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RESUMO: O Greenstone Belt Três Palmeiras está localizado no noroeste do Domínio Bacajá, 
no estado do Pará. Descrições de afloramentos e amostras de furos de sondagem permitiram 
identificar duas unidades litológicas principais: (i) uma sequência de rochas metavulcânicas 
máficas, representadas por metabasaltos, xistos máficos e restritos corpos de metagabros; (ii) 
uma sequência de rochas metavulcânicas intermediárias, representadas por meta-andesitos 
porfiríticos e rochas metavulcanoclásticas. Essas rochas afloram próximo ao rio Xingu e 
formam corpos alongados com orientação WNW-ESE, que registram a deformação 
proeminente que afetou a área. Essas sequências são cortadas por corpos de quartzo-diorito e 
granodiorito, que constituem o Granodiorito Oca, anteriormente datado em 2160 ± 3 Ma. A 
mineralização de ouro ocorre hospedada nas rochas graníticas, como micro inclusões em pirita 
e calcopirita e, mais raramente, em quartzo. Evaporação de Pb em zircão forneceu idades de 
2417 ± 4 Ma e 2410 ± 7 Ma para meta-andesito e rocha metavulcanoclástica, respectivamente, 
enquanto o método U-Pb em zircão (LA-ICP-MS) forneceu a idade de 2416 ± 49 Ma para a 
rocha metavulcanoclástica, confirmada pela isócrona Sm-Nd em rocha total (2465 ± 17 Ma) 
para amostras de metabasalto e meta-andesito. Essas idades revelam a existência de rochas 
vulcânicas siderianas, mais antigas do que anteriormente registradas no Domínio Bacajá. Os 
dados isotópicos de Pb em lixiviados de grãos de pirita, hospedados em meta-andesito e 
quartzo-diorito, forneceram idades de 2353 ± 43 Ma e 2146 ± 19 Ma, respectivamente, 
enquanto que a evaporação de Pb em partículas de ouro fornece a idade de 2189 ± 11 Ma. As 
idades determinadas em amostras de pirita e em partículas de ouro em rochas graníticas 
sugerem, pelo menos, duas gerações de pirita: a primeira formada durante o Sideriano e a 
segunda no Riaciano, além de uma possível relação temporal entre a mineralização e a 
granitogênese Riaciana registrada no Domínio Bacajá. As análises isotópicas Pb-Pb em rocha 
total em amostras de meta-andesitos e metabasaltos indicam a idade de 2403 ± 92 Ma, com 
MSWD e erro muito altos, mas semelhante à obtida pelos outros métodos para as rochas 
metavulcânicas intermediárias do greenstone. As idades do modelo NdTDM de 2,49 a 2,39 Ga, 
e εNd(T) (+2,03 a +3,63) indicam uma origem essencialmente do manto para as rochas 
metavulcânicas. Embora ainda faltem dados para uma melhor determinação, a integração de 
dados de campo, mineralógicos, isotópicos e geocronológicos sugere-se que o evento de 
mineralização ocorreu em cerca de 2,16 Ga ou depois e, provavelmente, foi relacionado a 
processos de deformação e remobilização associados ao Ciclo Transamazônico. 
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