas no 
laboratório de apoio a pesquisa de diamante 
(LAPD) da SGS Geosol em Brasília. As análises 
mineralométricas semi-quantitativas consistiram 
no quarteamento, amostragem da alíquota, 
identificação, separação e contagem dos grãos 
por classe e variedade mineralógica com auxílio 
de lupa binocular. O peso inicial de entrada das 
amostras no laboratório variou entre 17 e 357 
gramas. Os concentrados foram quarteados 
e tiveram seu peso inicial (aproximadamente 
250 gramas) diminuído até cerca de 30 gramas. 
A análise mineralométrica semi-quantitativa 

dos grãos consistiu em separar os minerais por 
classe e variedade mineralógica com auxílio 
de lupa binocular e exame com a lâmpada 
ultravioleta (mineralight). Em todas as amostras 
houve contagem semi-quantitativa (estimativa) 
de pintas de ouro.

3.3 - Tratamento estatístico dos dados 
geoquímicos

Os resultados analíticos obtidos nos 
conjuntos amostrais das frentes de lavra e na 
malha de amostragem de solo foram submetidos 
à análise estatística univariada, bivariada e 
multivariada com utilização dos softwares 
Statistica 10 e Microsoft Excel com a extensão 
Action 2.7.

Inicialmente foram identificadas e 
excluídas variáveis com mais de 50% de dados 
censurados ou em patamares. Da mesma forma, 
os valores abaixo e acima dos limites de detecção 
(LD) inferiores e superiores foram identificados. 
Assim, os valores abaixo do limite inferior foram 
substituídos por ½ LD com o intuito de aumentar 
a variância dos dados. Entretanto valores acima 
do limite de detecção superior foram mantidos 
a fim de não gerar falsas anomalias positivas. 
Na sequência todas as variáveis passaram por 
transformação logarítmica de Box-Cox a fim 
de alcançar uma distribuição normal ou com 
tendência a normalidade. Na análise estatística 
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relacionada à mineralização aurífera, bem 
como a distribuição de elementos comumente 
correlacionados ao Au. A classificação dos scores 
foi obtida pelos diagramas box-plot.

3.4 - Microscopia eletrônica de varredura em 
partículas de ouro

As partículas de ouro foram imageadas 
no laboratório de microanálises da CPRM-
Serviço Geológico do Brasil na Superintendência 
Regional de Belém por microscópio eletrônico 
de varredura (MEV) modelo Zeiss LS15, com 
utilização de detector de elétrons retroespalhados 
(BSE - backscattered electron). As análises semi-
quantitativas das partículas foram realizadas por 
equipamento de espectrometria por dispersão 
de energia (Energy Dispersive Spectrometry – 
EDS) de raios X, acoplado ao MEV. Os grãos de 
ouro neste trabalho não foram polidos. Após 
limpeza com solução ácida, os grãos foram 
montados em pinos de alumínio e colocados 
sobre fita carbono, sem qualquer recobrimento 
para condutividade. A configuração do 
equipamento durante as varreduras utilizou 
o modo de Alto Vácuo (3,0 – 1,5x10-5 mPa) 
e filamento de tungstênio. As imagens dos 
grãos foram obtidas pelo detector de elétrons 
secundários com voltagens de 12 kV, intensidade 
de feixe entre 200 e 220 nA, distâncias de trabalho 
de 15 mm e ampliação entre 100 e 300 vezes. As 
análises de EDS foram realizadas com voltagem 
de 20 kV, intensidade de feixe de 350 a 3800 nA 
e distância de trabalho de 8,5 mm. Os resultados 
obtidos foram padronizados por espectros de 
energia de padrões do programa AZTec da Oxford 
Instrumentos. Resultados com desvio padrão 
acima de 10% da concentração do elemento 
foram descartados do cálculo da composição 
das partículas de ouro e dos minerais, podendo 
esses estar presentes nos minerais em baixas 
concentrações como impurezas aprisionadas 

univariada, todas as variáveis tiveram a 
aderência à normalidade avaliadas pelo teste 
de Shapiro-Wilk, sendo que as variáveis que 
não apresentaram distribuição normal ou com 
tendência à normalidade foram excluídas. Para 
todas as variáveis foram gerados histogramas, 
diagramas q-q plots (distribuição normal) e 
box-plot a fim de obter um sumário estatístico 
descritivo dos dados modificados com valores 
máximos e mínimos, média, mediana e quartis, 
bem como os valores de limiar, determinados 
na classificação das concentrações a partir da 
classificação nos diagramas de box-plot.

Como o conjunto de dados resultante é 
formado por variáveis com distribuição normal 
e variáveis com distribuição com tendência à 
normalidade, para a análise estatística bivariada 
a utilização da matriz de correlação de Spearman 
para dados não paramétricos mostrou ser mais 
adequada. As correlações bivariantes obtidas 
foram então classificadas como ótimas (para 
valores >0,8), boas (0,79-0,6) e ruins (valores < 
0,6). Todas as variáveis com pelo menos uma 
correlação boa ou ótima foram selecionadas 
para a análise multivariada.

A análise estatística multivariada 
consistiu na análise fatorial dos dados (Factor 
Analysis – FA). A determinação dos fatores 
significativos foi baseada na regra de Kaiser 
(1960) que considera como significativos apenas 
os fatores com autovalores maiores ou iguais a 1. 
Para interpretação das associações geoquímicas 
foi utilizada a rotação Varimax Normalizada 
dos fatores (e.g. KAISER 1958). O valor de corte 
utilizado para os loadings principais na FA foi 
de 0,7 enquanto para os loadings subordinados 
foram utilizados os valores entre 0,5 e 0,69.

Por fim com os resultados com a 
análise estatística foram confeccionados mapas 
geoquímicos no software ArcGIS 10.2 ilustrando a 
distribuição dos score da associação geoquímica 
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no retículo cristalino ou marcar incipiente 
alteração secundária dos minerais analisados. 
Os resultados que apresentaram erros mais 
elevados que as concentrações dosadas também 
foram descartados. 

3.5 - Ensaios de beneficiamento em rejeito de 
lavra

Inicialmente, quinze amostras foram 
coletadas nos rejeitos de frente de lavra com 
utilização de escavadeira boca-de-lobo. Parte 
dessas amostras foi concentrada manualmente 
com bateia e reservada para contagem de pintas 
de ouro, separação das partículas de ouro para 
realização de microanálises como forma de 
controle geoquímico dos rejeitos. Os ensaios 
de recuperação foram baseados em testes de 
lixiviação em pilha de minério, no caso, o resíduo 
de lavra. O conjunto amostral utilizado foi 
preparado a partir de dois grupos de amostras 
compostas que formaram a amostra 1 (AM-1) e a 
amostra 2 (AM-2). A AM-1 é composta por nove 
amostras com baixos teores. A AM-2 é formada 
por seis amostras onde foram encontrados 
teores mais altos. O material foi peneirado, sem 
adição extra de água, em peneira de 12,5 mm. 
O material retido foi submetido a nova secagem 
e foi rebritado até alcançar 100% de passante 
em malha de 12,5 mm quando foi recombinado 
à massa da amostra original. Dessa forma, a 
lixiviação foi aplicada em material granular com 
fração inferior a 12,5 mm.  As amostras compostas 
passaram por nova secagem parcial e foram 
distribuídas na forma de pilha prismática para 
aglomeração e quarteamento em lona. A massa 

seca e o teor global do minério em cada pilha, 
aferidos a partir do material quarteado, foram 
na AM1 respectivamente 108 kg e 0,04 g/t Au e 
na AM2 respectivamente 98 kg e 0,15 g/t Au. Nas 
amostras dispostas na pilha, os reagentes NaCN 
e CaO foram adicionados em dosagem nominal 
de 200 e 1000 gpt, respectivamente. Após 
homogeneização com os reagentes, as amostras 
foram transferidas para as colunas, com massa 
de alimentação ajustada para 70 kg de minério 
em base seca.  O ensaio utilizou colunas de 120 x 
20 cm e solução com concentração de 265 mg/L 
de NaCN livre em pH = 10,5. A fim de auxiliar 
na distribuição da solução lixiviante e minimizar 
a formação de canais preferenciais, foi colocado 
um disco de feltro sobre o material aglomerado. 
A vazão da solução foi fixada em 3ml/min nas 
primeiras 72 horas e então ajustada diariamente 
para evitar qualquer acúmulo de solução 
sobre o disco de feltro. Após lixiviação nos 
intervalos pré-determinados, a leitura da massa 
e o teor de ouro no licor obtido nos grupos de 
amostras foi realizada. Por fim, os dados foram 
representados graficamente através da curva 
cinética de lixiviação do ouro. As alíquotas 
destinadas às análises químicas para controle 
do rejeito foram preparadas no laboratório de 
preparação de amostras da Superintendência 
Regional de Manaus e analisadas na SGS GEOSOL 
Laboratórios. Os métodos de preparação e 
procedimentos analíticos utilizados foram os 
mesmos aplicados nas análises de geoquímica 
de prospecção e caracterização do jazimento 
aurífero. Os resultados obtidos estão 
apresentados no Anexo I.
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4 - GEOLOGIA LOCAL 

4.1 - Litoestratigrafia

O empilhamento estratigráfico da 
área compreende em sua porção basal as 
rochas vulcânicas do Grupo Colíder, aflorantes 
predominantemente nas porções leste e oeste da 
folha mapeada. Estratigraficamente acima desta 
unidade, e com maior representatividade na 
área, ocorrem as rochas vulcanossedimentares e 
sedimentares do Grupo Vila do Carmo (figuras 6 
e 7). Esta unidade aflora entre a porção sudoeste 
e todo o limite norte da folha, definindo uma 
grande sucessão de vales e platôs. Intrudindo 
este empilhamento, com relações de contato 
conhecidas e bem definidas com o Grupo Vila do 
Carmo, ocorrem soleiras máficas correlacionadas 
ao Gabro Mata-Matá. Volumetricamente 
subordinada às demais unidades na quadrícula 
mapeada, a ocorrência desta unidade está 
restrita à sua porção centro-sudeste. Coberturas 
lateríticas e detrito-lateríticas desenvolvidas 
sobre todas as unidades, nas cotas mais altas 
do terreno, denunciam o regime climático da 
região, com o desenvolvimento de couraças 
ferruginosas subaflorantes e grandes extensões 
de concreções alumino-ferruginosas. Nos 
vales encaixados e planícies de inundação do 
rio Juma e seus afluentes estão depositados 
sedimentos colúvio-aluvionares recentes. Sobre 
esse arcabouço litoestratigráfico, citando entre 
outras, as frentes Manelão, Domingas, Grota 
Rica, Galo, Bandeira, Caverna e o pequeno 
garimpo aluvionar do Igarapé da Polícia, as atuais 
frentes de lavra do garimpo Eldorado do Juma 
foram desenvolvidas. Características particulares 
destas unidades são descritas a seguir.

4.1.1 - Grupo Colíder

Unidade formada por rochas 
vulcânicas a subvulcânicas de composição 
ácida a intermediária, na qual localmente 

predominam litotipos como dacito, traquito 
e subordinadamente riolito (Figura 8). Tufos 
de queda, ignimbritos e microgranitos são 
descritos na região por Reis e Ramos (2016). O 
Grupo Colíder é uma das unidades hospedeiras 
da mineralização no garimpo Eldorado do Juma. 
Os litotipos estão cortados fraturas comumente 
em padrão stockwork, preenchidas por caulim 
e/ou material quartzo-feldspático muito 
intemperizado. Fraturas muito finas preenchidas 
por mineral oxidado (provavelmente sulfetos) 
também ocorrem. Apesar da alteração 
intempérica expressiva, foram observados ainda 
litotipos com alteração argílica, caracterizada 
pela presença de filossilicatos em substituição 
aos minerais primários e de forma menos 
comum, pelo desenvolvimento de turmalina. 
Litotipos com silicificação, mostrando cavidades 
e fraturas preenchidas por calcedônia são 
relativamente comuns. A hematitização nas 
rochas dessa unidade é fraca a moderada. No 
entanto, litotipos mais fortemente hematitizados 
foram descritos a sul da área mapeada neste 
trabalho, na região do garimpo Rio das Pombas.

4.1.2 - Grupo Vila do Carmo. 

O Grupo Vila do Carmo nesse trabalho 
é subdividido entre as formações Camaiú 
Naldinho (Figura 9A). A Formação Camaiú, 
posicionada estratigraficamente na base do 
Grupo Vila do Carmo, é representada por um 
empilhamento vulcanossedimentar formado 
por camadas métricas a decimétricas com 
estratificações planares e lentes de ignimbritos 
e tufos finamente bandados. De forma geral, 
litotipos silicificados, com hematitização ou com 
alteração argílica são comuns em todo o Grupo 
Vila do Carmo. Particularmente na Formação 
Camaiú, horizontes estratiformes intensamente 
intemperizados e/ou argilizados, de cor marrom 
avermelhado, denominados pelos garimpeiros 
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Figura 6 - Mapa geológico simplificado da área (folha SB.20-Z-B-VI-2-SW). Para legenda litoestratigráfica, 
símbolos geológicos, planimétricos e dados de articulação cartográfica ver Figura 7. 

de “chocolate”, foram prospectados pelas 
elevadas concentrações de ouro. Estruturas 
fósseis silicificadas de escape de gases 
preservadas ortogonalmente ao empilhamento 
vulcanossedimentar são observadas. Localmente 
na área de garimpagem estas estruturas são 

conhecidas como “santinhas” (Figura 9B).  
A Formação Naldinho, topo do Grupo 

Vila do Carmo, é representada por rochas 
sedimentares psamopelíticas com contribuição 
vulcânica, predominando quartzo-arenitos, 
quartzo-arenitos líticos e siltitos. Camadas pouco 
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Figura 7 - Litoestratigrafia da folha SB.20-Z-B-VI-2-SW Eldorado do Juma e convenções cartográficas utilizadas 
no mapa geológico. No canto inferior direito, detalhe da articulação da folha mapeada com relação à folha 
Mutum (mostrada com a articulação interna 1:100.000).
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Figura 8 - Camada de riolito intemperizado na base 
da frente de lavra Grota Rica.  

espessas ou lentes de arenitos conglomeráticos 
e conglomerados foram observados com 
ocorrência menos frequente. Os litotipos 
exibem predominância de estratificações 
plano-paralelas laminares e não raramente 
estratificações cruzadas, além de marcas de 
ondas e estratificações cruzadas hummocky. 
Mediante essa variação litológica e a descrição 
das estruturas sedimentares observadas, um 
estilo de deposição em ambiente subaquoso é 
postulado para esta unidade.

Embora um padrão de vênulas em 
stockworks preenchidas por material quartzo-
feldspático intemperizado e/ou argilizado 
também sejam feições comuns nas unidades 
estritamente vulcânicas e sedimentares 
presentes no garimpo Eldorado do Juma, 
uma interrupção neste padrão foi observada 
na frente de lavra Naldinho, na passagem da 
Formação Camaiú para a Formação Naldinho 
(Figura 9C), onde aparentemente ocorre apenas 
uma família de vênulas, mais espaçadas, com a 
mesma composição descrita, porém com textura 
pegmatoide. Como discordâncias erosivas não 
foram ainda observadas na estratigrafia da 
região, essa relação sugere a presença de fases 
tardias de percolação de fluidos e possivelmente 
mineralizações. 

4.1.3 - Gabro Mata-Matá

Esta unidade ocorre na área mapeada 
como soleiras aflorantes e subaflorantes 
formadas por olivina gabro cinzento, isotrópico, 
com granulação fina a média. Estas soleiras estão 
alojadas nas rochas do Grupo Vila do Carmo 
e constituem o assoalho da frente Domingas 
(Figura 10), onde uma exposição parcial de um 
destes corpos foi observada. No contato com as 
rochas do Grupo Vila do Carmo o olivina gabro 
apresenta significativa foliação de borda. Nessa 
porção mais foliada ocorre uma intensificação 

da anisotropia devida ao efeito do intemperismo 
que gera o processo de esfoliação esferoidal na 
rocha e torna mais fácil o trabalho de desmonte 
hidráulico por parte dos garimpeiros. Observando 
à vista desarmada, os litotipos ocasionalmente 
apresentam olivina, piroxênio, óxidos, calcopirita 
bem como plagioclásio de cor avermelhada. 
Como observado ao microscópio, essa cor é uma 
resposta à presença de microcristais de hematita 
decorrentes da hematitização pervasiva na 
área (ver tópico 5.2. Petrografia das rochas 
hospedeiras e alteração hidrotermal). No Gabro 
Mata-Matá, a mineralização está associada 
a fraturas preenchidas por material quartzo-
feldspático alterado e, principalmente, por 
minerais oxidados, aparentemente produzidos 
pela alteração intempérica de sulfetos, onde os 
garimpeiros relatam que concentrações mais 
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expressivas de ouro são encontradas.

4.1.4 - Coberturas detrito-lateríticas 

Embora as coberturas detrito-lateríticos 
sejam observadas de forma mais expressiva 
nas cotas mais elevadas do terreno (ver figuras 
6 e 7), sobre os platôs que se estendem do 
sudoeste até o extremo norte da área mapeada, 
os processos de lateritização são ubíquos em 
todas as unidades cartografadas, sendo seu 
controle predominantemente topográfico e 
climático. Na área do garimpo, concreções 
desenvolvidas sobre depósitos colúvio-
aluvionares e aluvionares de plaeoterraços 
também foram observadas. Particularmente 
essas concreções podem ser hospedeiras  
de depósitos  auríferos significativos  que 
reconcentrados pelos processos  supergênicos, 
conforme sugere a lavra desse material no início 
das atividades do garimpo  Eldorado do Juma. 
Couraças ferruginosas e concreções alumino-
ferruginosas são descritas com certo predomínio 
na porção central e norte da folha. Embora 
concentrações significativas de Au tenham sido 
interceptadas em amostras de solo nessa região, 
até o momento não foram identificados gossans 
verdadeiros.

4.1.5 - Depósitos colúvio-aluvionares 

Nas planícies de inundação do rio Juma e 
seus afluentes ocorrem extensas áreas de aluvião 
formados por depósitos de cascalho, areia e 
argila (ver figuras 6 e 7). Também condicionados 
por alagadiços, estes depósitos formam 
espessos horizontes de solos hidromórficos. 
Ao longo das vertentes dos vales, depósitos 
de detritos coluvionares caracterizam os níveis 
de solo transportado que nos sopés dos vales 
encaixados, eventualmente se misturam com 
sedimentos aluvionares puros, com os quais 
correm em contato.

4.2 - Revisão litogeoquímica e isotópica das 
unidades na área do garimpo.

Embora os trabalhos de Almeida et 
al. (2014), Almeida e Reis (2014) e Reis e 
Ramos (2016) tenham produzido resultados 
litogeoquímicos e isotópicos sobre os grupos 
Colíder, Vila do Carmo e Gabro Matá-Matá 
espacialmente mais representativos, é preciso 
ressaltar que as amostras analisadas foram 
obtidas em regiões distantes do garimpo 
Eldorado do Juma. Quanto a isso e na escala do 
presente trabalho, coube a Brito et al. (2010) 
a caracterização das rochas hospedeiras da 
mineralização nesse depósito, quando foram 
produzidas as primeiras descrições das unidades 
vulcânicas e sedimentares descritas nas frentes 
de lavra. O conjunto amostral estudado pelos 
autores compreendia desde rochas muito 
alteradas até litotipos mais preservados, obtidos 
das unidades aflorantes na frente de lavra Grota 
Rica e nas imediações do garimpo. Uma revisão 
de resultados analíticos fornecidos por Betiollo 
et al. (2009), Brito et al. (2010), Almeida e 
Reis (2014) para as unidades estudadas neste 
trabalho é apresentada a seguir. Para finalidade 
de comparação e interpretação, a Tabela 2 traz 
um apanhado dos resultados isotópicos mais 
significativos para esta revisão.

4.2.1 - Grupo Colíder

Um conjunto de 23 análises apresentadas 
por Brito et al. (2010) representa o Grupo 
Colíder no garimpo Eldorado do Juma. De forma 
geral, os litotipos analisados foram descritos 
pelos autores com graus variados de alteração 
hidrotermal e/ou intempérica. A observação 
desses resultados sugere que transformações 
químico-mineralógicas decorrentes dessa 
alteração foram responsáveis por uma evidente 
remobilização nos conteúdos de K2O, CaO e 
Na2O, proporcional  ao  incremento de SiO2,  que 
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Figura 9 - A) Frente de lavra do Naldinho. A linha pontilhada marca o contato entre as formações Camaiú 
(2) na base e Naldinho (1) no topo. B) “Santinhas” empilhadas em barranco de frente de lavra. As estruturas 
estão intensamente silicificadas e nada foi preservado das estruturas e mineralogia originais. C) Arenito com 
estratificação cruzada da Formação Naldinho no topo da frente de lavra Naldinho onde vênulas quartzo-felds-
páticas mais espaçadas (setas pretas) ocorrem, diferentes ao padrão rendilhado observado, de forma geral, 
nas unidades posicionadas estratigraficamente mais abaixo.

Figura 10 - Soleira do Gabro Mata-Matá na frente de lavra Domingas. A) Processo de lavra por desmonte 
hidráulico da porção alterada da rocha máfica (parte superior da linha tracejada). A lama gerada é dragada 
e concentrada nas bicas e caixas. B) Detalhe da textura do gabro na frente Domingas. A cor avermelhada do 
plagioclásio é decorrente da incorporação e/ou substituição por palhetas microscópicas de hematita.
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Unidade Rocha Material Método Idade Autor (es)

Grupo Colíder Rocha vulcânica ácida 
(riolito?) Zircão U-Pb-LA-ICP-MS 1.766 ± 5,7 Ma Brito et al.( 2010)

Grupo Colíder Rocha vulcânica ácida 
(riolito?) Rocha total idades modelo Sm-Nd (TDM) 2,19 Ga Brito et al.( 2010)

Grupo Colíder Rocha vulcânica ácida 
(riolito?) Rocha total idades modelo Sm-Nd (TDM) 2,29 Ga Brito et al.( 2010)

Grupo Colíder Rocha vulcânica ácida 
(riolito?) Rocha total idades modelo Sm-Nd (TDM) 2,90 Ga Brito et al.( 2010)

Grupo Vila do Carmo/ 
Formação Naldinho** Arenito lítico Zircão U-Pb-LA-ICP-MS

(estudo de proveniência) 1.783-2.835 Ma Brito et al.( 2010)

Grupo Vila do Carmo/ 
Formação Naldinho** Arenito lítico Rocha total idades modelo Sm-Nd (TDM) 2,19 Ga Brito et al.( 2010)

Grupo Vila do Carmo/ 
Formação Naldinho** Arenito lítico Rocha total idades modelo Sm-Nd (TDM) 2,29 Ga Brito et al.( 2010)

Grupo Vila do Carmo/ 
Formação Naldinho Microconglomerado Zircão U-Pb-LA-ICP-MS

(estudo de proveniência) 1.775-2.741 Ma Brito et al.( 2010)

Gabro Mata-Matá* Olivina gabro Badelleyita U-Pb SHRIMP II 1.576 ± 4 Ma Betiollo et al. (2009)

Gabro Mata-Matá* Olivina gabro Badelleyita U-Pb SHRIMP II 1.540 Ma Almeida e Reis 
(2014)

Gabro Mata-Matá* Olivina gabro Rocha total idades modelo Sm-Nd (TDM) 1.738 Ma Almeida e Reis 
(2014)

Gabro Mata-Matá* Olivina gabro Rocha total idades modelo Sm-Nd (TDM) 2.003 Ma Almeida e Reis 
(2014)

Suite Igarapé das Lontras* Ultramilonito Muscovita Ar-Ar Step Heating 1.466,5 ± 1,4 
Ma

Almeida e Reis 
(2014)

Suite Igarapé das Lontras* Ultramilonito Muscovita Ar-Ar Step Heating 1.467,6 ± 0,8 
Ma

Almeida e Reis 
(2014)

Suite Igarapé das Lontras* Ultramilonito Muscovita Ar-Ar Step Heating 1.300,1 ± 1,4 
Ma

Almeida e Reis 
(2014)

Suite Teodósia* Milonito Hornblenda Ar-Ar Step Heating 1.482,9 ± 1,3 
Ma

Almeida e Reis 
(2014)

Tabela 2 - Resultados geocronológicos discutidos neste trabalho. 

* Estações de amostragem fora da área deste projeto. ** No trabalho de Brito et al. (2010) as rochas 
sedimentares aflorantes no garimpo Eldorado do Juma ao Grupo foram correlacionadas ao Grupo Beneficente.

 na área do garimpo comumente está associado 
a silicificação dos litotipos em estágios variados. 
Dessa forma, a remobilização desses óxidos 
observado no conjunto amostral não permitiu 
uma caracterização local satisfatória dessa 
unidade quanto a sua alcalinidade, porém os 
resultados apresentados por Almeida et al. 
(2014) e Reis e Ramos (2016), caracterizam o 
Grupo Colíder como uma série cálcio-alcalina de 
médio e alto-K à shoshonítica. 

No conjunto amostral estudado, as 
amostras analisadas mais representativas no 
diagrama de ETR (Figura 11A) normalizado aos 
valores do Condrito C1 (SUN; MCDONOUGH, 
1989) apresentaram padrões marcados por 

empobrecimento relativo em ETR pesados 
([Ga/Yb]N ≈ 0,66 – 2,18), acompanhado de 
enriquecimento moderado em ETR leves ([La/
Sm]N = 1,57 – 10,48) além de anomalia negativa 
de Eu (Eu/Eu*= 0,18 – 0,34). O enriquecimento 
em ETR leves associado a valores de Eu/Eu* < 
1 é consistente com rochas ácidas derivadas de 
fontes crustais onde houve formação de resíduo 
com plagioclásio após extração magmática/
anatexia. Os diagramas multielementares 
normalizados aos valores do N-MORB (SUN; 
MCDONOUGH, 1989; Figura 11B) forneceram 
anomalias negativas de Ti, Sr, Nb e Ba 
acompanhadas de anomalias positivas de K, 
Pb, Th, U, Rb e Cs. Concentrações anômalas 
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e/ou sin-colisionais. Considerando as assinaturas 
mais preservadas, os termos vulcânicos do Grupo 
Colider no garimpo Eldorado do Juma se diferem 
daqueles caracterizados por Almeida et al. 
(2014), que apresentam assinatura geoquímicas 
de magmatismo de arcos continentais. Em 
divergência ao trabalho de Brito et al. (2010) que 
a partir desses dados sugeriram que as rochas 
do Grupo Colider poderiam ter sido geradas 
em diferentes ambientes tectônicos, esses 
resultados são interpretados neste trabalho 
como uma consequência da remobilização em 
graus variados de elementos como Rb, Nb, 
Zr, Ta, K, Y, Ca, Cs, Sr e ETRs, como efeito da 
sobreposição de alteração hidrotermal com 
intemperismo. 

Complementando os resultados 
litogeoquímicos, as razões [143Nd/144Nd](1.766 Ma) 
≈ 0,51000 - 0,51024 e os valores negativos de 
εNd(1.766 Ma) (= -2 – -6) mostram que  os  magmas  
precursores  dessa  unidade foram originados 
em reservatórios crustais evoluídos.  As  
idades  modelo Sm-Nd (TDM) e 2,19, 2,29 e 2,9 
Ga  obtidas  nessa  unidade  suportam  essa 
interpretação,  pois  correspondem  no  Craton  
Amazonas  a  idades  de  segmentos  crustais 
mais antigos, encontrados por exemplo, nas  
províncias   Tapajós   e   Juruena  (e.g. SANTOS et  
al.,  2000;  2006).  As  elevadas razões  [86Sr/87Sr]

(1.766 Ma)  (≈ 0,71374- 0,72994) bem como valores 
de εSr(1.766 Ma) = 273 – 392 não somente atrelam 
a gênese desses magmas a fontes crustais 
como ainda indicam uma provável assimilação 
de componentes geoquímicos das encaixantes 
durante a ascensão desses magmas na crosta. 
Particularmente, os valores de ɛNd(t) e as idades 
modelo obtidas no riolito da frente de lavra Grota 
Rica se sobrepõem aos valores apresentados 
por Almeida e Reis (2014) (ɛNd(t) ≈ -1,07 a -4,92; 
TDM(Sm/Nd) = 2,22 Ga - 2,79 Ga) o que reafirma que 
crostas mais antigas atuaram como fonte para o 

observadas de Pb, Rb, Cs ou a perda de K e Sr, 
ubíquas em algumas amostras, também podem 
ser atribuídas à sobreposição do binômio 
alteração hidrotermal e intemperismo. Da 
mesma forma, a associação de anomalias 
negativas de Nb e anomalias positivas de Th e 
U, cujo padrão poderia induzir prematuramente 
a comparação dessa assinatura geoquímica 
com a assinatura de rochas geradas em arcos 
magmáticos, também podem ser atribuídas à 
alteração hidrotermal/intemperismo. De fato, 
nos litotipos vulcânicos mais preservados, as 
concentrações de elementos mais imóveis como 
Zr (>300 ppm) e Nb (> 18 ppm), que durante o 
intemperismo são mais imóveis e se concentram 
em minerais resistatos como zircão e columbita-
tantalita, demonstram a afinidade dessa unidade 
com granitos Tipo A conforme análises plotadas 
nos diagramas 104Ga/AlxZr e 104Ga/AlxNb 
(figuras 11C e D; WHALEN; CURRIE; CHAPPELL, 
1987). Porém, como as concentrações desses 
elementos podem ser modificadas em situações 
extremas de alterações hidrotermais, é 
possível verificar uma dispersão maior entre os 
litotipos mais alterados e com moderado grau 
de alteração. Essa dispersão é marcada pela 
diminuição gradativa das concentrações de Nb, 
Zr enquanto variações nos valores das razões 
Al/Ga remontam ao incremento de Al durante 
alteração hidrotermal ou concentração de Al 
e/ou Ga durante desenvolvimento de perfil de 
intemperismo.

Apoiando esta interpretação, as variações 
de Y x Nb, Yb+Ta x Rb e Y+Nb x Rb observadas 
nos diagramas de classificação de ambientes 
tectônicos das figuras 11E, F e G (PEARCE; TINDLE; 
HARRIS, 1984) mostraram que a composição 
dos litotipos mais preservados coincidem com o 
campo dos granitos intraplaca enquanto litotipos 
mais alterados ou com alteração moderada 
ocupam o campo dos granitos de arco vulcânico 
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magmatismo precursor dessa unidade. 
Uma idade concordante U-Pb (LA-MC-

ICP-MS) em zircão (15 grãos) de 1.766 ± 5,7 
Ma foi apresentada por Brito et al. (2010) e 
interpretada como uma idade de cristalização.

Esse resultado coaduna aos resultados 
litogeoquímicos e isotópicos disponíveis para 
a área e mostram que os magmas parentais 
que caracterizam esse episódio de vulcanismo 
foram gerados em ambiente intraplaca durante 
o Orosiriano, por anatexia de crostas mais 
evoluídas, cuja arquitetura remonta a eventos 
tectônicos que envolveram extração do manto 
e formação de rocha ao longo do Meso/
Neoarqueano e Riaciano. 

Contudo, a  idade  U-Pb  obtida para o 
riolito da frente de lavra Grota Rica é mais jovem 
que o intervalo de idades U-Pb SHRIMP II em zircão 
de 1.805 – 1.790 Ma apresentado para o Grupo 
Colíder por Almeida e Reis (2014). Essa idade, no 
entanto, é coeva ao Grupo Roosevelt (SANTOS 
et al., 2000; NEDER et al., 2002), aflorante no 
estado do Mato Grosso, que mantém diversos 
aspectos litológicos semelhantes ao Grupo Vila 
do Carmo. Dessa forma, esse resultado suscita 
uma profunda revisão na definição das unidades 
litoestratigráficas da área, pois sugere que, ou o 
vulcanismo Colíder teria sido ativo ao longo de 
~40 Ma e concomitante a deposição da Formação 
Naldinho/Grupo Vila do Carmo - onde os riolitos 
da área do Juma representariam uma fase tardia 
desse vulcanismo - ou a unidade vulcânica 
cartografada neste trabalho corresponderia a 
termos estritamente magmáticos, ainda não 
caracterizados, do Grupo Vila do Carmo.

4.2.2 - Grupo Vila do Carmo

Um conjunto de doze análises de arenito 
da Formação Naldinho representa o Grupo 
Vila do Carmo na área do garimpo Eldorado do 
Juma. As análises desses litotipos revelaram 

padrões de ETR e multielementares (figuras 
12A e B) semelhantes às assinaturas observadas 
nas rochas vulcânicas acima descritas. Tal como 
nesses, nos diagramas de ETR normalizados aos 
valores do Condrito C1 (SUN; MCDONOUGH, 
1989) as rochas da Formação Naldinho 
revelaram enriquecimento moderado em ETR 
leves ([La/Yb]N ≈ 3,22 – 16,45), com depleção 
relativa em ETR pesados ([Gd/Yb]N ≈ 0,72 – 2,32) 
e anomalias predominantemente negativas 
de Eu/Eu* (0,42 – 1,12). Nos diagramas 
multielementares normalizados aos valores 
do N-MORB (SUN; MCDONOUGH, 1989) essas 
rochas apresentaram enriquecimento de K, Pb, 
Th, U, Rb e Cs acompanhado por anomalias 
negativas de Ti, Sr, Nb e Ba.

Os diagramas Th/Sc x Eu/Eu* e Zr/Sc x 
Th/Sc (figuras 12C e D; MCLENNAN et al. 1993) 
sugerem que os sedimentos formadores desta 
unidade foram gerados a partir da reciclagem de 
fontes félsicas mais evoluídas, com razões Th/
Sc maiores que os valores da crosta continental 
superior antiga (OUC) e razões Zr/Sc (e Th/
Sc) próximo a média dos riolitos de arco de 
ilha maduros (MIAR). As baixas razões La/Th 
associado ao enriquecimento progressivo em 
Hf indicam que após retrabalhamento dessas 
fontes crustais, os sedimentos podem ter sido 
depositados em bacias de margem passiva 
(Figura 12E). O diagrama proposto por Verma 
e Armstrong-Altrin (2013), que se basearam 
na modelagem estatística de óxidos de 
elementos maiores para definição das funções 
discriminantes DF1 e DF2 (Figura 12F), mostra 
que as rochas analisadas da Formação Naldinho 
majoritariamente apresentam assinatura de 
rifte continental, resguardando o efeito de uma 
possível remobilização de elementos maiores 
observada em amostras que ocuparam o campo 
dos arcos magmáticos. Esse resultado concorda 
com as interpretações de Brito et al. (2010) 
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e Almeida e Reis (2014) onde são propostas 
que a evolução e deposição do Grupo Vila do 
Carmo teria ocorrido em um rifte intraplaca, em 
ambiente de margem passiva. 

Análises Rb-Sr e Sm-Nd realizadas em 
amostras de arenito explicam as relações entre 
arenito e a rocha vulcânica. Uma única análise 
Rb-Sr realizada forneceu razão 86Sr/87Sr(1.766 

Ma) elevada (≈ 0,72159), compatível com 
valores esperados para rochas sedimentares e 
semelhante ao intervalo de razões 86Sr/87Sr(1.766 

Ma) obtido no riolito, o que sugere uma possível 
interação entre essas rochas. As análises Sm-
Nd forneceram razões 143Nd/144Nd(1.766 Ma) com 
variação no intervalo  ≈ 0,51023 - 0,50971, cujos 
valores são semelhantes aos valores encontrados 
no riolito. Os valores intervalo de valores de 
εNd(1.766 Ma) variando de negativos a fortemente 
negativos (≈ -1,20 – -12,38) é consistente porém 
maior do que aquele obtido na rocha vulcânica. 
Da mesma, as idades modelo Sm-Nd (TDM) de 
2,19 a 2,29 Ga obtidas nas amostras de arenito 
são reconhecidas na herança isotópica Sm-Nd 
das amostras de riolito, o que mais uma vez 
demonstra interação ou relação genética entre 
essas rochas. 

Estudos de proveniência utilizando 
datações U-Pb-LA-ICPMS em uma amostra 
de arenito lítico e uma amostra de 
microconglomerado complementam esta 
interpretação. Na amostra de arenito lítico foram 
descritos dois grupos de zircões. Para primeiro 
grupo de zircões, caracterizado por cristais 
anédricos a subédricos, foram reportados três 
picos principais de idades em 1.783 Ma, 1.982 
Ma e 2.154 Ma. O segundo grupo de idades, 
definido por cristais mais transportados, 
anédricos e arredondados, foram reportados 
picos principais de 2.658 Ma e 2.835 Ma.  Na 
amostra de microconglomerado, dois grupos 
principais de idades foram identificados. Para 

o primeiro grupo foram obtidas as idades de 
1.775 Ma, 1.975 Ma e 2.164 Ma. Para o segundo 
grupo, formados por grãos com evidência de 
transporte, anédricos e arredondados, dois 
grãos com idades por volta de 2.741 Ma foram 
datados. 

Diferente de Brito et al. (2010) 
consideramos nesse trabalho a idade de 1.775 
Ma obtida na amostra de microconglomerado 
como a idade mínima de deposição dessa 
unidade. Desconsiderando uma possível 
sobreposição dentro do erro estatístico entre 
as idades dos grupos Colíder e Vila do Carmo 
na área do garimpo, essa idade é pelo menos 
nove milhões de anos mais jovem que o riolito 
aflorante na frente de lavra Grota Rica. Embora 
novas datações na área sejam necessárias, esse 
resultado se confirmado remodela a estratigrafia 
no local e demonstra uma relação de contato 
intrusivo entre estes litotipos e comprova que 
essas rochas vulcânicas definem uma fase de 
magmatismo ácido, pouco caracterizada, do 
Grupo Vila do Carmo. Essa interpretação também 
sustenta a hipótese de assimilação pelo riolito 
de componentes geoquímicos provenientes das 
rochas sedimentares, conforme sugerido pelos 
resultados isotópicos Sm-Nd e Rb-Sr. 

Quanto às heranças isotópicas 
identificadas, os zircões com idades entre ≈ 
2.658 Ma - 2.835 Ma comprovam que crostas 
neoarqueanas, provavelmente correlacionadas 
aos terrenos mais antigos que compõem o 
Domínio Juruena (e.g. Complexo Santana 
do Araguaia; ver SCANDOLARA et al., 2017), 
atuaram como fonte sedimentar na deposição 
dos protólitos dessa unidade. Da mesma forma, 
os zircões com idades entre 1.975 – 2.164 Ma, 
demonstram que crostas rhyaciano-orosirianas, 
na região provavelmente correlacionadas 
a terrenos paleoproterozoicos da Província 
Ventuari-Tapajós ou da Província Rondônia-
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Juruena (por exemplo, ver SANTOS et al., 2000; 
SCANDOLARA et al., 2017) também contribuíram 

Figura 11 - Diagramas litogeoquímicos para rochas do Grupo Colíder (resultados analíticos publicados por 
BRITO et al., 2010). A) Diagrama de elementos terras raras normalizado ao condrito C1 (SUN; MCDONOUGH, 
1989). B) Diagrama multielementar normalizado pelos valores do N-MORB (SUN; MCDONOUGH, 1989). O 
envelope cinza nos diagramas multielementares e de terras raras corresponde à variação do conjunto amostral 
apresentados por Brito et al. (2010). Nos diagramas A e B, apenas alguns resultados mais representativos foram 
selecionados (n=11 análises). C) e D) Diagramas discriminantes para granitos Tipo A e correlatos vulcânicos 
fundamentados na razão 104xGa/Al como índice de variação (WHALEN; CURRIE; CHAPPELL, 1987). E), F) e G) 
Diagramas Y x Nb, Y+Nb x Rb e Yb+Ta x Rb (PEARCE; TINDLE; HARRIS, 1984) para classificação petrogenética 
segundo ambiência geotectônica de granitos e correlatos vulcânicos. Campos: 1 - Rochas graníticas geradas 
em regime sin-colisional; 2 - Rochas graníticas de arco vulcânico; 3 - Granitos de dorsais oceânicas; 4 - Rochas 
graníticas de ambiente intra-placa. Símbolos: Triângulo preto - rochas vulcânicas ácidas mais preservadas 
de alteração hidrotermal; triângulo cinza invertido - rocha vulcânica ácida com silicificação intermediária 
(imediações do garimpo); triângulo vazado - rocha vulcânica ácida com silicificação intermediária (Grota 
Rica); círculo cinza – rocha vulcânica com silicificação avançada.

para a deposição da bacia que deu origem ao 
Grupo Vila do Carmo. 
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Figura 12 - Diagramas geoquímicos para rochas sedimentares (lito-arenito) do Grupo Vila do Carmo (Formação 
Naldinho). Os triângulos vazados observado em todos os diagramas representam resultados litogeoquímicos 
obtidos em amostras de lito-arenito provenientes da frente de lavra Grota Rica (resultados de BRITO et al., 
2010). A) Diagrama de elementos terras raras normalizado ao Condrito C1 (SUN; MCDONOUGH, 1989). B) 
Diagrama multielementar normalizado pelo N-MORB (SUN; MCDONOUGH, 1989). O envelope cinza nos 
diagramas multielementares A e B corresponde à variação composicional do conjunto amostral formado por 
12 amostras de lito-arenito consideradas com padrões geoquímicos mais significativos. O triângulo vermelho 
nos diagramas multielementares representa a composição média das amostras de rochas vulcânicas 
anteriormente discutidas. C) e D) Diagrama Th/Sc x Eu/Eu* e Zr/Sc x Th/Sc para caracterização das fontes 
sedimentares das rochas da Formação Naldinho. Esses diagramas foram adaptados de McLennan et al. (1993) 
e mostram a relação das rochas da Formação Naldinho com a reciclagem de crostas continentais antigas. 
Particularmente o diagrama da Figura 10D mostra que as rochas da Formação Naldinho possuem razões 
Zr/Sc e Th/Sc próximas da média dos riolitos de arco de ilha maduros (MIAR). Quadro amarelo no canto 
superior direito na Figura 10D: rochas sedimentares formadas por reciclagem de crosta continental antiga. 
Valores de MIAR, OUC e RSR, Macdonald et al. (1992), Taylor e McLennan (1985) e McLennan et al. (1993), 
respectivamente. E) Diagrama discriminante Hf x La/Th de proveniência sedimentar (FLOYD; LEVERIDGE, 
1987) com as composições de amostras de arenito da Formação Naldinho. Esse diagrama ilustra a forte 
componente de sedimentos de crosta continental antiga na deposição dos protólitos da Formação Naldinho 
e sugere uma possível deposição em margem passiva. F) Diagrama de ambiente tectônico de deposição com 
as funções discriminantes DF1e DF2 (para detalhes das funções discriminantes ver VERMA; ARMSTRONG-
ALTRIN, 2013) geradas a partir de óxidos de elementos maiores (variação de SiO2 de 63%-95% em base 
anidra). Observar que as amostras da Formação Naldinho plotam preferencialmente no campo dos valores 
de rifte continental.
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4.2.3 - Gabro Mata-Matá

Não existem resultados litogeoquímicos 
ou isotópicos disponíveis em literatura para 
amostras do Gabro Mata-Matá aflorantes 
na região do garimpo Eldorado do Juma. As 
assinaturas litogeoquímicas e isotópicas do 
Gabro Mata-Matá discutida neste trabalho, bem 
como as idades U-Pb em badelleyita, foram 
devidas aos trabalhos de Betiollo et al. (2009) 
e Almeida et al. (2014), cujos resultados foram 
obtidos pelos autores em amostras de olivina-
gabro aflorantes na folha SB.20-Z-D Sumaúma 
(1:250.000), localizadas a sul da área estudada 
neste trabalho. Os padrões de elementos terras 
raras reportados por estes autores apresentaram 
pouco a moderado enriquecido em ETR leves, 
acompanhados de anomalias de Eu variando de 
discretamente positiva a discretamente negativa, 
semelhante a assinatura de fontes mantélicas 
enriquecidas como o E-MORB. As concentrações 
de HFSE e LILE nos diagramas multielementares 
mostraram um enriquecimento relativo a 
média dos E-MORB, destacando-se contudo, 
anomalias negativas em Nb e Ta. As variações 
das concentrações de V, Ti (TiO2), ETR leves, Nb, 
Y e Zr nos diagramas de ambiência tectônica 
apresentados por Almeida et al. (2014) apontam 
para uma série tholeítica continental de 
baixo TiO2 modificada, com fonte magmática 
compatível ao manto litosférico subcontinental.

Resultados isotópicos Sm-Nd e 
geocronológicos U-Pb SHRIMP II em badelleyita 
foram obtidos a partir de amostras de olivina 
gabro intrusivos em camadas de tufos e arenitos 
do Grupo Vila do Carmo no rio Aripuanã. 
Os resultados U-Pb SHRIMP II definiram um 
intervalo de idades entre ≈ 1.576 e 1.540 Ma, 
interpretado como a melhor aproximação para 
o período de duração deste magmatismo. As 
análises Sm-Nd revelaram valores de ɛNd(1,5Ga) 

positivos (≈+0,12 e +3,30) associados a idades  
modelo Sm-Nd (TDM) de 2,00 e 1,74 Ga, o que 
indica uma contaminação dos magmas geradores 
por rochas crustais de idade riaciana. 

Uma sobreposição entre os resultados 
U-Pb dessa unidade com um espectro de idades 
U-Pb de 1.570-1.530 Ma obtidos nos granitos 
da Suíte Serra da Providência foi observado por 
Almeida e Reis (2014) que definiram como um 
episódio de magmatismo bimodal com idade 
calimiana na porção sul do Amazonas. 

4.3 - Geologia Estrutural

O acamamento primário predomi-
nantemente        horizontal    a     sub-horizontal 
(S0:07-85/10-25), reflete a deposição do espesso 
pacote vulcanossedimentar representado pelos 
litotipos dos grupos Colíder e Vila do Carmo, 
cuja característica mais expressiva é a ausência 
de deformação dúctil e/ou metamorfismo. 
Afetando esse acamamento, duas direções 
de estruturas principais orientadas para ENE-
WSW e NW-SE, além de fraturas megascópicas 
não menos expressivas de direção NE-SW, 
foram identificadas na quadrícula mapeada. 
Essa estruturação revela uma tectônica rúptil, 
marcada por um evento inicial (D1) onde ocorreu 
o desenvolvimento de estruturas direcionais 
com orientação NW-SE (figuras 13 e 14). Uma 
grande e contínua estruturação correlacionada 
a esta fase, corta a área estudada entre a altura 
do rio Juma, no extremo sudeste da quadrícula 
onde passa pelas imediações da frente de lavra 
Domingas e oeste da área onde aflora o Gabro 
Mata-Matá, até interceptar o meio do limite 
oeste da folha (comparar figuras 6 e 13).

Uma segunda fase de deformação rúptil 
(D2) é marcada por fraturas megascópicas de 
direção ENE-WSW, interpretadas como antigas 
cicatrizes de falhas normais (figuras 13 e 14). 
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Figura 13 - Mapa de lineamentos morfo-estruturais da quadrícula mapeada. As estruturas circulares foram 
interpretadas por geofísica e análise morfológica do MDT. Legenda da geologia do fundo: como na Figura 5.
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Em    escala   de  afloramento, esta  
estruturas revelam desde leves ondulações 
com mergulhos suaves das camadas até 
deslocamentos normais e blocos visivelmente 
rotacionados, onde o acamamento primário 
passa a apresentar mergulho de médio a alto 
ângulo, conforme foi descrito nos caminhamentos 
realizados entre a margem direita do Igarapé da 
Polícia (S0: 350/80) e a porção centro-norte da 
folha (S0: 200/38). É provável que estas feições 
estejam associadas a episódios de reativação 
das estruturas pré-existentes durante eventos 
posteriores (ver ALMEIDA; REIS, 2014). 

No entanto, nas frentes de lavra, 
pequenos deslocamentos de blocos por falhas 
direcionais com cinemática dextral foram 

Figura 14 - A) Diagrama de roseta gerado a partir de atitudes extraídas de lineamentos morfo-estruturais de 
direção NE-SW. Essas estruturas correspondem predominantemente a falhas normais. B) Diagrama de roseta 
gerado a partir de atitudes extraídas de lineamentos morfo-estruturais de direção NW-SE. Essas estruturas 
correspondem a falhas direcionais e fraturas megascópicas indiferenciadas. C) Estereograma de igual área 
obtido com polos dos planos de acamamento. Observar predominância de acamamento com mergulhos 
baixos a suaves em contraste com mergulhos de alto ângulo obtidos nas proximidades das falhas normais por 
basculamento de blocos. D) Estereograma de igual área obtido com polos e planos de fraturas e falhas. Para 
ilustração e fomento das discussões, as atitudes de dois planos de falha obtidas na frente de lavra Domingas, 
com cinemática normal (NE-SW) e direcional (NW-SE) foram plotados com respectivas estrias.

observados, ainda que em contrassenso ao 
trabalho de Reis e Ramos (2016), que em 
âmbito regional, descreveram falhas direcionais 
sinistrais. As relações de campo mostram que essa 
estruturação é posterior à colocação do Gabro 
Mata-Matá e controla pelo menos uma fase de 
alteração hidrotermal (F1) que é caracterizada 
por veios de material predominantemente 
quartzo-feldspático (e em escala muito restrita, 
provavelmente carbonático) intensamente 
intemperizados, onde subordinadamente foram 
observados minerais oxidados e boxworks, com 
minerais de preenchimento em geral muito 
alterados (Figura 15). 
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As  observações de campo sugerem 
ainda que uma segunda fase de alteração 
hidrotermal (F2), associada a uma geração mais 
jovem de fraturamentos, afetou a estruturação 
mais antiga e consequentemente a fase F1, 
conforme apresentado na Figura 15. A fase F2 
pode estar correlacionada à silicificação das 
rochas observada em proporções variadas em 
todas as frentes de lavra. 

 Em escala regional, Almeida e Reis 

Figura 15 - (A) Falhas direcionais em frente de lavra do Juma preenchidas por caulim/feldspato alterado, 
quartzo e óxidos. (B) Desenho esquemático em que é possível observar a fase de mineralização F2 truncando 
F1. No alto das imagens, destaque para movimentação relativa dos blocos (indicado) delimitados por planos 
de falha que mostram cinemática dextral.

(2014) apresentaram estudos isotópicos Ar-Ar 
step heating em minerais obtidos de litotipos 
das suítes Igarapé das Lontras e Teodósia, 
amostrados em domínios de grandes zonas 
de cisalhamento regionais de direção NE-SW 
e NW-SE. Os resultados obtidos no corredor 
deformacional NW-SE da calha do rio Roosevelt, 
situado cerca de 250 km a sudeste do garimpo 
Eldorado do Juma, forneceram em anfibólio e 
muscovita provenientes respectivamente de 
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monzogranito milonitizado da Suite Teodósia 
e granitos milonitizados da Suite Igarapé das 
Lontras, um intervalo de idades de resfriamento 
entre 1,48 e 1,46 Ga (TAnp  ≈ 580o C –  KAMBER 
et al., 1995; TMs ≈ 420-510o C – KIRSCHNER et 
al., 1996a,b). Em filonito de protólito granítico 
aflorante nas margens do rio Buiuçu, situado 
aproximadamente a 120 km a sul da quadrícula 
mapeada, no domínio de conhecida falha regional 
homônima de direção geral ENE-WSW a NE-SW, 
os autores obtiveram uma idade de resfriamento 
em muscovita de ≈ 1,30 Ga. Os autores apontam 
o desenvolvimento destes sistemas de falhas 
como uma resposta a eventos tectonotermais 
que afetaram domínios adjacentes dessa porção 
do Cráton Amazônico, que foi manifestada 
no interior da Província Rondônia-Juruena. 
Dessa forma o evento com idade entre 1,48 
e 1,46 Ga, responsável pelo desenvolvimento 
da estruturação NW-SE, corresponderia a uma 
resposta no interior da província Rondônia-
Juruena ao desenvolvimento da orogenia 
Rondoniana-San Inácio. Essa deformação rúptil 
com temperaturas baixas a moderadas é, 
portanto ≈100-60 Ma mais jovem que o Gabro 
Mata-Matá, o que corrobora o posicionamento 
geocronológico das estruturas direcionais NW-
SE observadas na frente Domingas, onde o 
olivina gabro exposto, correlacionado a esta 
unidade, é afetado por esta estruturação. A 
fase de alteração F1 pode estar associada a este 
período. 

Já o evento com idade de 1,30 Ga estaria 
correlacionado a evolução da Orogenia Sunsás, 

que promoveria sistemas extensionais no 
interior da Província Rondônia-Juruena além da 
reativação de estruturas NE-SW pré-existentes. 
A fase de alteração hidrotermal F2 pode estar 
associada a este período, porém assim como 
a fase F1 ainda é discutível com os trabalhos 
desenvolvidos, o papel de cada fase de alteração 
hidrotermal na mineralização aurífera, quanto 
à concentração ou remobilização de ouro. 
Estruturas rúpteis extensionais ou direcionais 
mais jovens, assim como o remodelamento 
do relevo, provavelmente estão associadas a 
processos tectônicos ainda mais jovens.

Complementando o arcabouço estrutural 
da área, feições morfológicas circulares 
foram identificadas em imagens geofísicas 
e na interpretação dos modelos digitais de 
terreno entre as porções SE e NE da quadrícula 
mapeada. Apesar de algumas dessas estruturas 
estarem localizadas nas proximidades da área 
do garimpo, onde é possível obter as melhores 
exposições das unidades vulcanossedimentares, 
não foram encontradas evidências concretas 
de campo que associassem essas feições a 
possíveis estruturas vulcânicas. Ainda que 
consistente com as interpretações para esta 
estruturação disponíveis em literatura, o acervo 
de informações obtido durante o levantamento 
da Folha Eldorado do Juma é insuficiente, 
trazendo à baila a necessidade de mais dados 
para confirmar esta interpretação.
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5 - GEOLOGIA DO DEPÓSITO

5.1 - Descrição das Frentes de Lavra

O mapeamento apresentado corresponde 
à situação das frentes de lavra em meados de 
2010 (Figura 16). As frentes de lavra - Naldinho, 
Bandeira, Manelão, Moagem, Domingas - estão 
orientadas sobre um vale de direção N35-50E, 
aparentemente controlados por falha. 

O avanço das frentes de lavra geralmente 
coincide com a atitude desse lineamento, exceto 
a frente Domingas, que apresenta direção 
N-S com avanço para norte. Os trabalhos 
preliminares na frente Domingas foram 
desenvolvidos sobre a planície aluvial do Rio 
Juma e avançou com direção média para N25E, 
alcançando posteriormente a posição atual, 
sobre a mineralização primária.

O minério está hospedado no saprólito 
de rochas vulcânicas, vulcanogênicas e 
sedimentares. Na base das frentes de 
lavra é representada por riolitos e dacitos 
correlacionados ao Grupo Colíder seguido 
por tufos e ignimbritos da Formação Camaiú, 
arenitos epiclásticos da Formação Naldinho, 
sendo estas últimas subunidades constituintes 
do Grupo Vila do Carmo. De forma particular, 
a base da frente Domingas é limitada por uma 
soleira de olivina gabro intrusivo nas rochas do 
Grupo Vila do Carmo e correlacionado ao Gabro 
Mata-Matá. 

5.1.1 - Frente Naldinho

Na frente Naldinho (figuras 9A e 16) foi 
mapeado um perfil com espessura de 16,05 
m no empilhamento estratigráfico. A porção 
basal (16,05 a 15,20 m) é representada por uma 
camada com 1,30 m de espessura formada por 
tufos homogêneos de tonalidade ocre cortada 
por vênulas esparsas de caulinita com atitude 
N30W/13NE.

O nível sobrejacente (15,20 a 7,10 
m) é formado pela intercalação de arenitos 
finos e siltitos ferruginosos com níveis de 
caulinita concordantes sub-horizontalizados 
(N65W/10NE) e discordantes ao acamamento 
(N55E/85SE). O intervalo entre 11,00 m e 
7,10 m de profundidade é caracterizado pela 
maior densidade de stockworks preenchidos 
por caulinita (Figura 16). Ocorrem níveis de 
siltitos ferruginosos e concreções ferruginosas 
bastante alteradas, raramente com sulfetos 
preservados. O intervalo imediatamente acima 
(7,10-6,10 m) é formado por lapilli-tufos e 
aglomerados vulcanoclásticos, com tufos 
cineríticos subordinados, onde ocorrem porções 
hematíticas, boxworks e horizontes laminados 
concordantes (N50W/15NE). Entre 6,10 e 4,40 
m ocorrem intercalações de siltitos e arenitos 
ferruginosos com estratificação plano-paralela, 
imediatamente sobrepostos (4,40-3,70 m) por 
arenitos finos, róseos a vermelho acinzentados 
com lâminas de caulinita, hematita e níveis 
de manganês subordinados. Neste intervalo 
são observados estratos centimétricos com 
estratificação cruzada acanalada e plano-
paralela. A cobertura compreende solos eluviais 
e/ou coluvionares, lixiviados e laterizados em 
proporções variadas. Concentrações de Au em 
amostras de canal revelaram valores entre ≈ 
6,0 e 56,0 ppb, sendo que os maiores valores 
ocorreram na cobertura detrito-laterítica.

5.1.2 - Frente Bandeira

O perfil geológico na frente Bandeira 
(Figura 16), por ocasião do mapeamento, 
compreendia  um  corte com altura total de 
28,8 m. Entre as profundidades 26,90 e 4,20 m 
o empilhamento observado é similar ao descrito 
na frente Naldinho. A base desse empilhamento 
compreende uma camada com 1,90 m de 
espessura formada por tufos cineríticos 
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alterados com manchas esparsas e milimétricas 
de caulinita e alguns níveis hematíticos. Esta 
camada é sobreposta por um pacote de tufos 
entre 26,90 e 12,80 m, que também comportam 
intervalos predominantemente caulinizados 
(entre 24,10 e 22,60 m) e estratos de litotipos 
com alteração hematítica e desenvolvimento 
de crostas ferruginosas (ironstones) (entre 
22,60 e 12,80 m). De destaque neste pacote, 
brechas vulcânicas ocorrem erraticamente 
entre 19,80 e 15,20 m e são alternadas com 
tufos localmente cortados por rede de vênulas 
em stockworks preenchidas por caulinita, com 
orientação principal N50E/85NW. Entre 15,20 
e 11,60 metros, horizontes de tufo ocorrem 

Figura 16 - Perfis mapeados nas frentes de lavra Naldinho, Manelão, Domingas, Bandeira e Moagem.

predominantemente intercalados com siltitos. 
A partir desta profundidade até 4,60 m estão 
depositadas as camadas psamo-pelíticas da 
Formação Naldinho, a qual é marcada pela 
alternância de arenitos hematíticos com 
estratificação cruzada acanalada e siltitos, 
não raro mostrando boxworks de sulfetos. 
Conglomerado formado por clastos de pelitos 
e arenitos ocorre intercalado com níveis 
hematíticos. Entre as profundidades 8,20 e 4,60m 
há predominância de níveis síltico-argilosos, 
com tufos eventualmente interdigitados, 
sobrepostos a níveis arenosos. Níveis cauliníticos 
e hematíticos intercalados são observados em 
toda  a sequência  de   ritmitos, que finaliza, 
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no topo, com uma camada de tufos de 40 cm. 
A partir de 4,60 até 2,0 m de profundidade, 
são predominantes os níveis arenosos com 
estratificação paralela, ocasionalmente com 
intensa caulinização. Dessa profundidade em 
direção à superfície ocorre uma camada de 
elúvio areno-siltoso, onde foi observada zona 
mosqueada na sua porção mediana a basal, 
sobreposta por depósito fluvial raso areno-
argiloso.

Concentrações de Au obtidas em 
amostragem realizada na frente Bandeira 
revelaram valores entre 6,0 e 12,0 ppb no 
empilhamento vulcanossedimentar e valores 
entre 10,0 e 57,0 ppb nos solos de cobertura. 

5.1.3 - Frente Domingas

Durante a etapa de campo, esta frente de 
lavra compreendia um corte vertical de direção 
N-S com 12,60 m de altura e desenvolvimento 
para norte, aberto no empilhamento 
vulcanossedimentar (figuras 6, 16 e 17). Na 
base da lavra foi exposto o topo de uma soleira 
de olivina gabro (aproximadamente 4,40 m de 
espessura exposta). O corpo está encaixado 
em siltitos e arenitos friáveis hidrotermalizados 
da sequência vulcanossedimentar do Grupo 
Vila do Carmo e apresenta grau variado de 
intemperismo, exibindo raros grãos de sulfetos 
primários, não correlacionados à mineralização 
aurífera. 

Esta soleira é cortada por gerações de 
vênulas com dois tipos de preenchimento com 
atitudes N0-10E/90, N10E/57NW e N45E/90. 
Uma das famílias de vênulas, reconhecida entre 
os garimpeiros por conterem concentrações 
significativas de ouro, é muito fina e apresenta 
material de preenchimento de cor escura, 
formado possivelmente por sulfetos oxidados. 

A segunda família é formada pelas vênulas 
de caulinita já descritas nas demais frentes de 
lavra, que ao cortarem corpo de olivina gabro 
alcançam 2,0 cm de espessura. Fraturas não 
preenchidas, com atitudes N30W/50NE e N25-
50E/55SE também foram observadas. A parte 
superior da soleira (11,00-8,10 m) apresenta 
elevado grau de alteração e é caracterizada por 
saprólito de aspecto mosqueado.

Acima do olivina gabro, entre 8,10 e 
7,00 m, ocorre saprólito de rocha vulcânica 
félsica com 1,10 m de espessura. Este pacote 
é cortado por fraturas em arranjo stockwork 
com atitude preferencial N60E/80SW. Disposta 
sobre este pacote, entre 7,0 e 4,9 m, ocorre 
uma camada composta por tufos e sedimentos 
vulcanogênicos, com porções siltosas e 
hematíticas, de tonalidade vermelha escura 
a roxa e, subordinadamente, arenitos friáveis 
finos a médios.

Em direção ao topo da sequência (≈ 4,9-
3,40 m) os tufos transicionam gradativamente 
para níveis predominantemente areníticos, 
finalizando com um nível de aglomerado 
vulcânico de 0,70 m (3,40-2,70 m), intensamente 
caulinizado, onde foram observados boxworks 
de sulfetos. Sobre o empilhamento ocorrem 
solos de cobertura caracterizados por camada 
de elúvio argilo-arenoso (2,70-1,20 m) e 
superficialmente um colúvio areno-argiloso. 

As maiores concentrações de Au 
fornecidas pelos resultados das análises químicas 
na frente Domingas (Figura 16) encontradas nas 
camadas vulcanossedimentares estão entre 11,0 
e 31,0 ppb. Já nos solos de cobertura estão entre 
6,0 e 34,0 ppb e no corpo de olivina gabro estão 
entre 10,0 e 28,0 ppb.
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Figura 17 - Visão panorâmica da frente de lavra Domingas. Observar acamamento horizontalizado bem 
definido das rochas do Grupo Vila do Carmo. Como escala ao fundo, à esquerda da foto, garimpeiros em 
atividade de desmonte hidráulico.

5.1.4 - Frente Manelão

A frente Manelão (figuras 16 e 18) 
compreende um corte vertical com 23,05 m, 
orientado na direção N50W com sentido de 
avanço da lavra para SW (Az. 230). A base da 
cava consiste de saprólito de rocha vulcânica 
porfirítica ácida posicionado no intervalo 
entre 23,05 e 22,20 m. No intervalo entre as 
profundidades 22,20 e 13,15 m, este litotipo é 
sobreposto por um pacote formado por tufos 
cineríticos, eventualmente hematíticos, com 
níveis de caulinita intercalados, ocasionalmente 
brechoides, bem como níveis arenitos finos 
ferruginosos com marcas onduladas, intercalados 
com níveis pelíticos. Acima desse pacote, entre 
as profundidades 13,15-7,65 m, predominam 
lapilli-tufos e aglomerados vulcânicos com 
crostas ferruginosas onde é observada 
subordinadamente a presença de boxworks. 
Essas rochas de caráter vulcanoclástico ocorrem 
intercaladas em menor proporção com pelitos 
formando níveis que não ultrapassam 30,0 cm 
de espessura. Um nível de brecha, formado por 
fragmentos de rochas vulcânicas porfiríticas, 
ácidas a intermediárias, ocorre no intervalo 
entre as profundidades 8,50 e 7,65 m. Na parte 
média a superior da frente, entre 7,65 e 4,80 m, 
ocorrem camadas formadas por lapilli-tufo, tufo 

cinerítico e aglomerados vulcânicos, intercaladas 
com camadas pelítico-psamíticas em proporções 
subordinadas. Neste intervalo, as rochas são 
cortadas por vênulas com 2,0 cm (N50E/88-
90SE) de espessura, preenchidas por caulinita. 
No topo da sequência, as camadas epiclásticas 
são predominantes (4,80-3,70 m) e são 
formadas por aglomerados sobrepostos a níveis 
de arenitos líticos finos, tendo na base do pacote 
um horizonte de caulinita de 20,0 cm, às vezes 
maciço e concordante com o acamamento, com 
atitude N50W/5-10NE. A cobertura laterítica foi 
desenvolvida sobre um pacote de solos pouco 
espesso, formado por elúvio argiloarenoso com 
zona mosqueada na porção inferior, seguido por 
um colúvio arenoargiloso.

Em sentido oposto à frente Manelão, na 
base de um corte com 8,0 a 9,0 m de altura, foi 
aberta uma galeria de explotação com 10,0 m de 
comprimento e Az. 50. Na entrada do túnel aflora 
uma sucessão caracterizada por intercalações 
de rochas vulcânicas ácidas de 7,0-8,0 cm de 
espessura (figuras 18A e B), com níveis de brecha, 
contendo localmente sulfetos oxidados. Níveis 
de siltitos hematíticos, arenitos ferruginosos e/
ou manganesíferos ocorrem subordinadamente 
intercalados. Vênulas preenchidas por caulinita, 
concordantes e discordantes à disposição das 
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camadas também ocorrem. Na parte superior 
da parede da galeria a direção de S0 apresentou 
atitude N80E/0 enquanto os horizontes de 
caulinita apresentaram atitude N80E/90 e 
N55E/75NW.

Os resultados das análises químicas para 
Au na frente de lavra do Manelão (ver Figura 16) 
mostram concentrações anômalas entre 6,0 e 
314,0 ppb na sequência vulcanossedimentar e 
valores menores nos solos de cobertura.

5.1.5 - Frente Moagem

A frente Moagem possui um desnível 
vertical total de 32,50 m (Figura 16). Na parte 
inferior da lavra, no intervalo entre 32,40 e 
29,20 m, dominam tufos cineríticos, com níveis 
subordinados de arenitos líticos, ocasionalmente 
ferruginosos. Sobrepõem-se a este pacote (29,20-
24,60 m) intercalações de rochas piroclásticas 
(aglomerados e lapilli-tufos) com siltitos 
ferruginosos hematíticos a manganesíferos e 
lentes de arenitos líticos. Nesse intervalo as 
rochas são cortadas por uma densa rede de 
vênulas de caulinita (stockworks), com atitudes 
predominantes N30E/80NW e N60E/90 (ver 
Figura 16). Acima destes, ocorre uma sequência 
de um metro de espessura (24,60–23,60 m) 
formada por rochas piroclásticas na base seguidas 

Figura 18 - Frente de lavra Manelão. A) Vista panorâmica onde seta branca indica galeria aberta para atingir 
veios mineralizados. B) fotografia obtida em distância menor onde é possível observar detalhe da entrada da 
galeria. 

por níveis de arenitos finos siltoargilosos. Estes 
litotipos estão sobrepostos por uma sucessão 
predominantemente pelítica (entre 23,60 e 
14,80 m), definida por siltitos hematíticos 
com interposições de tufos subordinados, 
cortados por vênulas de caulinita, variando 
de concordantes a discordantes com relação 
ao S0 e camadas caulinizadas com espessura 
que alcançam 30 cm. No intervalo entre 14,80 
e 7,50 m ocorrem níveis de arenitos friáveis 
finos a médios intercalados com siltitos, bem 
como níveis de caulinita e arenitos hematíticos 
milimétricos. Neste intervalo são expressivas 
duas camadas de caulinita situadas em 11,60-
11,30 m e 8,30-7,50 m. Arenitos finos friáveis, 
de tonalidade rósea clara a bege amarelada, 
com diferentes intensidades de oxidação e 
pouca hematitização, estão sobrepostos à 
sequência, entre 7,50 e 3,50 m. Coberturas 
elúvio-coluvionares, aluvionares e concreções 
lateríticas, comumente com presença de zona 
mosqueada finalizam o perfil. 

As concentrações de Au obtidas em 
amostras de canais verticais no empilhamento 
vulcanossedimentar na frente Moagem estão 
situadas entre 6,0 e 69,0 ppb enquanto nos 
solos de cobertura, as concentrações variam de 
25,0 a 39,0 ppb.
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5.2 - Petrografia das rochas hospedeiras e 
alteração hidrotermal

O minério no garimpo Eldorado do Juma 
está hospedado em rochas moderadamente 
hidrotermalizadas e com avançado grau 
de intemperismo. A mineralização é 
majoritariamente venular e um sistema 
expressivo de vênulas e stockworks preenchidos 
por caulinita marcam as principais zonas 
mineralizadas em ouro. Subordinadamente 
vênulas mais esparsas preenchidas por minerais 
oxidados foram observadas na rocha máfica que 
limita o assoalho da frente Domingas. 

A origem da caulinita nas vênulas 
é controversa. Os estudos realizados não 
permitiram concluir se a presença do mineral 
de preenchimento é produto da precipitação 
a partir do fluido hidrotermal ou se foi gerada 
pela alteração intempérica de outro mineral 
hidrotermal pré-existente (e.g. feldspato 
potássico, adulária ou mica branca). Essa última 
hipótese é apoiada pela presença de veios 
zonados com caulinita na borda e sílica amorfa 
ou quartzo criptocristalino no núcleo. Em ambos 
os casos, no entanto, pode ser verificado que o 
sistema de vênulas não resultou em processo 
de alteração pervasivo das rochas hospedeiras. 
As poucas exceções ocorrem nas camadas 
areníticas hematitizadas onde é comum um halo 
de cor clara formado ao redor das vênulas, como 
produto da lixiviação de óxidos/hidróxidos de 
ferro presentes na matriz dessas rochas.

Em algumas frentes de lavra, um 
determinado horizonte de material argiloso 
marrom avermelhado igualmente cortado 
por vênulas de caulinita e denominado pelos 
garimpeiros como “chocolate”, é conhecido 
por conter apreciáveis concentrações de ouro. 
Aparentemente este estrato é constituído de 
tufo muito fino que foi alterado pela percolação 

preferencial de fluidos entre as camadas, porém 
a singularidade desse horizonte também sugere 
uma mineralização do tipo stratabound. 

As amostras obtidas nesse 
trabalho indicam nos entornos das áreas 
garimpadas amplas zonas de hematitização e 
subordinadamente silicificação, turmalinização 
e argilização (figuras 19A, B, C e D), embora 
muitas vezes, as paragêneses sejam mascaradas 
pela superposição de processos intempéricos. 
No entanto, mesmo em zonas intensamente 
alteradas, nas quais a mineralogia primária foi 
parcialmente obliterada, as texturas e estruturas 
originais foram preservadas. As análises 
petrográficas de amostras moderadamente 
alteradas resultou em uma breve descrição dos 
principais aspectos microscópicos das rochas 
hospedeiras, bem como das principais fases e 
feições hidrotermais, as quais são apresentadas 
nos tópicos seguintes.

5.2.1 - Rochas Vulcânicas Ácidas

As rochas vulcânicas observadas são 
porfiríticas e apresentam uma proporção 
de fenocristais correspondente a 20 – 30% 
do volume, representados principalmente 
por feldspatos, em avançado estado de 
intemperismo. Estes são subédricos a euédricos, 
com hábito tabular e prismático, e dimensões 
de até 5 mm. Exibem golfos de corrosão e 
apresentam-se intensamente intemperizados, o 
que mascara maclamentos e/ou zoneamentos. 
Minerais máficos mais raros, (biotita ou 
anfibólio) formam fenocristais subédricos a 
anédricos de menores dimensões (<2 mm) em 
tons de castanho. Apresentam-se bastante 
argilizados e exibem películas de oxidação nas 
bordas e nos planos de clivagem. Fenocristais 
de quartzo são menos comuns, e, em geral, 
subédricos e bastante corroídos. Hematita 
primária pode ser observada em cristais 
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Figura 19 - Fotomicrografias dos principais minerais e feições hidrotermais das rochas do garimpo Eldorado 
do Juma: A) fenocristais de feldspato argilizado e parcialmente substituídos por rosetas de turmalina em 
riolito; B) palhetas de pirofilita preenchendo cavidades de dissolução dentro dos fenocristais de feldspato; 
C) calcedônia preenchendo cavidades em clasto de rocha vulcânica fina; D) cristais prismáticos de hematita 
hidrotermal intersticial aos grãos de quartzo em arenito. Abreviaturas: Hem: hematita; Prl: pirofilita.

subédricos a euédricos, com hábitos tabulares e 
comumente apresentando lamelas de exsolução 
de ilmenita. Zircão ocorre como raros cristais 
e representam o único mineral acessório 
identificado, provavelmente pela destruição 
dos demais minerais, menos estáveis, durante 
os processos hidrotermais e intempéricos que 
afetaram essas rochas. 

A proporção modal dos fenocristais 
sugerem composições traquíticas e/ou dacíticas 
(Figura 19A). Esse resultado em parte concorda 
com os dados litogeoquímicos apresentados 
por Brito et al. (2010) para essas rochas que 
mostraram composições químicas equivalentes 
a riolitos e riodacitos. 

Alteração argílica foi identificada nestas 
rochas onde e está caracterizada pela ampla 
formação de argilo-minerais e sericita, em 
substituição às fases primárias, sobretudo 
feldspatos (Figura 20A). Análises por difração 
de raios-X em amostras de rocha total de 
riolitos argilizados mostrou uma assembleia de 
filossilicatos que inclui caulinita, palygorskita, 
haloisita, illita, muscovita, zinvaldita e flogopita. 
Essa alteração está associada a zonas onde 
ocorrem cavidades de dissolução, comumente 
preenchidas por turmalina, pirofilita e 
calcedônia. A turmalina ocorre ainda sob a 
forma de agregados prismático-radiais internos 
aos  fenocristais  de  feldspatos  e  nos  planos de



Área Eldorado do Juma, Estado do Amazonas

49

fraturas, ou ainda como finos cristais anédricos 
na matriz. Vênulas de hematita cortando as 
rochas vulcânicas argilizadas são comuns.

5.2.2 - Rochas Piroclásticas

Nesse grupo foram incluídas as 
rochas piroclásticas (essencialmente tufos, 
com ignimbritos e peperitos subordinados) 
e os arenitos vulcanogênicos, em virtude de 
ocorrerem intercalados na maior parte do 
pacote estudado. Os tufos finos a médios são 
constituídos por clastos bem selecionados e 
pouco arredondados de quartzo, comumente 
imersos em uma matriz de cor escura, 
provavelmente formada por material vítreo, 
argilas e óxidos de ferro. Podem ser observados 
cristaloclastos acidentais de quartzo corroídos 
(Figura 20B).

A variação na granulação e composição 
das finas camadas observadas nas seções 
delgadas delineia uma laminação plano-paralela 
que reproduz as estratificações observadas em 
escala de afloramento.

Os tufos grossos consistem em clastos 
angulosos a moderadamente arredondados de 
quartzo imersos em uma pseudomatriz rica em 
filossilicatos. Mostram gradação para variedades 
mais grossas, com clastos alcançando a fração 
lapilli (lapilli tufos). A pseudomatriz perfaz cerca 
de 40% da rocha, e deve resultar da alteração 
de litoclastos, cristaloclastos de feldspato 
e vitroclastos (shards e fiammes) durante a 
diagênese e/ou alteração hidrotermal. 

Ignimbritos são constituídos de raros 
fenocristais (<10%) de feldspatos e óxidos 
alterados, imersos em uma matriz fina sericítica, 
de aspecto afanítico. Os cristaloclastos exibem 
feições de rotação, e são contornados por halos de 
alteração argílica e mostram-se moderadamente 
soldados, gerando um aspecto de fluxo. Os 
peperitos são constituídos por clastos de rocha 

vulcânica, suportados por uma matriz arenosa, 
com quartzo de origem epiclástica. Os litoclastos 
são angulosos a subarredondados e variam de 
fração cinza até lapilli (Figura 20D). Compõem 
de 10 a 50% do volume da rocha, formando 
arranjos entre dispersos a densos, neste último 
caso, adquirindo aspecto de brecha. Em geral, 
a matriz é isotrópica, constituída por grãos de 
quartzo na fração areia média, com elevada 
esfericidade e bem selecionados, similares aos 
que compõem os arenitos epiclásticos. Veios 
clásticos também podem ocorrer associados aos 
peperitos. São caracterizados pela presença grãos 
de quartzo preenchendo fraturas possivelmente 
singenéticas nas rochas vulcânicas. Em geral estão 
associados a processos sedimentares rápidos 
como escorregamentos submarinos (JOLLY; 
LONERGAN, 2002), ou injeção por liquefação 
e fluidificação de sedimentos decorrentes 
de fenômenos associados ao deslocamento 
de geleiras durante a formação de depósitos 
glaciogênicos (JOLLY; LONERGAN, 2002; LE 
HERON; ETIENNE, 2005), ou decorrentes de 
abalos sísmicos (PRATT, 1994, MCCALPIN, 1996, 
JOLLY; LONERGAN, 2002). Estes últimos são mais 
consistentes com unidades depositadas em 
ambientes vulcânicos como é o caso do Grupo 
Vila do Carmo.

5.2.3 - Rochas Epiclásticas

As rochas epiclásticas são aqui 
representadas por arenitos líticos vulcanogênicos 
e quartzo arenitos formados essencialmente 
por processos sedimentares. Os arenitos líticos 
são constituídos por grãos bem arredondados, 
e bem selecionados de quartzo (>60%), além 
de fragmentos líticos de rochas vulcânicas 
e piroclásticas. Turmalina, zircão e sericita 
representam os principais acessórios. As rochas 
descritas como quartzo arenito apresentam 
aspecto semelhante e se diferenciam dos 
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arenitos líticos apenas pela menor proporção de 
grãos líticos (Figura 20C). 

As alterações hidrotermais que afetaram 
esse conjunto de rochas hospedeiras foram 
argilização, hematitização e silicificação. A 
alteração argílica, assim como nas rochas 
vulcânicas ácidas, é marcada pela substituição 
de feldspatos, minerais máficos e vidro por 
sericita e argilominerais. Uma densa rede de 
veios e vênulas de caulinita (± quartzo ± óxidos 
e hidróxidos de ferro) também marca esse tipo 
de alteração e podem representar estágios 
mais precoces de precipitação de minerais 
hidrotermais como feldspatos alcalinos e óxidos 
de ferro. As zonas de silicificação são bastante 
expressivas, tanto nas camadas de tufo quanto 

nas camadas de arenito. Essa transformação é 
caracterizada pelo sobrecrescimento de quartzo 
nas bordas dos clastos em substituição ao 
cimento original, e parece ter sido controlada 
principalmente pela porosidade dessas rochas. 
Similarmente, massas anédricas de hematita 
hidrotermal ocorrem substituindo a matriz 
sericítica dos tufos, em proporções tais, que 
localmente adquirem aspecto maciço. Em 
outras amostras, a hematita ocorre como cristais 
prismáticos e/ou aciculares (hematita especular) 
nas porções intersticiais aos clastos de quartzo 
(Figura 19D). Nessas zonas ricas em hematita 
ocorrem raros cristais disseminados de pirita e 
calcopirita muito finos. 

Figura 20 - Fotomicrografias de rochas vulcânicas e vulcanoclásticas da área do Juma. A) Rocha vulcânica 
porfirítica com fenocristais de feldspatos alterados e quartzo. Alguns cristais apresentam estruturas de 
reabsorção/corrosão; B) tufo fino estratificado, com presença de clastos acidentais de quartzo com feições de 
corrosão; C) quartzo arenito; D) peperito com arranjo denso de litoclastos.
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5.2.4 - Olivina gabro

Rocha isotrópica, indeformada, 
fanerítica de granulação média, constituída por 
plagioclásio (≈65%), clinopiroxênio (augita; ≈7%) 
e olivina (≈28%). Subordinadamente apresenta 
sulfetos (pirrotita-calcopirita), magnetita e 

pequeno conteúdo de apatita (Figura 21). Os 
cristais de plagioclásio são tabulares, euédricos 
a subédricos e apresentam geminação 
polissintética. Normalmente apresentam forte 
saussuritização. 

Figura 21 - Feições microscópicas do gabro. A) Textura intergranular a subofítica, caracterizada pela presença 
de olivina intersticial (mineral com cores de interferência elevada) ou envolvendo parcialmente as ripas de 
plagioclásio (luz transmitida, nicois cruzados); B) assembleia de minerais opacos da rocha: magnetita (Mag), 
pirrotita (Po) e calcopirita (Ccp) (Luz refletida).

A olivina ocorre como cristais subédricos 
a anédricos, de relevo alto, onde são observadas 
cores de interferência elevadas. Com frequência, 
os cristais apresentam padrão randômico de 
fraturas, nas quais pode ser observada a típica 
alteração para iddingsita e boulingita.

A augita ocorre como cristais subédricos 
a anédricos, com clivagem ora bem marcada 
e relevo menor que aquele apresentado pela 
olivina. Os cristais apresentam pleocroísmo 
em tons de castanho pálido a castanho e cores 
de interferência de primeira e segunda ordem 
quando observados sob polarizadores cruzados. 
Localmente os cristais exibem substituição por 
clorita. Os cristais de olivina ou piroxênio, podem 
se mostrar envolvidos total ou parcialmente por 
ripas de plagioclásio, conferindo a rocha textura 
variando de ofítica a subofítica, respectivamente 

(Figura 21A).
Associada a esta, também ocorre a 

textura intergranular a qual é caracterizada por 
cristais de olivina e/ou clinopiroxênio que foram 
cristalizados nos interstícios dos cristais de 
plagioclásio. Localmente, ocorrem ainda feições 
de intercrescimento granofírico (intersticial a 
cristais de plagioclásio).

De forma pontual e restrita nas lâminas 
observadas, alguns agregados de minerais 
máficos ou mesmo cristais isolados de olivina 
e piroxênio, revelam evidências de alteração 
hidrotermal. Essa alteração é marcada pelo 
crescimento de biotita, carbonato, talco e clorita, 
a partir desses minerais, com substituição total 
ou parcial dos mesmos.

Em alguns casos, lamelas de biotita 
bem desenvolvidas são observadas alterando 
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as bordas dos cristais de piroxênio e olivina. Tal 
processo ocorre, inclusive, em nas amostras de 
olivina gabro que macroscopicamente exibem 
coloração vermelha. Aparentemente esta 
coloração resulta da oxidação de finas partículas 
de ferro que estão presentes na estrutura do 
feldspato. A magnetita ocorre como grandes 

cristais subédricos, localmente esqueletais. 
Nas amostras descritas, pirrotita e calcopirita 
constituem a fração sulfetada da paragênese 
primária, e ocorrem como grãos anédricos 
a subédricos, ocasionalmente inclusos nos 
minerais máficos e óxidos ou ainda preenchendo 
os interstícios entre os mesmos (Figura 21B).
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6 - GEOQUIMICA DE PROSPECÇÃO

6.1 - Estudos orientativos

6.1.1 - Química mineral e morfologia das 
partículas de Au. 

Algumas imagens obtidas por BSE das 
partículas de Au de quatro amostras provenientes 
da barragem de rejeitos das frentes de lavra 
Naldinho (HGZ-1), Domingas (HGZ-3A e HGZ- 3B) 
e Manelão (HGZ-4) estão apresentadas na figura 
21 enquanto um sumário das características 
morfológicas dos grãos está apresentado na 
tabela 3. Os resultados obtidos com as análises 
EDS das partículas de Au estão apresentados no 
Anexo II. 

Morfologia

Partículas de ouro completamente 
isentas de efeitos do intemperismo não foram 
observadas entre os grãos analisados. Os grãos 
observados variam de xenomórficos a lamelares 
e apresentam estruturas de dissolução (pits) na 
superfície, o que mostra um retrabalhamento 
da mineralização primária. O estado de corrosão 
dos grãos pode, em parte, estar controlado 
pelo encapsulamento original das partículas por 
minerais pré-existentes, gerando partes ora mais 
ora menos expostas aos fluidos intempéricos. 
Nesse sentido, algumas partículas apresentam 
faces que sugerem moldes dos demais grãos pré-
existentes que circundavam ou encapsulavam as 
partículas de ouro (ex. HGZ4_1B). 

É possível que o Au secundário nessas 
amostras esteja representado pelas partículas 
com maior arredondamento e formas 
xenomórficas decorrentes dos inúmeros 
processos de dissolução e reprecipitação. Com 
relação ao ouro reprecipitado, as imagens 
obtidas sem polimento das partículas não 
permitiram confirmar processos de pepitização, 
embora sugestivamente a morfologia de algumas 

partículas induzam sem comprovações a uma 
possível coalescência de grãos. A composição 
dessas partículas também deve ser considerada 
com cautela, pois as partículas analisadas não 
foram polidas e dessa forma podem refletir 
alguma porção mais externa de Au reprecipitado. 
A descrição das partículas analisadas encontra-
se sumarizada na Tabela 3 e o imageamento por 
BSE na figura 22.

Química mineral das partículas de ouro

As microanálises por EDS forneceram uma 
estimativa semiquantitativa das concentrações 
de elementos traço farejadores de ouro (Mo, 
W, Se, Te, Bi, As, Hg e Cd), bem como metais 
de base (Cu, Pb e Zn) e preciosos (Pt, Pd e Ag) 
que podem estar presentes em mineralizações 
auríferas, além de contribuir para as discussões a 
respeito das fontes de fluidos e metais. Em geral, 
os resultados pontuais obtidos com valores de 
desvio padrão de 10-20% da concentração 
do elemento dosado por MEV-EDS foram 
interpretados como impurezas aprisionadas 
no retículo cristalino que indicam processos 
genéticos e ambiente físico-químico de 
cristalização. Partindo desse princípio, algumas 
análises atestaram a natureza de fragmentos 
aglutinados nas partículas e ainda identificaram 
a presença de contaminantes.

Por  exemplo,  as microanálises realizadas  
em cavidades das partículas de Au revelaram 
concentrações significativas de Si, O e Fe. Esses 
elementos representam partículas reliquiares 
de quartzo (ou sílica amorfa/criptocristalina) e 
óxidos/hidróxidos de ferro que foram envolvidas 
por Au secundário reprecipitado, nos horizontes 
mais superficiais do regolito. Embora seja 
desconhecida até o momento a assinatura 
geoquímica em termos de metais preciosos e 
base no ouro explorado no garimpo Eldorado do 
Juma, as baixas concentrações de Ag nos grãos 
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analisados podem estar associadas a processos 
de dissolução e lixiviação em proporções 
variadas das partículas de Au primário (ver 
GRAY; BUTT; LAWRANCE, 1992; FREYSSINET; 
BUTT, 1998a,b). Da mesma forma os picos de 
C e O obtidos em análises dos grãos HGZ3.1 e 
HGZ 3.4 sugerem o encapsulamento de matéria 
orgânica presente nos horizontes superficiais de 
solo por Au secundário precipitado. 

Concentrações elevadas de Au, 
associadas a concentrações de Ag, Pt e Pd não 
significativas também foram observadas nas 
microanálises de MEV-EDS (ver tabela no Anexo 
II).  Da mesma forma, ocasionalmente foram 
detectados picos de Sb, Cu, Pb e Bi, porém com 
erros iguais ou superiores às concentrações 
dosadas. Os elementos Zn, Cd, As, Te, Se e W 

não foram detectados em nenhuma análise. 
Concentrações de Hg com erros muito 

elevados foram quantificadas em algumas 
amostras. No entanto, o grão HGZ4_2 forneceu 
concentrações relativas de Hg com ordem de 
grandeza alcançando 17,5 % em peso. Como 
o Hg não foi detectado nas demais partículas 
ou se manteve abaixo do limite de detecção 
na maioria das análises geoquímicas, esse 
resultado em particular pode refletir uma 
provável contaminação antrópica causado pelo 
processo de amalgamação de ouro durante 
parte do processo rudimentar de extração e 
beneficiamento do minério no garimpo. Além 
disso, a interferência entre os picos de Au, Nb e 
Hg é inerente a microanálise por EDS (NEWBURY; 
RITCHIE, 2013).

PARTÍCULAS DIMENSÕES FORMA E ASPECTOS GERAIS

HGZ-1.1 e HGZ-1.2 130-150 μm Forma poligonal a irregular com arestas arredondadas e faces pouco rugosas. Cavernas 
de corrosão na superfície.

HGZ-1.3 150 μm Forma estelar a dendrítica com faces pouco rugosas e contornos levemente serrilhados.

HGZ-3.1 130 µm Forma estelar a irregular, faces pouco rugosas com contornos poligonais a serrilhados e 
estruturas de corrosão na superfície.

HGZ-3.2 100 µm
Forma poligonal com arestas pouco arredondadas e contornos ligeiramente retos 
ou poligonais, como resposta a forma dos minerais pré-existentes que estiveram em 
contato.

HGZ-3.3 Equidimensional com raio  ≈ 
100 µm

Forma levemente poligonal a irregular com arestas pouco arredondadas e contornos 
lobados. As faces são poligonais a lobadas e exibem cavernas de dissolução.

HGZ-3.4 240 µm e alta razão 
comprimento / largura

Forma dendrítica a colunar com faces pouco rugosas, contornos lobados e suaves. 
Poucas cavernas de dissolução

HGZ-3.5 220 µm; razão comprimento/
largura máxima 11:3

Forma irregular com faces pouco rugosas a lobadas. Poucas cavernas de dissolução na 
superfície das partículas.

HGZ-3B.1, HGZ-3B.6 
e HGZ-3B.10

590 - 2140 µm (razão 
comprimento/largura ≈ 10:3 

- 10:6)

Formas variando de irregular alongada a retangular, com arestas arredondadas a muito 
arredondadas e contornos serrilhados a poligonais. A superfície dos grãos é irregular, 
ocasionalmente lobada, com diversas estruturas de corrosão.

HGZ-3B.2, HGZ-3B.4, 
HGZ-3B.8 e HGZ-3B.9 265,5 e 2500 µm

Partículas com formas irregulares, algumas com moldes de minerais pré-existentes 
em formas poligonais bem definidas. Moldes de minerais arrancados ou dissolvidos 
talvez sejam observados na partícula HGZ-3B.4. As partículas mostram arestas pouco 
arredondadas e contornos bem marcados. 

HGZ-3B.7 350 µm Partícula com forma irregular, com contornos suaves e superfície rugosa. Sugere a 
coalescência de dois grãos menores. Presença de cavernas de dissolução.

HGZ 4.1 200 µm e razão comprimento/
largura ≈ 4:1

Partícula com forma lamelar irregular, com superfície lisa a pouco rugosa e contornos 
retos. Esse apresenta moldes com hábito euédrico, de arestas bem desenvolvidas, com 
contornos poligonais e faces lisas.

HGZ4.2 
comprimento/largura ≈ 7:4 

(comprimentos de ≈ 220 e 350 
µm respectivamente

Formas lobadas a lisas contendo moldes de minerais reliquiares e cavernas de dissolução.

Tabela 3 - Descrição simplificada da morfologia das partículas de ouro do garimpo Eldorado do Juma obtidas 
nas frentes Naldinho (partículas HGZ-1), Domingas (HGZ-3) e Manelão (HGZ-4).



Área Eldorado do Juma, Estado do Amazonas

55

Figura 22 - Imagens de elétrons retroespalhados de partículas de ouro provenientes das cavas do garimpo 
Eldorado do Juma. Observar nas partículas analisadas a posição dos spots do EDS (cruzes numeradas). As 
imagens HGZ4_1A e B são referentes a mesma partícula em posições diferentes.

Com erros menores, em geral 
demonstrados por valores de desvio padrão 
pouco acima de 10% da concentração medida, o 
Mo foi detectado em concentrações significativas 
na maioria das amostras. É importante considerar 
que  os picos de Mo sofrem interferência do S 
e Pb (NEWBURY; RITCHIE, 2013), e seriam de 
difícil interpretação se tivessem sido analisados 

em sulfetos, especialmente na pirita. No caso 
da análise de partículas de Au, a quantificação e 
identificação do Mo não resulta de interferência 
e sim de uma associação metalogenética, 
já que estes elementos não formam ligas e 
a molibdenita não resistiria aos processos 
supergênicos  impostos  à s rochas  hospedeiras 
da  mineralização   no    garimpo    Eldorado    do 
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Juma. Esse resultado sugere que o Mo esteve 
cogeneticamente associado à mineralização, 
quando foi aprisionado no retículo cristalino das 
partículas de Au e aponta para uma assinatura 
primária do depósito a qual permite que seja 
utilizado como elemento rastreador. 

6.1.2 - Geoquímica das frentes de lavra 

A caracterização geoquímica da zona 
mineralizada nas frentes de lavra foi realizada a 
partir do tratamento estatístico de dados de 102 
amostras coletadas em áreas de frente de lavra 
do garimpo Eldorado do Juma. 

 Os elementos Ag, B, Be, Cd, Ge, 
Hg, Li, Mg, Na, P, Pd, Pt, Re, S, Sc, Se, Ta e Te 
foram excluídos das análises estatísticas por 
apresentarem concentrações abaixo do limite 
de detecção em mais de 50% das amostras. Os 
elementos As, Ca, Co, In, K, Sr, Ti, Tl e Zn não 
foram aprovados pelo teste de normalidade 
ou foram caracterizados como variáveis 
censuradas (valores em patamares) e, portanto 
também foram excluídos. Dessa forma foram 
selecionados para análise bivariada as variáveis 
Al, Ba, Bi, Ce, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hf, La, Mn, Mo, 
Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Sn, Th, U, V, W, Y e Zr. Devido 
a sua importância metalogenética, o Au, apesar 
de ser uma variável censurada, foi selecionado 
para a análise estatística bivariada. 

A fim de aumentar a variância dos dados 
durante o tratamento estatístico, os valores 
abaixo de LD foram multiplicados por 0,5. No 
caso do limite superior de detecção, o valor 
considerado foi o mesmo do limite analítico. 
Todos os elementos foram transformados em 
logaritmos pelo método Box-Cox e submetidos 
a testes de normalidade e análise univariada. 
Os parâmetros estatísticos das variáveis 
selecionadas para análise e de algumas variáveis 
de importância metalogenética (não utilizadas 
nas análises estatísticas) estão apresentados na 

Tabela 4. 
A análise bivariada dos 26 elementos 

selecionados foi realizada através da matriz 
de correlação não-paramétrica de Spearman 
(Tabela 5). Correlações acima de 0,8 foram 
classificadas como ótimas e correlações entre 
0,79 e 0,6 foram classificadas como boas. 
Correlações entre 5,9 e 4 foram classificadas 
como regulares e correlações entre 3,9 e 1 foram 
classificadas como ruins. Apenas elementos com 
pelo menos uma correlação ótima e boa foram 
selecionados para análise multivariada. Apenas 
Au e Cr apresentaram correlações regulares ou 
ruins, e portanto, não foram utilizados na análise 
multivariada (Tabela 5). 

As variáveis selecionadas permitiram 
elaborar por análise fatorial um modelo de quatro 
fatores, que representam 83,47% da variância 
total dos dados (Tabela 6). Para definição das 
associações foram considerados autovalores 
maiores que 0,7 e subordinadamente maiores 
que 0,5. 

O Fator 1 equivale a 44,33% da variância 
dos dados e representa a associação Cu-Fe-Mn-
Ni-Pb-V-(Cs-Ga-U). Os elementos Ni, Cu, V e 
Fe possuem afinidade geoquímica com rochas 
máficas, como o Gabro Mata-Matá. Contudo, 
uma possível assinatura devida a lateritização 
é identificada pela presença de Mn, Fe, Ga 
e U nesta associação geoquímica. Embora 
estes elementos sejam pouco móveis durante 
processos supergênicos, ao se reprecipitarem, 
podem capturar Cu, Ni e Pb que são mais móveis 
em meio oxidante. Nesse caso, a associação com 
Pb e Cu podem sugerir a presença de sulfetos 
nos horizontes menos intemperizados. 

O Fator 2, representativo de 19,95% da 
variância dos dados, é definido pela associação 
Bi-Mo-Nb-Sb-Th-W-(Sn). Essa associação 
geoquímica está correlacionada a magmatismo 
ácido e fluidos correlacionados, que juntamente 
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Elemento > LD (n) > LD (%) Média Mínimo Q1 (25%) Mediana Q3 (75%) Limiar superior Máximo

Al (%) 102 100 1,052 0,01 0,16 0,605 1,17 5,94 5,94

Au (ppb) 70 68,63 23,7 2,5 2,5 9 24 314 314

Ba (ppm) 89 87,25 21,9 2,5 8 18,5 27 146 146

Bi (ppm) 98 96,08 0,29 0,01 0,09 0,21 0,38 1,48 1,48

Ce (ppm) 101 99,02 31,175 0,03 3,37 6,485 16,68 179,01 370,16

Cr (ppm) 102 100 20,5 4 10 15,5 25 75 75

Cs (ppm) 101 99,02 0,421 0,025 0,13 0,2 0,41 2,98 2,98

Cu (ppm) 93 91,18 3,7 0,25 1 1,8 3 14,1 34,4

Fe (%) 102 100 4,193 0,31 2 3,795 5,67 10,67 10,67

Ga (ppm) 101 99,02 5,78 0,05 2,2 3,95 8 24,7 24,7

Hf (ppm) 96 94,12 0,412 0,025 0,25 0,42 0,54 1,03 1,11

La (ppm) 101 99,02 4,1 0,05 1,2 2,45 3,8 11,4 40,7

Mn (ppm) 97 95,1 90,5 2,5 20 36,5 147 535 535

Mo (ppm) 90 88,24 0,647 0,025 0,2 0,35 1,065 4,99 4,99

Nb (ppm) 101 99,02 0,753 0,025 0,28 0,48 0,93 3,19 3,19

Ni (ppm) 87 85,29 3,24 0,25 0,7 1,75 3,6 20,3 20,3

Pb (ppm) 101 99,02 10,43 0,1 4,8 7,8 13 56,3 56

Rb (ppm) 101 99,02 4,07 0,1 1,4 3,3 5,7 14,6 14,6

Sb (ppm) 100 98,04 1,285 0,03 0,67 1,02 1,8 4,87 5,43

Sn (ppm) 94 92,16 1,64 0,15 1 1,4 2,2 4,8 5,4

Th (ppm) 101 99,02 6,33 0,05 3,8 6 8,3 13,9 13,9

U (ppm) 101 99,02 0,815 0,025 0,47 0,79 1,09 2,3 2,3

V(ppm) 101 99,02 58,1 0,5 21 39,5 70 264 264

W (ppm) 97 95,1 1,46 0,05 0,5 1,1 1,9 7,1 7,1

Y (ppm) 101 99,02 1,463 0,025 0,72 1,415 2,09 3,91 3,91

Zr (ppm) 101 99,02 10,98 0,25 5,5 8,9 13,8 35,9 35,9

Ag (ppm) 5 4,9 0,01 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,29

As (ppm) 89 87,25 2,6 0,5 1 2 3 11 11

In (ppm) 63 61,76 0,079 0,01 0,01 0,03 0,07 1,03 1,03

Li (ppm) 16 15,69 0,76 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4

Pd (ppm) 0 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Pt (ppm) 0 0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

S (%) 22 21,57 0,009 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,04

Se (ppm) 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Ta (ppm) 1 0,98 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,05

Te (ppm) 2 1,96 0,027 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,12

Tl (ppm) 61 59,8 0,034 0,01 0,01 0,03 0,05 0,15 0,15

W (ppm) 97 95,1 1,46 0,05 0,5 1,1 1,9 7,1 7,1

Zn (ppm) 63 61,76 3,02 0,5 0,5 1 4 18 18

Tabela 4 - Sumário estatístico dos elementos selecionados para análise bivariada. Notações: >LD(n): número 
de amostras acima do limite de detecção (LD) inferior; >LD(n): porcentagem de amostras acima do limite de 
detecção (LD) inferior; Q1: 1º quartil; Q2: 2º quartil.

com Au, são imóveis em ambientes oxidantes e 
processos supergênicos. De fato, os elementos 
Bi, Mo e W são conhecidos farejadores de 
Au. Em conformidade com a identificação 
de concentrações significativas de Mo nas 
partículas de ouro analisadas, esta associação 
é considerada como sendo a assinatura 

geoquímica mais próxima da mineralização de 
ouro no Garimpo Eldorado do Juma. 

O Fator 3, composto por Al-Ga-Hf-Zr-
(Rb-Sn-Th), representa 10,57% da variância 
dos dados. Essa assinatura mostra a presença 
de horizontes lixiviados ou desenvolvimento 
de concreções aluminosas, com a presença de 
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minerais resistatos como zircão e cassiterita. 
O Fator 4 é representado por Ba-La-

Y-(Ce-Rb) corresponde a uma associação de 
elementos incompatíveis (ETR e LILE) facilmente 
transportáveis por fluidos de baixa temperatura 
e remobilizados durante processos intempéricos, 

vindo a se concentrar em crostas de alteração 
e solos residuais. Apresenta correlação com as 
rochas intemperizadas, sobretudo com veios 
caulinizados presentes nas frentes de lavra.
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Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4

Al 0,39 -0,23 0,83 0,19

Ba 0,35 -0,04 0,05 0,79

Bi 0,1 0,9 0,11 0

Ce 0,39 0,47 -0,13 0,64

Cs 0,58 -0,3 0,46 0,05

Cu 0,84 -0,13 0,29 0,23

Fe 0,88 0,28 0,21 0,06

Ga 0,55 0,06 0,76 0,15

Hf 0,3 0,42 0,77 0,11

La 0,19 0,09 0,09 0,88

Mn 0,85 0,25 -0,04 0,33

Mo 0,46 0,74 0,16 -0,1

Nb 0,11 0,87 -0,05 0,06

Ni 0,79 -0,01 0,31 0,31

Pb 0,79 0,27 0,03 0,35

Rb -0,02 -0,33 0,57 0,59

Sb 0,1 0,89 0,11 -0,01

Sn 0,14 0,58 0,68 0,13

Th -0,07 0,76 0,53 0,07

U 0,61 0,48 0,19 0,42

V 0,8 0,13 0,46 0

W -0,05 0,92 -0,05 0,17

Y 0,18 0,11 0,46 0,78

Zr 0,2 0,44 0,79 0,05

Autovalor 10,64 4,79 2,54 2,07 

% Variância Total 44,33 19,95 10,57 8,63

Autovalor acumulado 10,64 15,43 17,96 20,03

Variância acumulada 44,33 64,28 74,84 83,47

Tabela 6 - Modelo obtido na análise fatorial para 24 variáveis referentes aos resultados analíticos do saprólito 
das frentes de lavra (ver texto). Método de rotação utilizado: Varimax Normalizado. Números em vermelho 
correspondem aos autovalores obtidos que formam os fatores e definem as associações geoquímicas. 

6.2 - Prospecção geoquímica de solo na Folha 
Eldorado do Juma

A prospecção geoquímica na área 
mapeada produziu 191 amostras de solo cujos 
resultados foram tratados por análise estatística 
univariada, bivariada e multivariada. Os valores 
abaixo do limite de detecção foram transformados 
pela multiplicação do limite inferior de detecção 
por 0,5. No caso do limite superior de detecção, 
foi considerado o mesmo valor deste. Todas as 
variáveis sofreram transformação logarítmica 
pelo método de Box-Cox e na sequência, foram 
submetidas a testes de normalidade. Na fase de 
seleção das variáveis, os elementos Ag, Au, B, Ca, 

Cd, Ge, Mg, Na, Pd, Pt, Re, Ta, Te, Tl e W foram 
excluídos por apresentarem concentrações 
abaixo do limite de detecção em mais de 50% 
das amostras. As variáveis As, Be, Ce, Co, In, K, 
Li, Lu, Rb, S, Se, Tb, Ti, Yb e Zn foram excluídas 
por não apresentarem distribuição normal ou 
aderência a normalidade após transformação 
logarítmica e/ou por definirem patamares. Por 
fim, para a análise estatística bivariada foram 
selecionadas as variáveis Al, Ba, Bi, Cr, Cs, Cu, Fe, 
Ga, Hf, Hg, La, Mn, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Sb, Sc, Sn, 
Sr, Th, U, V, Y e Zr cujos parâmetros estatísticos 
estão mostrados na Tabela 7. Observar também 
que são apresentados os parâmetros estatísticos 
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de elementos que embora não tenham sido 
selecionados, apresentam relevante importância 
metalogenética e estão relacionados ao ouro (na 
sequência, elementos após Ag).

A análise bivariada foi realizada através 
da correlação de Spearman, para dados não 
paramétricos, onde foram utilizados os 26 
elementos selecionados (Tabela 8). O resultado 
dessa análise permitiu selecionar para a análise 
fatorial todas as variáveis que apresentaram 
correlações <0,6 com quaisquer elementos. 
Nessa seleção, foram excluídos Hg, Nb, P e Pb. 

A análise fatorial forneceu um modelo de 
quatro fatores, mantendo uma representação 
de 82,17% da variância total dos dados (Tabela 
9). Para a definição das associações apenas os 
autovalores maiores que 0,7 e subordinadamente 
os autovalores maiores que 0,5 foram mantidos. 

O Fator 1 corresponde a 36,85% da 
variância dos dados e é composto pela associação 
Al-Ga-Hf-Mo-Sn-Th-Zr-(Bi-Cr). Comparando 
este resultado com a geoquímica estatística 
apresentada nos estudos orientativos das frentes 
de lavra, é possível observar a sobreposição de 
assinaturas geoquímicas de lateritas e minerais 
resistatos com a assinatura da mineralização 
aurífera. Como os elementos Al, Ga e Th são 
pouco moveis durante o intemperismo, tendem 
a ficar retidos e representam os solos residuais 
lixiviados, latossolos bem como os solos residuais 
desenvolvidos sobre concreções e couraça 
laterítica.  Minerais resistatos aprisionados 
nestes horizontes são representados por Hf, Zr, 
Cr e de certa forma Sn. No entanto este último 
está presente na assinatura da mineralização 
das frentes de lavra, juntamente com Mo e Bi, 
que aqui são os principais remanescentes da 
assinatura da mineralização aurífera obtida nas 
frentes de lavra.

O Fator 2 é formado pela associação 
Ba-Cs-La-Sr-U-Y e corresponde a 24,80% 

da variância dos dados. Essa associação de 
elementos incompatíveis (ETR e LILE) representa 
uma mineralogia associada a fluidos de baixa 
temperatura e podem representar outra fase de 
atividade hidrotermal na área em estudo. 

O Fator 3, representado pela associação 
Cu-Ni, equivale a 11,77% da variância total dos 
dados. Esta associação marca a área de ocorrência 
de rochas máficas na (Gabro Mata-Matá) 
bem como a contribuição desta unidade para 
latossolos e concreções lateríticas desenvolvidas 
in situ ou sobre solos transportados na área de 
estudo. 

O Fator 4 compreende 1,93% da variância 
total dos e é representado pela associação Fe-
Sc-V-(Sb-U). A componente Fe-Sc-V pode estar 
correlacionada à presença de hematita em 
veios ou como alteração de rochas vulcânicas 
(hematitização). O V comumente forma minerais 
secundários com U que, juntamente com 
Sb, são facilmente transportados por fluidos 
hidrotermais onde podem precipitar minerais 
como uraninita. 

6.3 - Concentrados de bateia

Os principais minerais encontrados 
nos concentrados de bateia foram: ouro, 
magnetita, ilmenita, pirita, pirita limonitizada, 
limonita, rutilo, coríndon, zircão, topázio, 
granada, turmalina, estaurolita, goethita, 
gahnita, florencita, gibbsita e hidróxido de 
alumínio. Exceto pelos minerais metamórficos, 
os minerais identificados ocorrem comumente 
como acessórios nas rochas da área, ou nas 
assembleias de minerais hidrotermais e/ou 
intempéricos.

O ouro foi identificado em nove amostras 
(apresentando uma a cinco pintas cada), em 
geral, na fração <0,5 mm. Destaque para a 
amostra MN 29 que apresentou cinco pintas, 
coletada em uma drenagem que corta o Grupo 
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Elemento > LD (n) > LD (%) Média Mínimo Q1 (25%) Mediana Q3 (75%) Q3 + 1,5AIQ Máximo

Al (%) 191 100 3,33 0,02 2,01 3,14 4,56 9,2 9,2

Ba (ppm) 162 84,82 19,11 2,5 8 15 26 88 88

Bi (ppm) 185 96,86 0,24 0,01 0,14 0,22 0,3 0,62 0,77

Cr (ppm) 191 100 35,03 4 20 30 49 123 123

Cs (ppm) 136 71,2 0,44 0,025 0,025 0,17 0,7 3,42 3,42

Cu (ppm) 191 100 8,39 0,7 1,8 2,9 7,7 72,9 72,9

Fe (%) 191 100 5,11 0,38 2,55 4,62 6,83 13,49 15

Ga (ppm) 191 100 22,86 0,2 17,2 23,3 30,2 43,1 43,1

Hf (ppm) 189 98,95 0,96 0,025 0,59 0,98 1,35 2,09 2,09

Hg (ppm) 184 96,34 0,16 0,005 0,08 0,16 0,21 0,46 0,52

La (ppm) 191 100 3,1 0,7 1,8 2,8 3,9 10,3 13,2

Mn (ppm) 191 100 92,52 23 55 79 112 325 389

Mo (ppm) 191 100 1,14 0,07 0,66 1,01 1,42 3,27 6,62

Nb (ppm) 149 78,01 0,99 0,025 0,1 0,49 1,04 20,65 20,65

Ni (ppm) 191 100 5,01 1 1,9 2,8 4,1 67,2 67,2

P (ppm) 191 100 89,16 2,5 2,5 75 110 493 493

Pb (ppm) 191 100 5,94 0,5 4,3 5,4 7,1 13,4 21

Sb (ppm) 191 100 0,57 0,11 0,29 0,45 0,75 2,44 2,44

Sc (ppm) 191 100 5,69 0,2 2,3 3,6 5,7 19,8 41,3

Sn (ppm) 189 98,95 3,79 0,15 2,7 3,7 5 8,3 9

Sr (ppm) 190 99,48 3,07 0,25 1,9 2,5 3,9 9,7 9,7

Th (ppm) 191 100 10,89 0,6 7,2 11,5 14,5 21,8 21,8

U (ppm) 190 99,48 0,45 0,025 0,22 0,4 0,58 1,85 1,85

V(ppm) 187 97,91 97,2 0,5 46 73 112 282 436

Y (ppm) 191 100 1,13 0,17 0,58 0,87 1,39 4,63 7,2

Zr (ppm) 191 100 29,36 3 21,2 30,1 38,3 56,5 56,5

Ag (ppm) 84 43,98 0,33 0,005 0,005 0,005 0,57 2,92 2,92

As (ppm) 137 71,73 2,13 0,5 0,5 2 3 15 15

Au (ppb) 9 4,71 3,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 146

In (ppm) 177 92,67 0,08 0,01 0,05 0,08 0,1 0,18 0,35

Li (ppm) 120 62,83 1,49 0,5 0,5 2 2 6 6

Pd (ppb) 1 0,52 2,53 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 8

Pt (ppb) 11 5,76 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 17

S (%) 163 85,34 0,02 0,005 0,01 0,02 0,03 0,05 0,09

Se (ppm) 3 1,57 0,51 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Ta (ppm) 54 28,27 0,06 0,025 0,025 0,025 0,06 0,63 0,63

Te (ppm) 66 34,55 0,11 0,025 0,025 0,025 0,07 6,98 6,98

Tl (ppm) 50 26,18 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,26 0,26

W (ppm) 70 36,65 0,15 0,05 0,05 0,05 0,2 0,8 0,8

Zn (ppm) 174 91,1 7,08 0,5 3 4 8 34 49

Tabela 7 - Sumário estatístico dos elementos selecionados para análise bivariada. Notações: >LD(n): número 
de amostras acima do limite de detecção (LD) inferior; >LD(n): porcentagem de amostras acima do limite de 
detecção (LD) inferior; Q1: 1º quartil; Q2: 2º quartil.

Vila do Carmo. Pirita limonitizada ocorre em 
duas amostras, uma delas também contendo 
pirita (<1%). Em ambas não foi descrito ouro.

Dentre os minerais de Ti, o rutilo é o 

que mais se destaca, seguido por anatásio 
e leucoxênio, os quais são coerentes como 
acessórios das rochas vulcânicas e piroclásticas 
da área. Já dentre os óxidos de ferro a magnetita 
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é mais abundante, tendo sido descrita em todas 
as amostras, com destaque para a MN29, na 
qual a magnetita perfaz 50 a 75% da amostra. 

Limonita também ocorre em quase todas as 
amostras, naturalmente destacando-se naquelas 
coletadas em drenagens que cortam camadas 
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Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4

Al 0,84 0,09 0,33 0,21

Ba -0,16 0,86 -0,08 0,18

Bi 0,63 -0,32 -0,18 0,43

Cr 0,5 -0,46 0,31 0,5

Cs -0,26 0,73 -0,3 0,26

Cu 0,04 0,08 0,91 0,13

Fe 0,31 0,2 0,08 0,87

Ga 0,84 -0,14 -0,08 0,38

Hf 0,9 -0,19 0,1 0,12

La 0,05 0,85 0,26 -0,05

Mn -0,76 0,06 0,22 0,31

Mo 0,72 -0,05 -0,17 0,45

Ni -0,11 0,28 0,82 0,28

Sb 0,19 0,33 -0,51 0,62

Sc 0,18 0,37 0,25 0,81

Sn 0,76 0,07 -0,43 0,32

Sr -0,03 0,77 0,13 0,23

Th 0,9 -0,24 -0,02 0,18

U -0,02 0,71 -0,01 0,59

V 0,28 0 0,24 0,87

Y -0,15 0,75 0,36 -0,2

Zr 0,94 0,03 0,12 0,06

Autovalor 8,11 5,46 2,59 1,93

% Variância Total 36,85 24,8 11,77 8,75

Autovalor cumulativo 8,11 13,56 16,15 18,08

Variância acumulada 36,85 61,65 73,41 82,17

Tabela 9 - Modelo obtido na análise fatorial para 22 variáveis referentes aos resultados analíticos de solo da 
malha de amostragem (ver texto). Método de rotação utilizado: Varimax Normalizado. Números em vermelho 
correspondem aos autovalores obtidos que formam os fatores e definem as associações geoquímicas. 

lateríticas (MA03, MN08, MN17, UP49 e UP87). 
Minerais como epidoto, topázio e turmalina são 
bastante escassos. Exceto pela turmalina, para 
a qual localmente foi constatada uma gênese 
hidrotermal, os demais apresentam gênese 
desconhecida, podendo estar inclusive atrelada 
a processos magmáticos.

A presença de minerais metamórficos na 
área indica o retrabalhamento de uma crosta 
continental ou de bacias mais antigas que podem 
ter atuado como área fonte para os sedimentos 
que formaram parte do protólito das unidades 
vulcanossedimentares atualmente estudadas. 
Estaurolita foi identificada em 26 amostras, com 
destaque para as amostras MN05C, MN63, MN 
84, MN88, UP62 e UP72, onde representa 5 a 25% 

do conteúdo mineralógico. Duas dessas também 
são ricas em granada (5-25%), entretanto, a 
ausência de outros minerais metamórficos 
(apenas <1% de cianita em 25 amostras) atesta a 
escassez de rochas metamorfisadas na área.

6.4 - CONSIDERAÇÕES SOBRE A GEOQUIMICA 
ESTATÍSTICA E MAPAS GEOQUÍMICOS

Para classificação dos dados e definição 
dos limiares foi adotado o diagrama de box e 
whiskers, proposto por Tukey (1977) baseado 
no primeiro e terceiro quartis (respectivamente 
Q1 e Q3). As anomalias de primeira ordem 
representam os limites superiores externos 
(Q3+3(Q3-Q1)) e as de segunda ordem 
representam os limites superiores internos 
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(Q3+1,5(Q3-Q1)). Com os valores classificados 
foram gerados mapas geoquímicos, onde foi 
possível observar a distribuição espacial e 
identificar regiões anômalas. 

Por sua correlação direta com 
a mineralização aurífera, as variáveis 
representativas dos elementos formadores 
da associação geoquímica definida pelo Fator 
1 (Al-Ga-Hf-Mo-Sn-Th-Zr- (Bi-Cr)) e metais 
de relevante importância metalogenética e 
econômica, como Ag, Cu, Pb e Zn - que também 
ocorrem na área espacialmente associados 
com Au - foram selecionados para confecção de 
mapas geoquímicos (ver Anexo III).

As concentrações dos elementos Bi, Mo, 
Pb, Sn e Zn apresentaram anomalias positivas 
de 2º grau (respectivamente 0,31 -0,77 ppm, 
1,43-6,62 ppm, 7,2 -21,0 ppm, 5,1-9,0 ppm e 
9,0 – 49,0 ppm), enquanto Ag, Cu e Sb somente 
mostram valores de background superior 
(respectivamente 0,58-2,92 ppm, 7,8-72,8 ppm 
e 0,76-2,44 ppm). As anomalias de Au não foram 
classificadas. Em relação à comparação com 
o teor das amostras coletadas nas frentes de 
lavra, observa-se que as amostras das malhas de 
solo por vezes apresentam médias de valores de 
elementos de interesse metalogenético maiores 
que os observados nas próprias amostras dos 
garimpos como, por exemplo, os teores médios 
de Ag, Cu, Mo e Sn.  É importante salientar 
que as concentrações de Ag obtidas revelaram 
valores de background naturalmente elevados. 
Embora nenhum outlier tenha sido detectado, o 
background superior de Ag foi definido na análise 
estatística por concentrações entre 0,45 e 2,92 
ppm, que são valores expressivos e constituem 
um forte indício para concentrações econômicas 
desse metal.

Em função da distribuição espacial 
de concentrações significativas de Ag foram 
definidos dois domínios geoquímicos descritos 
a seguir.

Domínio NW: definido nos mapas 
geoquímicos como Domínio Enriquecido em Ag 
(DEAg), este domínio está situado nos platôs 
esculpidos pelas drenagens paralelas ao Igarapé 
da Polícia na porção noroeste da área, entre o 
meio e a extremidade noroeste das linhas de 
amostragem. Neste domínio, o background 
elevado de Ag (0,58-2,92 ppm) apresenta 
correlação espacial com anomalias de Cu, Zn e Pb 
(respectivamente 7,8 -72,8 ppm, 9,0 - 49,0 ppm e 
7,2 – 21,0 ppm) além de resultados significativos 
de Au com concentrações entre 7 e 146 ppb. 
Neste domínio, o Fator 1 também apresentou os 
maiores escores obtidos na análise estatística. 

Domínio SE: abrange a área situada 
entre as frentes de lavra e o Domínio NW. 
Concentrações anômalas de Pb, Mo, Sb e Sn 
caracterizam este domínio por, salientando que 
os três últimos elementos são constituintes 
da assinatura geoquímica da mineralização 
no garimpo Eldorado do Juma. Concentrações 
significativas de Au a pequenas profundidades 
observadas entre a frente de lavra Grota Rica 
e o limite da área de ocorrência do Gabro 
Mata-Matá na porção centro-sul da folha, 
apresentaram valores variando de 7 a 25 ppb. 
Estas amostras estão distribuídas ao longo de 
um trend NE-SW que reforça esta estruturação 
como controle estrutural para a mineralização 
na área do garimpo.
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7 - DISCUSSÕES E CONCLUSÕES 

7.1 - Unidades hospedeiras e morfologia da 
mineralização 

O minério no Garimpo Eldorado do Juma 
está hospedado nas rochas dos grupos Vila do 
Carmo e Colíder ou como observado na frente 
de lavra Domingas, também nas rochas máficas 
correlacionáveis ao Gabro Mata-Matá. 

Em análise aos resultados apresentados 
por Brito et al. (2010), a sobreposição dentro 
do erro entre as idades de cristalização do 
riolito e a idade de deposição da sequência 
sedimentar, bem como a paridade entre as 
assinaturas geoquímicas e isotópicas dessas 
rochas, devem fomentar linhas de investigação 
sobre a existência de fases de vulcanismo ácido, 
mais jovens que o Grupo Colíder, com idades 
correlatas a deposição do Grupo Vila do Carmo, e 
que poderiam trazer possíveis implicações sobre 
o entendimento das mineralizações da área. 

A morfologia do minério no garimpo 
Eldorado do Juma varia de venular a stockwork 
e está caracterizada por uma rede de vênulas 
preenchidas por caulinita e subordinadamente 
óxidos/hidróxidos que permeiam todas as 
litologias desse depósito.  Mais restritamente, nas 
camadas de rochas vulcanoclásticas, o minério 
também ocorre como corpos stratabound muito 
argilizados, de coloração marrom-avermelhada, 
conhecidas pelos garimpeiros como “chocolate”. 
O ouro, por sua vez, apesar de não ter sido 
observado nas análises petrográficas, ocorre na 
forma livre, em parte devida à ação de processos 
supergênicos. Possivelmente o ouro supergênico 
representou durante atividade do garimpo, 
o principal mineral de minério explotado nas 
diversas cavas. Indícios da presença de sulfetos 
nas áreas mineralizadas estão restritos às parcas 
evidências de boxworks e aos raros óxidos/
hidróxidos de ferro (provavelmente resultantes 

do intemperismo de sulfetos) que ocorrem 
preenchendo fraturas. Durante os levantamentos 
desse projeto, sulfatos e não foram observados 
e veios de quartzo raramente ocorrem. Em 
geral, o quartzo está condicionado ao núcleo de 
pequenas vênulas de material aparentemente 
quartzo-feldspático, totalmente caulinizado.

7.2 - Controle estrutural e geocronológico

As frentes de lavra estão situadas 
ao longo de um sistema de lineamentos 
subparalelos de direção NE-SW, condicionante 
da calha dos afluentes de margem esquerda do 
rio Juma na porção SE da quadrícula levantada. 
Estes lineamentos não apresentam foliação 
penetrativa correspondente em escala de 
afloramento. Sua evolução aparentemente está 
associada a antigas estruturas do embasamento 
(falhas normais) que foram reativadas durante 
eventos posteriores. O avanço das frentes de 
lavra, entretanto, ocorre no sentido de um 
sistema de estruturas rúpteis de direção geral 
NW-SE, correspondentes a fraturas preenchidas 
e falhas direcionais mais antigas que o sistema 
extensional NE-SW. O Gabro Mata-Matá é 
afetado tanto pelo sistema de estruturas de 
direção NE-SW quanto pelo sistema NW-SE. 

Correlacionadas a esta estruturação, duas 
fases de alteração hidrotermal e percolação de 
fluidos foram identificadas na área do garimpo 
embora não existam dados que confirmem quais 
dessas fases são auríferas. As relações de campo 
sugerem que a primeira fase (F1) ocorre como 
preenchimento de fraturas e falhas direcionais 
associadas ao sistema de estruturas NW-SE, 
enquanto a segunda fase (F2), que trunca a 
primeira, ocorre como preenchimento fraturas 
com caimento de baixo ângulo associadas ao 
sistema de estruturas NE-SW. 

Considerando a idade de cristalização do 
Gabro Mata-Matá, que é a unidade hospedeira 



Área Eldorado do Juma, Estado do Amazonas

66

da mineralização mais jovem da área, este 
trabalho admite que a mineralização no garimpo 
Eldorado do Juma tenha uma idade máxima 
mesoproteozoica (< 1,54 Ga). Esta hipótese 
é sustentada indiretamente por resultados 
isotópicos Ar-Ar obtidos em grandes zonas de 
cisalhamentos regionais (ALMEIDA; REIS, 2014) 
que indicam um evento termal no intervalo 
entre 1,48 – 1,46 Ga (idades em muscovita e 
anfibólio) para as estruturas de direção NW-
SE, correspondendo a Orogênese Rondoniana-
San Inácio e uma reativação de estruturas NE-
SW mais antigas com idade de 1,3 Ga (idades 
em muscovita) desencadeada pela Orogenia 
Sunsás, todas no limite cratônico. Dessa forma, é 
possível que as unidades com idades mais velhas 
que 1,3 Ga na região e que foram afetadas pelos 
sistemas de estruturas NW-SE ou pela reativação 
das estruturas NE-SW, sejam potencialmente 
favoráveis a hospedarem mineralizações 
auríferas.

Com relação ao Grupo Vila do Carmo é 
importante salientar que no noroeste do estado 
do Mato-Grosso, ainda no domínio Roosevelt-
Aripuanã (SILVA; JOST, 2006b) da Província 
Rondônia-Juruena (SANTOS et al., 2000 e 2006), 
ocorre o Grupo Roosevelt (RIZZOTO et al., 1995; 
SCANDOLARA et al., 1997; SANTOS et al., 2000), 
uma sequência vulcanossedimentar estateriana 
cronocorrelata (NEDER et al., 2002). Embora 
metamorfisada e deformada (BIONDI; SANTOS; 
CURY, 2013), essa sequência é conhecida por 
hospedar o depósito polimetálico de Aripuanã, 
caracterizado por Neder et al. (2002) e Leite et 
al. (2005) como um depósito de Zn-Pb-Cu-(Au-
Ag) do tipo VMS. Nesse sentido, é importante 
ressaltar que essa correlação cronoestratigráfica 
com o Grupo Roosevelt, faz com que o Grupo 
Vila do Carmo passe ter também importância 
de unidade-alvo para pesquisa de depósitos 
de sulfetos maciços vulcanogênicos, surgindo 

como um componente em potencial para 
um metalotecto que necessita de estudos 
mais aprofundados no sudeste do estado do 
Amazonas.

7.3 - Alterações hidrotermais

Embora as rochas mineralizadas 
apresentem alteração hidrotermal 
eventualmente bem marcada, as associações 
de alteração nas amostras estudadas estão 
parcialmente obliteradas devido ao elevado 
intemperismo dessas rochas. Desse modo, 
a ausência de dados de prospecção de 
subsuperfície por furos de sondagem na época 
desse levantamento, onde poderiam ser 
obtidas amostras mais frescas, impactaram 
negativamente nos estudos metalogenéticos. 
Entretanto, algumas considerações podem ser 
elencadas a respeito do sistema mineralizador:
•	 Os tipos de alteração característicos e mais 
notáveis nas áreas de garimpo foram argilização 
e hematitização, com sericitização subordinada. 
Essa assembleia mineral sugere fluidos oxidados, 
com baixo teor de elementos alcalinos e pH de 
neutro a ácido (reações hidrolíticas); 
•	 Menos  comumente,  a  formação  de  rosetas 
de turmalina internas aos fenocristais de 
feldspatos argilizados, associada à precipitação 
de pirofilita em cavidades internas desses 
minerais, confirmam a condição de alta acidez 
para o fluido. Em especial, a  turmalina sugere 
a presença de boro no sistema, fato que 
corroboraria o ambiente subaquoso marinho, 
denunciado por estratificações cruzadas e  
marcas de ondas observadas sobretudo, nas 
unidades clásticas superiores do empilhamento 
estratigráfico. Esta hipótese carece de 
confirmação por isótopos estáveis, pois existe a 
possibilidade do boro ter origem magmática e 
estar associado a intrusões graníticas ainda não 
descritas em literatura. 
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•	 Os trabalhos no Gabro Mata-Matá podem não 
ter sido representativos haja visto a quase total 
ausência de minerais hidrotermais observadas. 
As observações identificadas se restringiram 
ao crescimento de cristais carbonato e biotita 
euédricos ao longo de fraturas, descritos em 
uma única seção delgada e a precipitação ubíqua 
de microcristais de hematita que conferem ao 
plagioclásio em vista desarmada e em algumas 
amostras uma coloração avermelhada. 
•	 Zonas de lixiviação de óxido e hidróxidos de 
Fe foram comumente observadas como halos 
em vênulas de caulinita (±sílica). É notável 
também que outra geração de óxidos de ferro 
hidrotermais foi precipitada aparentemente 
depois da alteração argílica. Essa relação é 
indicada por massas anédricas de hematita que 
ocorrem em vênulas, ou substituindo a matriz 
sericítica dos tufos. Localmente, a hematita 
também ocorre como cristais prismático-
aciculares nas porções intersticiais aos clastos 
de quartzo em arenitos e tufos. Associados a 
essas zonas ricas em hematita (II), ocorrem 
raros cristais disseminados de pirita e calcopirita 
muito finos. 

Em ambos os casos as alterações 
observadas são consistentes com sistemas 
epitermais (BODNAR et al., 2014; WILKINSON, 
2001) e vulcanogênicos (Volcanogenic Massive 
Sulphide – VMS; e.g. FRANKLIN et al., 2005 
e BODNAR et al., 2014), podendo também 
ocorrer em depósitos do tipo intrusion related 
ou orogênicos (WILKINSON, 2001). Estes últimos 
modelos, contudo, merecem atenção devido 
à ausência de metamorfismo regional ou pelo 
fato de corpos granitoides com idade igual ou 
mais jovem que o Grupo Vila do Carmo  na  área  
ainda não terem sido descritos.

7.4 - Geoquímica prospectiva

Embora com uma forte sobreposição 

da assinatura de horizontes pedológicos 
intensamente lixiviados, associados ou 
não ao desenvolvimento de coberturas 
lateríticas, a associação geoquímica Al-Ga-
Hf-Mo-Sn-Th-Zr-(Bi-Cr) apresenta também 
três componentes da mineralização aurífera 
obtida nas frentes de lavra, representadas por 
Bi, Sn e Mo. Considerando a exposição aos 
processos intempéricos dos rasos perfis de 
solos amostrados neste estudo preliminar, onde 
aparentemente prevaleceu a lixiviação de W, 
Sb e concentração concomitante de Cr, Ga e 
Th, a associação Al-Ga-Hf-Mo-Sn-Th-Zr-(Bi-Cr) 
encontrada na área abrangida pela malha de 
solo, pode ser considerada a melhor aproximação 
da assinatura da mineralização aurífera obtida 
nos estudos orientativos das frentes de lavra. 
Particularmente, as concentrações de Mo 
identificadas na composição das partículas de 
ouro, sustentam este elemento como farejador 
de mineralizações auríferas e corroboram a esta 
interpretação. Em linhas gerais, os elementos 
farejadores Bi, Sn e Mo estão presentes na 
assinatura geoquímica de sistemas hidrotermais 
dos tipos epitermais (low, intermediate e high 
sulphidation - respectivamente LS, IS e HS), 
orogênicos e intrusion related. Contrariando 
as expectativas, contudo, os resultados da 
geoquímica prospectiva mostraram que a 
associação geoquímica Al-Ga-Hf-Mo-Sn-Th-Zr-
(Bi-Cr) é mais expressiva na porção noroeste 
da quadrícula mapeada, portanto na região 
oposta a área do garimpo. Esse fato remonta 
a remobilização de W e Sb nos horizontes 
superficiais amostrados mas que junto a Bi, 
Mo, Nb, Sn, e indiretamente Pb, caracterizam a 
mineralização aurífera observada nas frentes de 
lavra, onde são detectáveis.

Ainda nesse quesito, na porção NW da 
quadrícula estudada foi identificada uma área 
alvo com características geoquímicas distintas, 
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referida neste trabalho como DEAg – Domínio 
Enriquecido em Ag – em referência ao background 
naturalmente elevado de prata nessa porção da 
quadrícula. Além das concentrações elevadas de 
Ag, esta área é também marcada pela correlação 
espacial de concentrações significativas de Cu, 
Pb, Zn e Au em associação com Ga e Mo. Além 
de compatível com a assinatura de depósitos 
epitermais LS (HEDENQUIST; LOWESTERN, 1994; 
SIMMONS; WHITE; JOHN, 2005) essa assinatura 
é também compatível com depósitos de sulfetos 
vulcanogênicos (Volcanogenic Massive Sulphide 
– VMS; RIDLEY, 2012; MORGAN; SHULTZ, 2012, 
BODNAR et al., 2014).

Com relação aos depósitos de VMS, é 
importante salientar que apesar da associação 
geoquímica obtida e embora exista uma 
correlação cronológica e litológica entre o Grupo 
Vila do Carmo e o Grupo Roosevelt, hospedeiro 
do depósito polimetálico de Aripuanã-MT, 
gossans ou quaisquer evidências de sulfetos 
maciços na área ainda não foram identificados. 
No entanto, a correlação geoquímica obtida abre 
perspectivas futuras para elaboração de projetos 
na área destinados ao estudo e caracterização de 
alvos voltados para este estilo de mineralização. 
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ANEXOS



ANEXO I: ENSAIO DE RECUPERAÇÃO DE REJEITO



A1. Apresentação

Uma estimativa representativa do número de pintas de Au foi realizada em campo nos 
rejeitos das frentes de lavra Naldinho, Bandeira, Moagem, Domingas e Manelão, e comparada com 
resultados de análises químicas por fire assay (Tabela A1).

Os valores expressivos obtidos nos rejeitos das lavras Domingas e Manelão, em termos de 
números de pintas e/ou concentrações dosadas de Au, ilustram a potencialidade do depósito e, 
sobretudo, do minério contido nesses depósitos de rejeito. Para avaliação do real volume de minério 
produzido nesse garimpo, foi realizado um ensaio de lixiviação em pilha de minério obtida em bacias 
de rejeito. Os resultados do ensaio são apresentados a seguir. 

A2. Ensaio preliminar de beneficiamento: lixiviação em pilha de minério

O ensaio de lixiviação foi realizado com as amostras compostas AM-1 e AM-2 (ver o item 
“Trabalhos realizados e metodologia”) e teve a duração de 63 dias. Os dados de variação de massa e 
teor de ouro contido no licor percolado foram obtidos durante o ensaio estão registrados na Tabela 
2. A Figura A1 apresenta as curvas cinéticas obtidas durante o ensaio. Durante os 15 primeiros dias, o 
ensaio realizado na amostra AM-01 apresentou recuperação de 46,1%. Após esse período o processo 
foi nitidamente mais lento e menos eficiente, com uma recuperação registrada de apenas 19,6% nos 
48 dias subsequentes e recuperação total de 65,7% após 63 dias de ensaio. O ensaio realizado na 
amostra AM-2 apresentou recuperação de 51,8% durante a primeira quinzena, com declínio de 35% 
durante os 48 dias seguintes, alcançando após o 63º dia de ensaio, uma recuperação total de 86,8%.

Tabela A1. Resultado das amostras de rejeito de lavra analisados. A contagem de pintas foi estimada em 
campo. Os resultados químicos foram obtidos por fire assay.

GRUPO CAVA AMOSTRA NÚMERO DE 
PINTAS

TEOR ESTIMADO 
(PPB)

TEOR ANALISADO 
(PPB)

TEOR MÉDIO 
ANALISADO (PPB)

1

Naldinho

HG-01-R1 6 11,6 12

71,4HG-01-R2 19 58,8 96

HG-01-R2 20 46,8 121

Bandeira

HG-02-R1 3 17,2 36

32,6HG-02-R2 - - 97

HG-02-R3 4 9,2 30

Moagem

HG-05-R1 5 32 11

17,7HG-05-R2 16 20 21

HG-05-R3 - - 21

2

Domingas

HG-03-R1 1427 3183 6856

2194,5

HG-03-R2 557 810 2932

HG-03-R3 24 (1 pepita) 1948 3310

HG-03-R4 51 60,7 95

HG-03-R5 168 207,4 112

Manelão

HG-04-R1 3 32 2222

967
HG-04-R2 13 20 235

HG-04-R3 - 32 192

HG-04-R4 (*) - 1219

Embora outros ensaios de beneficiamento devam ser testados, esses resultados ressaltam 
a ineficiência dos métodos rudimentares utilizados nos garimpos e majoram a potencialidade 
das reservas auríferas do Garimpo Eldorado do Juma, para além daquela inferida informalmente 
pelos relatos dos próprios garimpeiros. A pequena profundidade da mineralização aliada a rochas 
hospedeiras intensamente intemperizadas soma-se a estes dados e suscitam especial atenção 
para diversos alvos na região onde todas as condicionantes das mineralizações apresentadas neste 
trabalho são igualmente expressivas.



Figura A1. Curvas cinéticas mostrando a porcentagem de recuperação de Au nas amostras por tempo decor-
rido.



horas massa Au ext % ext cum % horas massa Au ext % ext cum %
0 70000 0,04 0,0 0,0 0 70000 0,15 0,0 0,0

24 546 0,28 5,5 5,5 24 673 1,97 12,6 12,6
48 994 0,15 5,4 11,0 48 972 0,84 7,8 20,4
72 1382 0,09 4,5 15,5 72 1230 0,37 4,3 24,7
120 2347 0,07 6,0 21,5 120 2674 0,22 5,7 30,4
144 1495 0,06 3,2 24,7 144 1447 0,21 2,9 33,3
168 1354 0,06 3,0 27,8 168 3199 0,12 3,5 36,8
192 1429 0,09 4,7 32,5 192 3307 0,08 2,5 39,3
216 1381 0,04 2,1 34,5 216 3583 0,07 2,5 41,8
288 3628 0,06 7,3 41,8 288 9339 0,06 5,2 47,0
312 1365 0,03 1,5 43,3 312 3914 0,06 2,3 49,3
336 1847 0,03 2,2 45,5 336 3860 0,05 1,7 51,0
360 1409 0,01 0,6 46,1 360 2632 0,03 0,8 51,8
456 6041 0,01 3,0 49,1 456 12095 0,04 4,1 56,0
480 934 0,01 0,4 49,6 480 3109 0,03 0,9 56,9
504 1130 0,01 0,3 49,8 504 2789 0,03 0,7 57,6
528 795 0,01 0,2 50,0 528 3121 0,03 0,8 58,4
552 2024 0,01 0,4 50,4 552 3160 0,06 1,7 60,1
624 5129 0,01 0,9 51,3 624 7763 0,04 3,3 63,3
648 1557 0,01 0,4 51,8 648 2548 0,02 0,6 63,9
720 2980 0,01 1,2 52,9 720 8547 0,06 4,5 68,4
792 5557 0,01 1,6 54,5 792 7687 0,03 2,5 70,9
816 1841 0,02 1,1 55,6 816 2622 0,03 0,7 71,6
840 1260 0,01 0,4 56,0 840 2695 0,02 0,6 72,1
864 1181 0,01 0,4 56,4 864 2818 0,02 0,5 72,6
888 1510 0,01 0,3 56,6 888 3209 0,01 0,4 73,0
936 3034 0,01 0,5 57,2 936 5300 0,08 4,0 77,0
960 1482 0,01 0,3 57,4 960 2390 0,01 0,3 77,3

1008 2210 0,01 0,4 57,8 1008 6261 0,02 1,0 78,3
1032 1008 0,01 0,2 58,0 1032 3104 0,01 0,4 78,7
1104 4185 0,01 0,7 58,8 1104 9932 0,02 1,7 80,4
1128 1422 0,01 0,3 59,0 1128 3345 0,02 0,5 80,9
1152 1704 0,01 0,7 59,7 1152 3132 0,01 0,1 81,0
1176 1253 0,01 0,2 60,0 1176 2818 0,02 0,5 81,5
1200 1597 0,01 0,3 60,3 1200 2670 0,02 0,4 81,9
1272 4935 0,01 0,9 61,1 1272 9251 0,03 2,6 84,5
1296 1230 0,01 0,6 61,7 1296 2558 0,01 0,3 84,9
1320 725 0,01 0,1 61,9 1320 3381 0,01 0,4 85,3
1344 1080 0,01 0,2 62,1 1344 3783 0,01 0,3 85,6
1368 760 0,01 0,3 62,4 1368 3136 0,01 0,1 85,7
1440 3365 0,02 2,4 64,8 1440 12132 0,01 0,6 86,3
1464 1460 0,01 0,3 65,2 1464 2127 0,01 0,1 86,4
1488 2080 0,01 0,4 65,5 1488 2509 0,01 0,1 86,5
1512 1250 0,01 0,2 65,7 1512 2184 0,01 0,2 86,8
1512 1250 < 0,01 1512 2184 < 0,01

AMOSTRA 1 AMOSTRA 2

REJEITO FINAL REJEITO FINAL

CERTIFICADOS DE ANALISE QUIMICA:
BM1300083 BM1300085 BM1300089 BM1300098 BM1300110 BM1300114 BM1300117

Tabela A2. Valores de massa e teor do licor percolado.



ANEXO II: RESULTADOS ANALÍTICOS EM PARTÍCULAS DE OURO



GRÃO SPOT Au σ Ag σ Al Σ As σ Bi σ C σ Cd σ Cu σ Fe σ Hg σ Mo σ

Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt%
H

G
Z

_1
.1

1_1 94.2 2.6 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.4 0.5 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 4.6 2.2

1_2 92.1 2.8 0.6 0.4 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.4 - - 0.5 1.5 6.0 2.1

1_3 94.9 2.5 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.2 1.1 - - - - 0.2 0.4 - - 0.0 0.0 4.2 2.1

1_4 95.1 2.7 0.0 0.0 - - 0.0 0.4 0.0 0.0 - - - - 0.8 0.4 - - 0.0 0.0 3.2 2.5

1_5 95.0 2.2 0.1 0.4 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 4.3 2.1

1_6 93.5 2.1 0.0 0.0 - - 0.2 0.3 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.5 0.3 - - 0.0 0.0 5.2 2.0

H
G

Z
_1

.2

1 97.8 1.3 0.5 0.5 - - - - - - - - - - - - - - 1.2 1.2 - -

2 99.4 1.2 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.6 1.2 - -

3 97.7 1.2 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 2.3 1.2 - -

4 96.6 1.2 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 3.0 1.1 - -

5 98.7 1.3 0.1 0.4 - - - - - - - - - - - - - - 0.9 1.1 - -

6 99.7 0.5 0.3 0.5 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -

7 95.6 1.4 1.0 0.5 - - - - - - - - - - - - - - 3.3 1.2 - -

8 99.4 1.2 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.3 1.1 - -

H
G

Z
_1

.3

3_1 94.1 2.7 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.4 0.4 0.0 0.0 - - 0.2 1.6 5.0 2.1

3_2 91.2 2.5 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.1 1.1 - - 0.0 0.0 0.7 0.4 - - 0.0 0.0 7.1 2.0

3_3 93.7 3.3 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.4 - - 1.5 1.5 2.9 2.2

3_4 91.3 2.1 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 6.4 1.9

3_5 93.3 2.9 0.0 0.0 - - 0.2 0.3 0.2 1.2 - - - - 0.1 0.4 - - 0.1 1.3 4.9 2.1

3_6 91.6 3.2 0.3 0.4 - - 0.0 0.0 0.0 1.1 - - 0.5 0.4 0.1 0.3 - - 0.2 1.5 5.2 2.0

H
G

Z
_3

.1

1 93.0 2.5 0.3 0.4 - - 0.2 0.4 - - - - 1.2 0.4 - - 0.0 0.0 4.8 1.9

2 95.5 2.2 0.2 0.5 - - 0.0 0.3 0.0 0.0 - - - - 0.2 0.4 - - 0.0 0.0 4.0 2.1

3 83.7 2.2 0.0 0.4 0.6 0.1 0.0 0.0 0.4 1.0 - - - - 1.0 0.4 - - 0.6 1.1 4.1 1.8

4 93.7 2.1 0.2 0.4 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 5.4 1.9

5 96.8 2.3 0.0 0.0 - - 0.2 0.3 0.0 0.0 - - - - 0.7 0.4 - - - - 1.7 2.2

6 - - - - 1.1 0.1 - - - - 18.8 0.6 - - - - 38.4 0.5 - - - -

Tabela AII. Dados analíticos de partículas de ouro obtidas por EDS.



GRÃO SPOT Nb σ Pb σ Pd σ Pt σ Sb σ Se σ Ta σ Te σ Ti σ W σ Zn σ Si σ O σ

Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt%
H

G
Z_

1.
1

1_1 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 - - 0.5 0.5 - - 0.4 0.5 0.0 0.0 - - - -

1_2 - - 0.0 0.0 0.3 0.5 0.1 1.1 0.0 0.0 0.1 0.3 - - 0.0 0.0 - - 0.3 0.5 0.0 0.0 - - - -

1_3 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 - - 0.1 0.5 - - 0.3 0.4 0.0 0.0 - - - -

1_4 - - 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 - - 0.0 0.0 - - 0.3 0.5 0.0 0.0 - - - -

1_5 - - 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.3 0.4 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -

1_6 - - 0.0 0.0 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - 0.5 0.4 0.0 0.0 - - - -

H
G

Z_
1.

2

1 - - - - 0.6 0.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 - - - - 0.4 0.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 - - - - 0.3 0.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 - - - - 1.0 0.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 - - - - 0.2 0.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

H
G

Z_
1.

3

3_1 - - 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 - - 0.2 0.5 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -

3_2 - - 0.0 0.0 0.2 0.5 0.2 1.1 0.7 0.4 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -

3_3 - - 0.8 1.9 0.1 0.5 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 - - 0.2 0.5 - - 0.0 0.0 0.6 0.5 - - - -

3_4 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 - - - - 0.1 0.4 - - - - - - 0.0 0.1 0.0 0.0

3_5 - - 0.4 0.5 0.7 1.1 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.2 0.1 - -

3_6 - - 0.8 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.5 1.3 0.5 0.0 0.1 - -

H
G

Z_
3.

1

1 - - - - 0.0 0.0 0.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.1 0.5 - - - - - - 0.2 0.1 - -

2 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.1 0.1 - -

3 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.1 0.4 - - - - - - 0.5 0.1 8.9 0.8

4 - - - - 0.2 0.5 0.0 0.0 0.3 0.5 - - - - 0.3 0.5 - - - - - - 0.0 0.1 - -

5 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 - - - - 0.3 0.5 - - - - - - 0.3 0.1 - -

6 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 0.1 - - - - 0.9 0.1 39.8 0.5

Continuação 



GRÃO SPOT Au σ Ag σ Al σ As σ Bi σ C σ Cd σ Cu σ Fe σ Hg σ Mo σ

Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt%
H

G
Z_

3.
2

2_1 96.6 2.7 0.1 0.5 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.2 0.4 - - 0.0 0.0 2.6 2.4

2_2 93.8 2.1 0.1 0.4 - - 0.2 0.3 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.3 - - 0.0 0.0 4.7 1.9

2_3 93.3. 1.9 0.2 0.4 - -  0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 6.5 1.9

2_4 95.1 2.1 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.3 0.3 - - 0.0 0.0 4.1 2.0

2_5 93.8 1.9 0.0 0.0 - - 0.0 0.3 0.0 0.0 - - - - 0.3 0.3 - - 0.0 0.0 5.9 1.9

2_6 94.6 2.8 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.3 0.4 - - 0.8 1.6 2.8 2.2

H
G

Z_
3.

3

3_1 94.3 2.6 0.0 0.0 - - 0.2 0.4 0.0 0.0 - - - - 0.7 0.5 - - 0.0 0.0 3.9 2.5

3_2 93.7 2.0 0.4 0.4 - - 0.1 0.3 0.0 0.0 - - - - 0.1 0.3 - - 0.0 0.0 5.2 1.9

3_3 89.0 2.6 0.0 0.0 - - 0.4 0.3 0.0 0.0 - - - - 0.2 0.4 - - 0.3 1.2 1.5 2.0

3_4 93.2 2.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 5.9 1.9

3_5 12.2 1.2 0.1 0.3 2.9 0.3 0.1 0.4 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 49.5 1.5 0.0 0.0 0.1 0.9

3_6 3.5 0.6 0.2 0.2 0.8 0.2 0.0 0.0 0.4 0.4 - - 0.0 0.2 46.4 0.8 0.1 0.6 0.4 0.4

3_7 4.7 0.5 - - 1.4 0.1 - - 48.3 0.5

H
G

Z_
3.

4

4_1 99.0 1.2 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1.0 1.2 - -

4_2 98.8 0.8 0.9 0.5 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -

4_3 98.6 1.4 0.7 0.5 - - - - - - - - - - - - - - 0.4 1.2 - -

4_4 97.8 1.3 0.7 0.5 - - - - - - - - - - - - - - 1.5 1.2 - -

4_5 96.3 1.4 0.2 0.5 - - - - - - - - - - - - - - 2.8 1.2 - -

4_6 93.1 2.7 0.2 0.4 - - 0.3 0.4 0.0 0.0 - - 0.4 0.4 0.1 0.4 - - 0.7 1.5 4.5 2.1

H
G

Z_
3.

5

5_1 99.5 1.2 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.5 1.2 - -

5_2 99.4 0.6 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -

5_3 99.8 1.2 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.2 1.2 - -

5_4 97.9 1.4 0.2 0.5 - - - - - - - - - - - - - - 1.1 1.2 - -

5_5 98.8 1.1 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1.2 1.1 - -

5_6 94.2 2.2 0.1 0.4 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.2 0.4 0.0 0.3 - - 0.0 0.0 5.0 2.0

Continuação 



GRÃO SPOT Nb σ Pb σ Pd σ Pt σ Sb σ Se σ Ta σ Te σ Ti σ W σ Zn σ Si σ O σ

Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt%

H
G

Z_
3.

2

2_1 - - - - 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.6 - - - - - - 0.2 0.2 - -

2_2 - - - - 0.1 0.5 0.0 0.0 0.2 0.4 - - - - 0.6 0.4 - - - - - - 0.2 0.1 - -

2_3 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.1 - -

2_4 - - - - 0.0 0.5 0.0 0.0 0.4 0.4 - - - - 0.1 0.5 - - - - - - 0.0 0.0 - -

2_5 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - -

2_6 - - 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.7 0.5 0.0 0.0 - - - -

H
G

Z_
3.

3

3_1 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.8 0.6 - - - - - - 0.2 0.2 - -

3_2 - - - - 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - -

3_3 - - - - 0.0 0.0 0.2 1.1 0.2 0.4 - - - - 0.3 0.5 - - - - - - 0.6 0.1 7.3 0.8

3_4 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 - - 0.4 0.4 - - 0.0 0.0 - - 0.3 0.1 - -

3_5 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1 0.5 0.3 - - - - 0.2 0.3 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.3 30.2 1.4

3_6 - - - - 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.2 2.7 0.2 0.0 0.0 - - 1.0 0.1 44.5 0.8

3_7 - - - - - - - - - - - - - - 1.5 0.1 - - - - 1.8 0.1 42.3 0.5

H
G

Z_
3.

4

4_1 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4_2 - - - - 0.2 0.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4_3 - - - - 0.4 0.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4_4 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4_5 - - - - 0.6 0.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4_6 - - 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 - - 0.0 0.0 - - 0.1 0.5 0.0 0.0 - - - -

H
G

Z_
3.

5

5_1 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5_2 - - - - 0.6 0.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5_3 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5_4 - - - - 0.8 0.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5_5 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5_6 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.3 0.4 0.2 0.4 - - - -

Continuação 



GRÃO SPOT Au σ Ag σ Al σ As σ Bi σ C σ Cd σ Cu σ Fe σ Hg σ Mo σ

Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt%
H

G
Z_

4.
1

1 94.0 3.2 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.2 0.4 0.6 0.7 - - 2.7 1.7 0.5 5.2

2 92.4 1.8 0.0 0.0 - - 0.3 0.3 0.0 0.0 - - 0.2 0.3 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 6.5 1.7

3 91.9 2.8 0.4 0.4 - - 0.1 0.4 0.0 0.0 - - 0.2 0.4 0.2 0.4 - - 0.0 0.0 5.8 2.1

4 91.3 1.9 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.4 0.4 0.3 0.3 - - 0.0 0.0 7.2 1.8

5 91.8 3.8 0.0 0.0 - - 0.1 0.4 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.8 0.6 - - 2.9 1.9 2.0 2.6

6 93.5 3.2 0.1 0.5 - - 0.2 0.4 0.0 0.0 - - 0.5 0.4 0.0 0.0 - - 1.6 1.8 2.6 2.6

7 94.9 2.5 0.0 0.0 - - 0.0 0.3 0.0 0.0 - - 0.4 0.4 0.1 0.5 - - 3.9 1.4 0.0 0.0

8 93.8 2.1 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.1 1.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 6.0 1.8

H
G

Z_
4.

2

1 69.0 3.5 0.4 0.6 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 15.0 1.2 2.8 0.5 6.7 2.3 3.0 2.7

2 78.6 2.9 0.1 0.5 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.5 0.4 0.7 0.4 1.4 0.3 9.9 1.6 0.1 0.5

3 86.2 1.5 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.1 0.3 - - 11.8 1.0 0.0 0.0

4 1.6 0.3 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.5 0.3 - -

5 79.2 1.9 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.3 0.0 0.0 - - 17.5 1.2 0.0 0.0

6 84.0 3.6 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.7 1.2 - - 0.1 0.4 0.0 0.0 - - 6.1 2.0 - -

7 87.7 3.3 0.5 0.4 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.1 0.4 0.0 0.0 - - 6.8 2.0 - -

8 88.1 3.9 0.0 0.0 - - 0.1 0.4 0.0 0.0 - - 0.1 0.4 0.6 0.5 - - 8.8 2.2 - -

9 89.1 3.7 0.3 0.4 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.5 0.3 - - 7.9 1.8 0.1 2.0

10 82.9 3.6 0.0 0.0 - - 0.0 0.3 0.0 0.0 - - 0.4 0.4 0.0 0.0 - - 5.9 1.9 0.9 1.9

H
G

Z_
4.

3

1 91.1 2.9 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.1 0.4 0.2 0.3 - - 0.0 0.0 5.8 1.8

2 93.6 3.3 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.2 0.4 - - 0.4 0.2 4.1 2.1

3 90.9 3.3 0.2 0.4 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.4 0.3 - - 0.0 0.0 3.4 1.9

4 87.8 3.4 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.4 1.1 - - 0.1 0.4 0.3 0.4 - - 0.0 0.0 3.8 2.0

5 5.2 0.6 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -

6 3.5 0.4 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -

H
G

Z_
4.

3C

1 91.3 3.7 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.6 0.4 0.2 0.3 - - 0.0 0.0 4.1 2.2

2 91.6 4.1 0.0 0.0 - - 0.0 0.4 0.0 0.0 - - 0.8 0.4 0.0 0.0 - - 0.1 2.1 2.8 2.1

3 89.8 3.5 0.0 0.0 - - 0.2 0.4 0.3 1.2 - - 0.1 0.4 0.0 0.3 - - 0.0 0.0 6.5 2.0

Continuação 



GRÃO SPOT Nb σ Pb σ Pd σ Pt σ Sb σ Se σ Ta σ Te σ Ti σ W σ Zn σ Si σ O σ

Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt% Wt%

HGZ_4.1 1 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.5 0.0 0.0 - - 0.4 0.5 - - 0.4 0.5 0.3 0.9 - - - -

2 - - 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 - - 0.1 0.4 - - 0.3 0.4 0.0 0.0 - - - -

3 - - 0.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.1 0.4 - - 0.0 0.0 - - 0.1 0.5 0.0 0.0 - - - -

4 - - 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 - - 0.4 0.4 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -

5 - - 2.5 2.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -

6 - - 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 1.2 0.5 0.0 0.0 - - - -

7 - - 0.2 1.7 0.0 0.0 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0. 0.0 - - 0.4 0.4 0.0 0.0 - - - -

8 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -

HGZ_4.2 1 - - 1.1 2.5 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.3 0.8 1.2 1.0 - - - -

2 - - 3.4 1.9 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.6 0.2 0.5 - - 1.1 0.5 0.2 0.5 - - - -

3 - - 1.6 1.2 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - 0.1 0.3 - - - -

4 - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 36.1 0.4 61.8 0.5

5 - - 3.1 1.5 0.0 0.4 0.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -

6 5.5 2.5 1.4 1.7 0.4 0.5 1.0 1.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.6 0.5 0.0 0.0 - - - - 0.1 0.4 - - - -

7 3.8 2.6 0.0 0.0 0.4 0.5 0.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.5 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - -

8 0.4 0.3 1.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.6 0.6 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - -

9 0.5 2.3 0.4 1.6 0.0 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.2 0.4 - - 0.0 0.0 0.1 0.4 - - - -

10 3.9 2.4 0.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 1.3 0.5 0.8 0.4 - - 0.3 0.4 0.4 0.5 - - 2.4 0.7

HGZ_4.3 1 1.7 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.7 0.5 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.2 0.4 - - - -

2 0.0 0.0 0.4 0.7 0.1 0.5 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 0.3 0.7 0.5 0.0 0.0 - - 0.1 0.4 0.0 0.0 - - - -

3 2.4 2.3 0.8 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.5 0.4 0.4 0.4 - - 0.5 0.4 0.0 0.0 - - - -

4 5.8 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 - - 0.5 0.4 0.5 0.5 - - - -

5 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 39.6 0.5 55.1 0.6

6 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 46.4 0.4 50.1 0.5

HGZ_4.3C 1 2.3 2.5 0.4 1.9 - - - - 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 0.5 0.0 0.0 - - 0.3 0.5 0.0 0.0 - - - -

2 1.4 2.6 2.2 1.8 0.6 0.5 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - -

3 1.4 2.5 0.0 0.0 0.4 0.5 0.1 1.1 0.0 0.0 0.3 0.4 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.2 0.4 - - - -
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ANEXO III: MAPAS GEOQUÍMICOS





















O SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM E OS OBJETIVOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS 

Em setembro de 2015 líderes mundiais reuniram-se na sede da ONU, em Nova York, e 
formularam um conjunto de objetivos e metas universais com intuito de garantir o 
desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental. Esta ação 
resultou na Agenda 2030, a qual contém um conjunto de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS. 

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Busca fortalecer a paz universal, e considera que a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas e dimensões é o maior desafio global, e um requisito 
indispensável para o desenvolvimento sustentável. 

Os 17 ODS incluem uma ambiciosa lista 169 metas para todos os países e todas as 
partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, a serem cumpridas até 2030.  

 

 

 

O Serviço Geológico do Brasil – CPRM atua em diversas áreas intrínsecas às Geociências, 
que podem ser agrupadas em três grandes linhas de atuação: 

• Geologia e Recursos Minerais; 

• Geologia Aplicada e Ordenamento Territorial; 

• Hidrologia e Hidrogeologia. 

Todas as áreas de atuação do SGB-CPRM, sejam nas áreas das Geociências ou nos 
serviços compartilhados, ou ainda em seus programas internos, devem ter conexão com 
os ODS, evidenciando o comprometimento de nossa instituição com a sustentabilidade, 
com a humanidade e com o futuro do planeta. 

A tabela a seguir relaciona as áreas de atuação do SGB-CPRM com os ODS. 



 

 

Maiores informações: http://www.cprm.gov.br/publique/Sobre-a-CPRM/Responsabilidade-Social/Objetivos-de-Desenvolvimento-Sustentavel-
---ODS-319 



www.cprm.gov.br


