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APRESENTAÇÃO

Na última década, a alta nos preços dos metais e a continuada demanda pelo “metal amarelo”

gerou uma corrida a procura do ouro sem precedente na história, abrangendo quase todos os

continentes. Este interesse provocou um considerável aumento nos investimentos em pesquisa e,

conseqüentemente um significativo avanço no conhecimento e entendimento dos modelos de

mineralização para os diferentes tipos de depósitos auríferos.

Na Amazônia, mais especificamente na Província Mineral do Tapajós, não obstante a região ter

produzido 159 toneladas de ouro para um período de 1958 a 1996, a área permaneceu com muitas

feições geológicas pobremente pesquisadas. Apesar do ouro na região ter sido descoberto no

início de 1950, e a exploração por garimpeiros ter persistido ao longo dos últimos 50 anos,

somente em 1994 o Plano Plurianual para o Desenvolvimento do Setor Mineral Brasileiro, elaborado

pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), selecionou e recomendou a província

como área prioritária para estudos. E, em 1995 a CPRM  Serviço Geológico do Brasil implantou o

Projeto Província Mineral do Tapajós (PROMIN-TAPAJÓS), representando o primeiro esforço

para o entendimento da geologia e metalogenia do ouro na região.

Não tendo a pretensão de esgotar o assunto sobre a geologia e a metalogenia do ouro no Tapajós,

este livro representa uma visão regional integrada do conhecimento sobre as mineralizações

auríferas, preservando dados e informações existentes e disponíveis. O acervo geológico levantado

e cadastrado, fundamentado no mapeamento geológico regional na escala 1: 250.000, associado a

estudos laboratoriais com base em técnicas modernas de alta resolução, permitiu formular os

modelos geológico e genético para o ouro, de forma consistente com a evolução tectono-geológica

da província.

O conhecimento técnico-científico acumulado associado à inovação tecnológica, possibilitou a

organização da base de dados georreferenciados, que fundamentada em idéias inovadoras gerou o

sistema de informação geográfica (SIG) para a elaboração do mapa previsional para ouro. O sistema

é uma importante ferramenta, moderna e dinâmica, que além de preservar e organizar de forma

sistemática e georrefenciada os dados e informações permiti atualizar o conhecimento em função

do avanço das pesquisas.

Apresentação.pmd 8/27/2008, 2:20 PM5
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Este livro não garantirá o sucesso nos trabalhos exploratórios no Tapajós, entretanto, deverá

prover elementos geológicos essenciais para o entendimento dos processos que controlaram a

deposição do ouro na região, que contribuirá para alcançar esse sucesso.

Por outro lado, o presente trabalho é uma proposta-modelo para a preservação do conhecimento

técnico-científico e a organização e atualização dos dados geológicos e metalogenéticos das províncias

minerais brasileiras.

Agamenon S. L. Dantas

Diretor-Presidente

Serviço Geológico do Brasil – CPRM
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PREFÁCIO

Os estudos metalogenéticos são extremamente relevantes e necessários na complementação

dos levantamentos geológicos de uma determinada área. Neles são ressaltados os fundamentos

da atratividade para investimentos, um dos objetivos da cartografia geológica. Assim, integram

a geologia com informações multitemáticas como as assinaturas geofísicas/geoquímicas, modelos

e tipologias de jazimentos, metalotectos (estruturais, petrológicos, petrográficos etc.), que

evidenciam e caracterizam a potencialidade mineral de uma região.

A publicação, elaborada a partir de informações geradas por um dos mais importantes

trabalhos já desenvolvidos pelo Serviço Geológico do Brasil na Província Mineral do

Tapajós, organizada em forma de livro, contribuirá sobremaneira para o entendimento do

arcabouço geológico e metalogenético da província, fomentando a pesquisa e exploração

mineral em boa parte da região Amazônica, assim como para o ensino da metalogenia

aplicada em nossas universidades.

Os assuntos são tratados de forma ampla, com elevado grau de detalhamento, enriquecidos

e ilustrados, do ponto de vista didático, com excelentes figuras, fotografias e mapas, que

reforçam o papel de instrumento de consulta a futuros investimentos na região do rio

Tapajós e para os cursos de especialização e pós-graduação dessa área das geociências em

todo o país.

A crescente demanda por minerais só será atendida na medida em que novos conhecimentos

e novas metodologias forem incorporados ao processo de pesquisa, reduzindo os custos de

produção e o tempo de maturação dos empreendimentos mineiros.

A grande novidade dessa publicação é incorporar a tecnologia de geoprocessamento, inovação

imprescindível nos estudos geológico-metalogenéticos modernos.  O mapa previsional para

ouro, apresentado no CD-ROM anexo, em formato SIG, permitirá a constante atualização do

produto, na medida em que novos estudos forem incorporados ao banco de dados do Serviço

Geológico do Brasil – CPRM, GEOBANK.

Apresentação.pmd 8/27/2008, 2:20 PM7
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A obra realizada com o apoio e a chancela da atual gestão do Serviço Geológico Brasil e do

sistema de geologia e mineração do Ministério de Minas e Energia, que ratifica a missão

institucional de gerar e difundir o conhecimento geológico e hidrológico básico para o

desenvolvimento sustentável do país, representa a continuidade de uma seqüência de

publicações para enriquecer e agilizar o processo de apropriação pela sociedade do nosso

potencial mineral e de recursos hídricos.

A evolução e a difusão do conhecimento técnico-científico de um país são pressupostos para

consolidar sua soberania, fortalecer a cidadania e a melhorar a qualidade de vida do seu

povo, conforme o Art.1º. – Dos Fundamentos, da nossa Constituição Federal.

Fernando Pereira de Carvalho

Diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento

Serviço Geológico do Brasil – CPRM

Apresentação.pmd 8/27/2008, 2:20 PM8
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RESUMO xxix

RESUMO

Muitos terrenos metamórficos de diferentes idades contêm veios de quartzo portadores de

ouro, os quais sugerem ter sido formados durante processos deformacionais relacionados aos

estágios compressivos a transpressivos, ocorridos em margens convergentes, em orógenos

dos tipos acrescionário e colisional. Em ambos os orógenos os veios mineralizados dos

depósitos hidrotermais desenvolvem-se durante uma única variação de profundidade, sendo

que nos depósitos auríferos a profundidade de formação pode variar de 15-20 km até próximo

a superfície da crosta (Groves et al, 1998). Entretanto, para efeito de classificação os termos

extremos desses depósitos, de mais alta a mais baixa profundidade dentro do espectro, são

relativamente raros, e têm sido denominadas indistintamente de depósitos mesotermais (Gebre-

Mariam et al, 1993).

Na Província Mineral do Tapajós, na Amazônia brasileira, depósitos de ouro estão amplamente

distribuídos, ocorrendo em diferentes tipos de rochas, e representam o termo final do espectro

de profundidade na crosta superior dos tipos de depósitos denominados mesotermais, de

ambientes de fácies metamórfica que varia de xisto verde a anfibolítica de baixo grau. Esses

depósitos exibem feições que são características tanto dos depósitos mesotermais, tipo lode-

gold, como também das mineralizações de metais preciosos, similar ao tipo epitermal. O presente

trabalho demonstrou que as mineralizações de ouro no Tapajós representam o termo final da

crosta superior do ouro Proterozóico, tipo orogênico (mesozonal e epizonal).

A Província Mineral do Tapajós (80.650 km2), localizada na porção centro-sul do Craton

Amazônico, foi submetida a uma tectônica durante o Proterozóico (Orogênese Orosiriana),

responsável pelo desenvolvimento de quatro eventos plutono-vulcânicos, durante um período

de tempo de 140 Ma. Dados geocronológicos (SHRIMP e estudos convencionais de U-Pb e Pb-

Pb em zircão), indicam que os três primeiros eventos (Cuiú-Cuiú, Creporizão e Parauari)

estenderam-se de 2.010 a 1.870 Ma (Santos et al, 2000). Estes eventos estão associados a

arcos magmáticos relacionados a processos de subducção. Com base nos dados geoquímicos

dos granitóides (Brown et al., 1984), pode-se afirmar os arcos apresentam características desde

do tipo arco primitivo até arco normal. O índice de saturação em alumina indica que o

magmatismo é de natureza calcioalcalina, e os granitóides variam de peraluminoso a

metaluminoso, e representam granitos tipo-I. O quarto evento (Maloquinha) datado de 1.870
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Ma, está associado com a fusão parcial da crosta antiga, e são granitos do tipo-A pós-colisional.

Este magmatismo é calcioalcalino a sub-alcalino de alto K e sugere formação em arco magmático

maduro, em nível crustal superior.

Dados de εNd em rochas mais antigas que 1.880 Ma, variando de 0 a valores positivos,

indicam crosta juvenil, enquanto que dados negativos foram identificados em granitóides

mais jovens do tipo Maloquinha. (Santos et al., 2000). Rochas ígneas (máficas e ultramáficas

e rochas tholeiíticas) datadas de 2.100 Ma, e rochas básicas calcalcalinas, enriquecidas em K

com idades de 1.990 a 1.879 Ma foram também reconhecidas na província.

O vulcanismo félsico consistindo de andesito, basalto-andesítico, traquiandesito, latito, riolito,

dacito, rochas piroclásticas e ignimbritos, representam pulsos vulcânicos que ocorreram na

província entre 1.888 a 1.878 Ma.

Atividade magmática intra-cratônica associada ao rifteamento crustal de idade 1.760 Ma resultou

no emplacement de: granitos do tipo rapakivi e alkalino (1.580 a 1.579 Ma); basaltos alcalino

(1.099 Ma); e enxames de diques de dolerito (0.514 a 0.180 Ma).

O metamorfismo é caracterizado pela preservação de textura primária, de condições de fácies

greenschist a anfibolítica de baixo grau. As rochas mais antigas (xistos e metassedimentos >

2.100 Ma) exibem proeminente foliação metamórfica ao longo do trend N-NW com mergulho

para S-SW. Os granitóides mais antigos (Complexo Cuiú-Cuiú) exibem um padrão de deformação

e trend regional similar ao das rochas mais antigas, sugerindo que ambas as unidades foram

deformadas sob condições relacionadas ao desenvolvimento de falhas de empurrão em stress

field onde σ1~700. Entretanto, foliação bandada de origem magmática e fraturamento rúptil

associados ao desenvolvimento de plútons são comuns. A deformação rúptil registrada nos

granitóides do segundo (Creporizão) e do terceiro (Parauari) arcos magmáticos pode ter sido

originada durante a intrusão de granitóides mais jovens (tipo Maloquinha) que foram

desenvolvidos sob condições crustais mais elevadas.

Estudos estruturais sugerem três eventos deformacionais:

(i) Compressional (1.96 Ma) desenvolvido sob regime dúctil, que resultou em três

trends de lineamentos: NW-SE, dextral e N-S e NE-SW, ambos sinistrais. Falhas

do tipo empurrão estão também presentes.

(ii) Compressional a transpressivo (1.88 Ma) que ocorreu sob condições dúctil-rúptil,

tendo como resultado o desenvolvimento de um sistema strike-slip, com a formação

de: falhas transcorrentes sinistrais (N400-500W; N100-300W; N700-800W); falhas

transcorrentes dextrais (N-S, N150E; N100-300W; N700-800W); falhas extensionais

(N800E a E-W) e falhas de empurrão rúpteis do E para W;

(iii) Sistema extensional de falhas relacionado ao rifteamento e a movimentos verticais

da crosta, que permitiram a ascenção de magma basáltico tholeiítico a 0,18 Ma

aproximadamente.

ε
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No Tapajós a mineralização de ouro é caracterizada pelas seguintes feições:

(i) Rochas encaixantes: as mineralizações auríferas estão associadas a terrenos

metamórficos de fácies greenschist, pós-pico de metamorfismo regional de fácies

anfibolítica de baixo grau. O ouro ocorre numa variedade de rochas, tais como,

rochas do embasamento (tonalito e granito gnáissico), metassedimentos (1.895

Ma), rochas básicas (gabro de idade 1.878 Ma) e metavulcânicas félsicas, entretanto,

os granitóides exibindo padrões de deformação e idades diferentes representam a

rocha mais comum hospedeira dos depósitos auríferos.

(ii) Estrutural: o ouro ocorre em veios de quartzo (lode-gold), desenvolvidos em

associação com: (a) um evento compressional sob condições de regime dúctil; e

(b) um evento compressional a transpressivo (strike-slip system) sob condições

deformacionais que variaram de dúctil-rúptil a dominantemente rúptil. Stockworks

são também comuns em todos os tipos de rochas hospedeiras. Mineralizações em

brechas pode também ocorrer. Os veios portadores de ouro incluem os seguintes

tipos: cisalhado (sheeted), extensional, stockwork, tension gashes, pull apart e

brechado. O quartzo exibe diferentes formas de textura: open-space, laminado,

crak-and seal, comb, crustiform e vuggy. Calcedônia com hábito fibroso identificada

em estudos microscópicos é consistente com valores δD registrados em veios de

quartzo. Veios de sulfetos maciços formados ao longo de planos S (plano de

xistosidade) foram também observados.

(iii) Zonas de alteração: atividade hidrotermal nas áreas auríferas envolve várias fases

de formação de veios e brechas portadores de ouro, e estão associados ao

desenvolvimento da mineralização e das zonas de alteração, as quais variam com

o tipo de alteração e do nível crustal de formação. O zoneamento lateral das fases

de alteração é inferior a 1 m de largura. Anfibólio e biotita são comuns na fase

mineralizada associada ao regime dúctil a dúctil-rúptil, enquanto que carbonato é

o mineral mais comum nas zonas de alteração formadas sob condição dúctil-rúptil.

Alteração propilítica (assembléia clorita-calcita-epidoto) é freqüente  em rochas

básicas (gabros) e em rochas vulcânicas félsicas (andesito e traquiandesito).

Metasssomatismo K, envolvendo K-feldspato, sericitização e albitização, representa

a zona de alteração mais expressiva entre todos os tipos reconhecidos.

(iv) Mineralogia de minério: os depósitos auríferos são veios de quartzo polimetálicos

com ~ 5 % de sulfetos. A assembléia mineral dos veios desenvolvidos sob

condições dúctil consiste de magnetita, ilmenita, rutilo, hematita, pirrotita,

calcopirita e galena. Para os veios relacionados à processos dúctil-rúptil a associação

mineral é formada por magnetita, rutilo, hematita, pirrotita, calcopirita, galena,

esfalerita (rica em Cd), molibdênio, tetradimita, teineita, telúriobismutita e cobaltita.

O ouro, ocorrendo sob a forma visível, está associado à prata, em ambos tipos de

veios. A razão Au/Ag varia de 10 para o primeiro tipo a 4 no segundo caso. Os

minerais de intemperismo são: leucoxênio, goethita, limonita, covelita e calcosita.

(v) Dados de isótopos de Pb-Pb: trinta e duas (32) amostras de sulfetos foram analisadas

para a determinação da composição isotópica de chumbo, objetivando datar o
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tempo de precipitação do ouro. A idade-modelo (Doe & Stacey, 1974) indicou

duas fases de mineralização aurífera: 1,96 e 1,88 Ga. O múltiplo-estágio de

deposição do ouro sugerido pela idade-modelo do chumbo é consistente com o

controle estrutural dos veios de quartzo portadores de ouro. Os resultados das

análises da composição isotópica de Pb em sulfetos plotados no diagrama-modelo

plumbotectonics 207Pb/204Pb x 206Pb/204Pb e 208Pb/204Pb x 206Pb/204Pb (Zartman & Doe,

1981), indicam que a composição isotópica do Pb fixa na curva do Pb orogênico,

ou está próxima aos valores da curva do Pb de crosta superior. A participação do

Pb de crosta inferior (Pb orogênico) no minério indica que o sistema hidrotermal

tem origem profunda.

(vi) Inclusões fluídas: As diferentes proporções de líquido e vapor permitem definir três

tipos de inclusões fluídas nos veios de quartzo portadores de ouro: CO2-H2O (inclusões

com uma fase CO2 líquido e uma fase aquosa); inclusões CO2 (rica em CO2); e inclusões

H2O (aquosas). Nesse estudo foram reconhecidos três tipos de fluídos: (a) fluído CO2-H2O

com composição em CO2 variando de 8,3 a 14,5 mol % CO2; CH4 entre 0,5 a 1,2 mol %

CO2; S = compreendida entre 2,7 a 5,7 mol % NaCl equivalente; conteúdo em H2O entre

83,5 a 90,0 mol %; e D = 0,72 a 0,85 g/m3; (b) fluído tipo CO2 (> 89,5 mol % CO2); D =

0,65 a 0,85 g/m3; e (c) fluído aquoso com > 84,0 mol % H2O; S = 5,0 mol% NaCl equivalente.

Com base nessas investigações, e de acordo com a temperatura de trapeamento do fluído

sugere-se dois tipos de veios de quartzo com ouro: (a) veios formados a temperatura

compreendida entre 400 a 260 0C e pressão do fluído de 1,6 a 1,4 kb, permitindo estimar

a profundidade de formação entre 7 a 4 km; e (b) veios desenvolvidos a temperatura

entre 260 a 160 0C, pressão de fluído < 1,4 a 1,0 e profundidade de formação < 4 km.

(vii) Isótopos estáveis: amostras de 20 depósitos provenientes de diferentes ambientes

geológicos e feições estruturais distintas, hospedados por diferentes litologias, foram

analisadas para determinação dos isótopos estáveis de oxigênio e hidrogênio. As análises

dos veios de quartzo mineralizados relevaram uma ampla variação nos valores de

δO18
quartzo. O valor mais alto é igual a 15,0 ‰, enquanto que o mais baixo é 9,4 ‰. Este

amplo espectro pode ser explicado por variação nos valores da: (a) temperatura de

formação do depósito; ou (b) da composição do δO18
quartzo do fluído hidrotermal. O controle

estrutural desses veios sugere uma variação no nível crustal de deposição da

mineralização. Por outro lado, textura brechóide dos veios sugere fenômenos de

recristalização que pode acarretar contribuição distinta na composição dos valores de

δO18
quartzo (valores herdados). Os valores de δO18

H2O exibem uma variação de 2,6 a 8,7 ‰.

Os valores de δO18
quartzo e δO18

H2O apresentam correlação positiva sugerindo que o oxigênio

dos veios quartosos e do fluído hidrotermal têm a mesma origem. A variação nos valores

de δD do sistema hidrotermal é de -21 a -56 ‰, embora duas amostras exibem valores

mais baixos (- 66 e - 80). Os valores mais baixos de δD podem está relacionados a

presença de sílica calcedônica conforme comprovada pela textura fibrosa do quartzo.

Como pode ser visualizado no diagrama, os valores de δO18
H2O e de δD fixam

predominantemente nos campos dos fluídos magmático e de água juvenil (fluídos de
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origens profundas), indicando, portanto fluídos hidrotermais distintos. Uma possível

contribuição de água meteórica no sistema pode ter sido acrescida ao sistema hidrotermal

na crosta superior, baseado no fato que alguns depósitos desenvolvidos sob condições

dominantemente rúptil apresentam inclusões fluídas ricas no tipo aquoso e depletadas

em CO2. As assinaturas dos valores de δO18
H2O e de δD são consistentes com as assinaturas

de depósitos de idade do Archeano, e diferem das registradas para depósitos auríferos

dos tipos: epitermal, porphyry-copper e Carlin.

(viii) Ambiente tectônico: De acordo com o conceito de Condie (1992), significantes porções da

Província Mineral do Tapajós são compostas por terrenos acrescionários. Dados

geocronológicos (Santos et al, 1997) e geoquímicos em rochas indicam que grande parte

desta região corresponde à terrenos acrescidos (crosta juvenil) que foram amalgamados

ao Craton Amazônico durante o Paleoproterozóico. Nesses termos os seguintes eventos

são registrados: deposição de sedimentos a > 2.100 Ma; intrusão de granitóides pré-

tectônicos (granitóides tipo-I) a 2.011 a 2.006 Ma; expressiva deformação compressional

sob condições metamórficas de fácies anfibolítica que resultou no emplacement de

granitóides sin-tectônicos (granitóides tipo-I) a 1.997 a 1.957 Ma; intrusões de granitóides

pós-tectônicos (graniotóides tipo-I) a 1.897 a 1.888 Ma; desenvolvimento do evento

compressional a transpressivo dúctil-rúptil a 1.888 Ma; emplacement de granitos do

tipo-A pós-colisional a 1.883 a 1.888 Ma; intrusões de granitóides anorogênicos (granitos

rapakivi) a 1.580 a 1.570 Ma; desenvolvimento do sistema de falhas extensionais;

magmatismo alcalino a básico tholeiítico a 1.099 Ma; e intrusões de dolerito (dyke swarms)

a 0.514 a 0.180 Ma. Duas fases metalogenéticas auríferas ocorreram, e são sin a pós-

magmatismo (1.960 e 1.880 Ma).

Com base no modelo de evolução tectono-geológica da Província Mineral do Tapajós, o presente

estudo sugere que as mineralizações auríferas foram formadas durante processos deformacionais,

compressivos a transpressivos, em margem tectônica convergente, em orógeno acrescionário.

Os depósitos são interpretados como representantes do Proterozóico do tipo ouro orogênico

(Groves et al, 1998), originado a partir de um fluído mineralizante que evoluiu em diferentes

profundidades crustais, responsável por duas fases metalogenéticas auríferas. Este modelo

reconhece dois tipos de depósitos auríferos: um tipo formado em profundidade crustal, tipo

mesozonal, com característica do tipo lode-gold (fase I da mineralização), e o segundo tipo

formado em ambiente crustal mais superficial, tipo epizonal, (fase II da mineralização), similar

ao ouro tipo intrusion-related gold (Sillitoe, 1991).

Na elaboração do Mapa Previsional para Ouro da Província Mineral do Tapajós utilizou-se a

técnica baseada no método probabilístico denominado Likelihood Ratio  – Razão de

Semelhanças, que fundamenta-se em evidências (no presente estudo referem-se às 141

ocorrências de ouro primário). A seguir, são calculadas as relações entre as ocorrências minerais

e a cada um dos temas utilizados nesse trabalho. Os dados espaciais selecionados como tema

são os seguintes: (i) Geológico: litologia e estrutural; e (ii) Geoquímica: elementos maiores:

Al, Ca, Fe +2, Fe +3, K, Mg, Mn, Na, Si, Ti e PO4
2- e aplicação da APC (Análise de Principais

Componentes).

ResumoNOVOfinal.pmd 8/27/2008, 2:25 PM33
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O método de trabalho consiste primeiramente na transformação de todos os temas em formato

raster e posteriormente nas suas respectivas classificações em quantil (10 classes), exceto a

geologia que é um mapa de escala nominal discreta. Através da aplicação de ferramentas de

análise espacial, são geradas tabelas, onde constam os resultados do cálculo de ocorrências

de ouro em cada classe, para cada tema, e, também, a área de cada classe. Estas tabelas são

unidas e é aplicada a fórmula ou razão: % ocorrência mineral / % área de cada classe. O

resultado é o valor ou peso de cada uma das classes de cada um dos temas utilizados no

modelo. Estes valores são aplicados nos temas que posteriormente são somados, gerando o

mapa previsional, que pode ser classificado em valores de escala ordinal, segundo as seguintes

classes de favorabilidades: muito baixa, baixa, moderada, alta e muito alta.

Aplicou-se um teste de validação, comparando o mapa previsional com ocorrências de ouro

primário (60 pontos), na utilizados na modelagem, e o resultado obtido foi de 75% de acerto.

As conclusões são que as unidades geológicas com maior probabilidade de ocorrência de

ouro primário são: Complexo Cuiú-Cuiú (relacionado com a formação de depósito tipo lode-

gold - fase I da mineralização), Suíte Intrusiva Creporizão e Suíte Intrusiva Parauari

(relacionados com à formação de depósito tipo veio/stockwork/disseminado – fase II da

mineralização).

Com base na distribuição das áreas auríferas no mapa previsional para ouro observa-se uma

tendência na predominância dos depósitos tipo lode-gold no lado oeste da província, enquanto

que os depósitos do tipo veio/stockwork/disseminado ocorrem com maior freqüência no lado

leste.

 

As recomendações são que sejam utilizados mais dados de ocorrência de ouro e de geoquímica

de rocha na modelagem, e que outros modelos geoestatísticos sejam aplicados como, por

exemplo, a regressão logística. Também é sugerida a aplicação no modelo de dados geofísicos

contínuos, com aquisição segundo uma mesma sistemática.

 

O método revelou-se de simples aplicação e atendeu bem às expectativas, permitindo selecionar

áreas potenciais para ouro para pesquisa de detalhe na Província Mineral do Tapajós.

ResumoNOVOfinal.pmd 8/27/2008, 2:25 PM34
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ABSTRACT

Many metamorphic terranes of different ages, contain gold-bearing quartz veins, which appear

to be formed during compressional to transpressional deformation processes at convergent

plate margins in accretionary and collision orogens. In both orogens the mineralized veins are

emplaced over a unique depth range for hydrothermal ore deposits, in which gold deposition

may occur from 15-20 km to the near surface environment (see Groves et al., 1998). However,

deposits at the upper and lower end of the spectrum are relatively rare, and references have

been dominated by those so-called mesothermal deposits (Gebre-Mariam et al., 1993).

In Tapajós Mineral Province, Amazon, Brazil, primary gold deposits are widespread, hosted

by different rock-types and represents the upper crustal end-member of the crustal depth

spectrum of those so-called mesothermal deposits from greenschist and lower-amphibolite

facies environments. The deposits show features characteristic of both Archaean lode-gold

mesothermal deposits, and epithermal precious-metal mineralization. During this project it

was demonstrate that the Tapajós gold mineralization represents a shallow crustal end-member

of Proterozoic orogenic, mesozonal/epizonal gold.

The Tapajós Mineral Province (80,650 km2) located on the central-south of the Amazon Craton

underwent a tectonic Proterozoic (Orosirian) orogenesis, comprising four volcano-plutonic

events, which development took place during a time period of 140 Ma. Geochronological data

(using SHRIMP and conventional U-Pb and Pb-Pb in zircon studies) indicate that the three

first events (Cuiú-Cuiú, Creporizão and Parauari) extended from 2,010 to 1,870 Ma (Santos et

al, 2000). These events are associated with magmatic arcs, related to subduction processes.

Based on geochemical characteristics of the granitoids (Brown et al., 1984), the arcs change

from primitive to normal in character. The magmatism is calc-alkaline and, according to the

alumina-saturation index, the granitoids range from metalumious to peraluminous, and

represent I-type granites. The fourth event (Maloquinha) dated at 1,870 Ma is associated with

partial melting of the old crust and consists of A-type post-collision granites. This magmatism

is calc-alkaline to sub-alkaline and high K and suggests formation in a magmatic mature arc,

at shallow crustal level.

The ∈Nd data of rocks older than 1,880 Ma range from 0 to positive values indicating juvenile

crust, while negative data are identified in younger granitoids (Maloquinha; Santos et al.,
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2000). Igneous rocks (mafic and ultra-mafic, tholeiitic rocks) dated at 2,100 Ma, and basic

calc-alkaline rocks, enriched in K with ages of 1,990 and 1,879 Ma also occur.

The felsic volcanism consisting of andesite, basalt-andesite, trachyandesite, latite, rhyolite,

dacite, pyroclastic rocks and ignimbrites, represents multiple volcanic pulses in the province

from 1,888 to 1,878 Ma.

Intracratonic magmatic activity associated with crustal rifting and dated at 1,760 Ma resulted

in the emplacement of rapakivi and alkaline granites (1,580 to 1,579 Ma); tholeiitic alkali-

basalts (1,099 Ma); and dolerite dyke swarms (0,514 Ma and 0,180 Ma).

Metamorphism is characterised by primary textural preservation and ranges from amphibolite

to greenschist facies. The oldest rocks (schists and metasedimentary rock >2,100 Ma) show

prominent metamorphic foliation along a N-NW trend with a steep dip to the S-SW. The

older granitoids (Cuiú-Cuiú Complex) exhibit a similar deformation pattern and the same

regional trend as the oldest rocks, suggesting that both units were deformed under a thrust

fault regime in a far stress field where σ1 ~700. However, magmatic banding-foliation and

pluton-related brittle faulting are common. Most of the brittle deformation shown by the

granitoids from the second (Creporizão) and the third (Parauari) magmatic arcs may have

originated during the intrusion of the younger granitoids (Maloquinha) that were emplaced at

shallow crustal levels.

Structural studies indicate three deformation events:

(i) A compressional event (1,96 Ma) developed under ductile regime resulted in

three lineament trends: NW-SE, dextral, and N-S and NE-SW, both sinistral. Thrust

faults are also present.

(ii) A compressional to transpressional event (1,88 Ma) that took place under ductile-

brittle conditions, resulted in the strike-slip system and formed: sinistral

transcurrent faults (N400-500W; N100-300W; N700-800W); dextral transcurrent faults

(N-S; N150E; N100-300W; N700-800W); extensional faults (N800E to E-W) and brittle

thrust fault with thrusting from E to W;

(iii) An extensional fault system related to rifting and vertical movement of the crust,

which allowed the rise of tholeiitic basaltic magma at approximately 0,18 Ma.

The Tapajós gold mineralization is characterised by the following geological features:

(i) Host rocks: gold mineralization is associated with metamorphic terranes at greenschist

facies, which postdates peak regional metamorphism at amphibolite facies. The gold

occurs in a variety of host-rocks, such as basement rocks (tonalitic and granitic

gneisses), metasedimentary rocks (1,895 Ma), basic rocks (gabbro, 1,878 Ma in age)

and felsic metavolcanic rocks; however, granitoids which show variable deformation

patterns and ages represent the most common host rock-type for the gold deposits.
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(ii) Structural: The mineralization occurs in quartz veins (lode-gold), developed in

association with (a) a compressional event under a ductile regime, and also with (b)

compressional to transpressional event (strike-slip system), ranging from ductile-brittle

to dominantly brittle. Stockworks are also very common in all host rocks. Mineralized

breccia can be also found. Several type of gold-bearing quartz veins include: sheared,

extensional, stockworks, tension gashes, pull apart and brecciated. The quartz shows

different texture-type: open space, laminated, crack and seal, comb, crustiform and

vuggy. The fibrous habit of chalcedony was identified under the microscope and is it

consistent with δD values of silica phases. Massive sulphide (pyrite with gold) veins

were formed along the S planes (plane of schistosity fabric).

(iii) Wallrock alteration: hydrothermal activity in the deposits involved several phases of

veining and/or brecciation, and associated alteration and mineralization, which vary

with the wallrock type and crustal level. However, lateral zonation of alteration phases

is less than 1 m width. Amphibole and biotite are common at the mineralization

associated with the ductile regime, while carbonate is more abundant in the ductile-

brittle deformation regime. Propylitic alteration (chlorite-calcite-epidote assemblage)

forms part of the alteration in basic host rocks (gabbros) and felsic volcanic rocks

(andesite and trachyandesite). However, alkali metasomatism involving K-feldspar,

sericitization and albitization, represents the most expressive alteration at all host-

rock types. Sulphidization is dominated by pyrite.

(iv) Ore mineralogy: The deposits are polymetallic quartz veins with ~5% of sulphide

minerals. The mineral assemblage in veins developed under ductile conditions consists

of magnetite, ilmenite, rutile, hematite, pyrrotite, chalcopyrite and galena. In veins

related to ductile-brittle to brittle regime, the minerals assemblage consists of magnetite,

rutile, hematite, pyrrotite, chalcopyrite, galena, sphalerite (Cd–rich), molybdenite,

tetradymite, teineite, tellurobismuthite and cobaltite. Visible gold is associated with

silver in both quartz vein types. Gold/silver ratios vary from 10 (for the first vein-type)

to 4 (for the second vein-type). The weathering minerals are: leucoxene, goethite,

limonite, covellite and calcosite.

(v) Lead isotope data: The lead isotopic compositions of 32 sulphides (galena and pyrite)

from gold-bearing quartz veins of 17 deposits were analysed to determine the time of

gold precipitation. The model-ages (Doe & Stacey, 1974) suggested two phases of

mineralization at 1.96 Ga and 1.88 Ga. The multiple stages of gold deposition suggested

by the lead model-age is consistent with the structural control of the gold-bearing

quartz veins. The results of the Pb-isotopic analysis of the sulphides plotted on a

standard 207Pb/204Pb x 206Pb/204Pb and 208Pb/204Pb x 206Pb/204Pb plumbotectonics model

diagram (Zartman & Doe, 1981) indicated that the Pb isotopic composition fit on the

Pb orogenic curve or close to the Pb upper crust. The involvement of deep crustal Pb

within the ore fluids indicates that the hydrothermal system has deeply sourced fluids.

(vi) Fluid inclusions: The different proportions of liquid and vapour define three types of

fluid inclusions: CO2 -H2O (water-vapour), CO2-type (vapour-rich) and H2O (aqueous)

in the gold bearing quartzo veins. In this study three types of fluid inclusion were
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recognized: (a) CO2 -H2O fluid with CO2 ranging from 8.3 to 14.5 mol % CO2; CH4 from

0.5 to 1.2 mol % CO2 ; S = from 2.7 to 5.7 mol % NaCl eq.; H2O contents from 83.5 to

90.0 mol %; and D = 0.72 to 0.85 g/m3; (b) fluid type in CO2 (> 89.5 mol % CO2); D =

0.65 to 0.85 g/m3; e (c) fluid rich in water with > 84.0 mol % H2O; S = 5.0 mol %

NaCl eq.

According to this study and based on the pressure of the fluid inclusion two types of

mineralized quartzo veins are suggested: (a) veins formed at temperature ranging from

400 to 260 0C and fluid pressure ranging from 1.6 to 1.4 kb, suggesting crustal depth

of 7 to 4 km; e (b) veins developed at 260 to 160 0C, fluid pressure < 1.4 to 1.0 kb and

crustal depth < 4 km.

(vii) Stable isotope data: Oxygen and hydrogen isotope determinations were made on 20

deposits representing the different geological and structural settings, where auriferous

quartz veins are hosted by a variety of lithologies. The analysis for all quartz veins

shows a wide range of δ18Oquartz values. The highest value is 15,0 per mil, while the

lowest is 9.4 per mil. This result can be explained by either: (a) the temperature

values of mineralization; or (b) hydrothermal fluid δ18Oquartz values. Structural control

of the mineralized veins suggests a range of crustal level for deposition. On the other

hand, brecciated texture on the quartz veins suggests recrystalization of the vein-

bearing gold that may affect the δ18Oquartz values. The δ18O H2O data show a range from 2.6

to 8.7 per mil. The values of δ18O H2O and δ18Oquartz show positive correlation indicating

that the oxygen from vein and the hydrothermal fluid are the same. The variation in

the δD values of the hydrothermal system is -21 to -56 per mil, although two samples

show lower values (-66 and -80). The lower δD values may be related to chalcedonic

silica as indicated by the fibrous texture that occurs in quartz. As shown by the

diagram, the δ18O H2O and δD values are mostly in the range for magmatic fluid and

juvenile water fields (deep source ore fluid), indicating heterogeneous fluid. A possible

component of meteoric water was added to the hydrothermal system at upper crustal

levels (juvenil water), based on the fact that some deposits hosted by brittle structures

are enriched in aqueous fluid inclusions and depleted in CO2. The δ18O and δD

signatures are consistent with gold deposits of Archaean age and different form

epithermal, porphyry-copper and Carlin types gold deposits.

(viii)Geotectonic setting:According to the Condie´s (1992) concept, a significant portions

of the Tapajós Mineral Province are composed of accreted terrane. Despite limited

exposure, geochronological (Santos et al., 1997) and geochemical data in rocks indicate

that much of this region comprises accreted terranes (juvenile crust) that were added

to Amazon Craton during the Paleopropterozoic: deposition of sediments at > 2,100

Ma; intrusion of pre-tectonic plutons (I-type granitoids) at 2,011 to 2,006 Ma; strong

compressional deformation, amphibolite-grade metamorphism and emplacement of

syntectonic plutons (I-type granites) at 1,997 to 1,957 Ma; post-tectonic intrusion of

plutons (I-type granitoides) at 1,897 to 1,880 Ma; development of a compressional to

transpressional ductile-brittle event at 1,888 Ma; emplacement of A-type post collision

granites at 1,883 to 1,880 Ma; intrusion of anorogenic granites (rapakivi) at 1,580 to
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1,570 Ma; extensional fault system; alcaline to tholeiitic basic magmatism at 1,099 Ma;

and intrusion of dolerite dyke swarms at 0,514 to 0,180 Ma. The two gold mineralization

phases post-date the deformation and are syn and post magmatism.

This study suggests that the Tapajos gold mineralization was formed during compressional to

transpressional deformation processes at convergent plate margin in accretionary orogen. The

deposits are interpreted to represent Proterozoic orogenic gold type (Groves et al. 1998),

originated from a mineralized fluid evolved at different crustal depth, responsible for two

metallogenic phases. This proposal model recognises two types of deposits: (a) mesozonal

type originated at crustal depth with features similar to lode-gold type (first phase of the

mineralization); and (b) epizonal type (second phase) formed at shallow crust level with

features close to the intrusion-related gold (Sillitoe, 1991).

The Prospectivity Mapping on GIS format of the Tapajós Mineral Province was developed

using a probabilist method called “Likelihood Ratio”, based on evidences (233 primary gold

occurrences, being 173 occurrences used in the model and 60 occurrences used in the

validation). The relations between the mineral occurrence and each geological theme used in

this study were calculated. The geological themes are the following: (i) Geology: lithologies

and structures; (ii) Geochemistry (the major elements: Fe+2, Fe+3, Mg, Mn, and Ti, with the

application of the PCA (Principals Components Analysis).

 

The method of work consists of the transformation of all the geological themes transformation

to “raster” format and in its respective classifications, except for lithologies that is a discrete

map in nominal scale. The application of space analysis tools, generates tables with the

calculations of gold occurrences for each class of each geological theme and also the area of

each class. These tables are joined and are applied the ration: % mineral occurrence in area /

% not mineral occurrence in area. The result is the value or weight of each classes of each one

of the geological themes used in the model. These values are applied in the geological themes

and then they are added, generating the prospectivity mapping, that can be classified in an

ordinal scale as: very low, low, moderate, high and very high favorability.

 

A validation test was applied, comparing the prospectivity mapping and the primary gold

occurrences (60 points), not used in the modeling phase, and the result was 75% of accuracy.

 

Conclusions are that the geologic units with highest probability of primary gold occurrence

are: Cuiú-Cuiú Complex (related with the formation of lode-gold deposits – Phase I of

mineralization); Creporizão Intrusion Suite and Parauari Intrusion Suite (related with the

devepoment of vein/stockwork/disseminated deposits – Phase II of mineralization).

Based on the distribution of the gold mineralization areas on the Prospectivity Mapping it is

suggested that the lode-gold deposit type predominate on the west side of the province,

while the vein/stockwork/disseminate type are more common in the east side.
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The recommendations are that gold occurrence number and geochemistry data should be

increased and add in the model. It is also important to test the present model and applied

others geostatistics models, as for example the logistic regression. It is also suggested the

application in the modeling of accurate geophysical data.

 

The method shows to be easy to apply and attend the expectation.
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I INTRODUÇÃOCapítulo

Maria Glícia da Nóbrega Coutinho

CPRM – Serviço Geológico do Brasil

1.1 Apresentação

Diversas plataformas pré-cambrianas, e alguns terrenos metamórficos mais jovens, contêm veios

de quartzo portadores de ouro, cujo desenvolvimento, em alguns terrenos, sugere estarem eles

relacionados a mais de um evento geológico. Na Província Mineral do Tapajós, localizada no

Estado do Pará e parte no Estado do Amazonas (Figura 1.1), depósitos de ouro primário estão

amplamente distribuidos e poderão ter significado econômico (Robert, 1996). O ouro ocorre

numa variedade de rochas encaixantes, tais como rochas do embasamento gnáissico, granitóides,

metassedimentos, vulcânicas félsicas e rochas básicas. Entretanto, granitóides de diferentes

idades e padrões distintos de deformação, representam a rocha encaixante mais comum da

mineralização de ouro.

Conforme exposto na Figura 1.2, a Província Mineral do Tapajós caracteriza-se por uma expressiva

produção de ouro, dominantemente aluvionar (159 toneladas de ouro para um período de 1958

a 1996; Araújo Neto, 1996), embora a área permanecesse com muitas feições geológicas

pobremente pesquisadas. Apesar de o ouro na região ter sido descoberto no início de 1950 e a

exploração por garimpeiros ter persistido ao longo dos últimos 50 anos, até então nenhum

trabalho de pesquisa havia sido desenvolvido com o objetivo de definir o controle geológico e a

genêse das mineralizações de ouro primário na província.

Nesse sentido, em 1994, o Plano Plurianual para o Desenvolvimento do Setor Mineral Brasileiro,

elaborado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), selecionou a Província

Mineral do Tapajós como uma das áreas prioritárias para o desenvolvimento de programas de

pesquisa e avaliação de recursos minerais. O Projeto Província Mineral do Tapajós – Projeto

PROMIN-TAPAJÓS, desenvolvido pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil representa o primeiro

esforço para o entendimento da geologia e da metalogenia aurífera da província.

O presente estudo, parte do Projeto PROMIN-TAPAJÓS, constituí-se, portanto, numa contribuição

ao estudo dos processos geológicos e metalogenéticos responsáveis pelas mineralizações de

ouro primário na província.
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INTRODUÇÃO 5

Figura 1.2 Produção acumulada de ouro na Província Mineral do Tapajós, período 1958-1996 (Fonte: Araújo

Neto, 1996).

1.2 Conhecimento prévio

As primeiras referências sobre a geologia da Província Mineral do Tapajós tiveram início com

trabalhos de reconhecimento ao longo do rio Aripuanã (Almeida & Nogueira Filho, 1959), tendo

sido então proposta a primeira coluna geológica para a área. A seguir, o Departamento Nacional

de Produção Mineral (DNPM) publicou os primeiros resultados de trabalhos de mapeamento

em escala 1:500.000 da região do médio Tapajós (Barbosa, 1966). Através do Projeto RADAM foi

apresentado o mapeamento geológico, escala 1:1.000. 000 da Folha SB.21-Tapajós (Santos et al.,

1975). A partir dessa data tiveram início os projetos de mapeamento geológico sistemático,

escala 1:250.000, abrangendo as bacias hidrográficas dos rios Tapajós e Maués e seus tributários

(Andrade et al., 1976), bem como a bacia do rio Jamanxim (Pessoa et al., 1977). Em início de

1980 é realizado o primeiro levantamento em escala 1:100.000 (Folhas SB.21-V-D-IV, V e VI e

SB.21-Y-C-II, II e III; Bizinella et al., 1980). Nesse período o conhecimento geológico da região é

sintetizado e divulgado através do Mapa Geológico do Brasil e das Áreas Oceânicas Adjacentes,

escala 1:2.500.000, elaborado pela CPRM e publicado pelo DNPM em 1981 (vide Figura 1.3).

Desde então, houve uma paralisação dos levantamentos geológicos da região, que foram

retomados somente em agosto de 1995 com a implantação do Projeto PROMIN- TAPAJÓS. Assim

sendo, o nível do conhecimento geológico da Província Mineral do Tapajós, antes do PROMIN-

CAP 1NOVO.pmd 8/18/2008, 3:14 PM5
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 Figura 1.3 Mapa Geológico da área do Projeto Província Mineral do Tapajós, (simplificado do Mapa Geológico do Brasil,

escala 1:2.500.000, DNPM / 1981).

JßP
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TAPAJÓS, podia ser classificado como nível de reconhecimento, como demonstrado ao se

comparar a Figura 1.3 com o mapa geológico integrado do Projeto Província Mineral do Tapajós,

em anexo.

1.3 Objetivos

Visando a elevar o nível de conhecimento geológico e fomentar a pesquisa de depósitos de ouro

para viabilizar novos empreedimentos mineiros na área, e contribuir, consequentemente, para

o desenvolvimento regional de forma permanente, em agosto de 1995 foi implantado pela CPRM

o Projeto Província Mineral do Tapajós – Projeto PROMIN-TAPAJÓS, com o objetivo de realizar:

(i) Mapeamento geológico regional, em escala 1:250.000, suportado por sensores remotos e

levantamentos aerogeofisicos. A área do projeto equivale a 90.000 km2 ou cinco folhas

em escala 1:250.000 (folhas Jacareacanga SB.21-Y-B; Vila Mamãe Anã SB.21-V-D; Caracol

SB.21-X-C; Vila Riozinho SB.21-Z-A; e Rio Novo SB.21-Z-C), que cobrem quase toda a

província (vide Figura 1.1c).

(ii) Estudos dos controles geológicos da mineralização de ouro através de estudos de

prospectos em áreas mineralizadas (áreas de garimpos), com levantamento de dados, em

escala de detalhe. Estes estudos abrangeram também a coleta de amostras das rochas

encaixantes e das zonas de alteração para estudos laboratóriais, incluindo-se as

investigações genéticas.

(iii) Estudos ambientais numa área piloto – vila do Creporizão (Figura 1.4a), visando a

estabelecer uma diagnose da poluição do mercúrio e proceder a uma avaliação dos

possíveis impactos da ação garimpeira sobre o meio ambiente.

O presente trabalho, entretanto, tem como foco apenas o estudo da geologia e da metalogenia,

bem como a elaboração do mapa previsional para ouro em SIG das mineralizações auríferas na

Província Mineral do Tapajós, cujo objetivo é a proposição de um modelo para as mineralizações

de ouro com significado prospectivo.

1.4 Método de trabalho

Para a compreensão do quadro geológico a nível regional e a caracterização dos eventos geológicos

mais significativos, foram selecionadas, previamente, áreas de pesquisa, onde foram realizados

trabalhos denominados estudos de prospectos para a investigação das mineralizações auríferas.

Assim sendo, após um prévio levantamento a partir do conhecimento geológico disponível sobre

as ocorrências auríferas na área, adotou-se o seguinte procedimento:

(i) Seleção de áreas mineralizadas (áreas de garimpos) de fácil acesso e com boas exposições

(afloramentos) que permitissem levantar os controles geológicos da mineralização,

compreendendo: rocha encaixante e seus aspectos litológicos e estruturais (regional e

de detalhe); controle estrutural da mineralização; caractarização mineralógica e química

das zonas de alteração; paragênese do minério; e as relações encaixante/zona de alteração/

mineralização/deformação.
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Figura 1.4a Província Mineral do Tapajós, vila do Creporizão, local da base de apoio de campo da CPRM

ao mapeamento geológico e estudos de prospectos e ambientais. Observar a pista de pouso.

(Coordenadas geográficas: S 06º 50´29´´; W 56º 50´15´´)

(ii) Seleção de áreas auríferas representativas dos diferentes condicionamentos tectono-

geológicos, de modo que fossem estudados em detalhe os diversos tipos e modos de

ocorrência do ouro, bem como todas as diferentes unidades cronolitoestratigráficas,

reconhecidamente portadoras de mineralizações de ouro.

Durante a etapa de seleção das áreas para estudo de prospectos, foram conferidas as localizações

das áreas de atividade garimpeira, com locação precisa dos garimpos através do GPS e uso das

imagens LANDSAT e de Radar Orbital (JERS, RADARSAT) atualizadas (1994, 1995), em toda a

área de abrangência do projeto. Como produto dessa atividade elaborou-se o Mapa de Localização

das Pistas de Pouso das Áreas Garimpeiras, cujos pontos plotados sobre as imagens de satélite

totalizam cerca de 300 pistas de acesso a essas áreas. Este mapa muito contribuiu não só para a

seleção das áreas para estudo de prospectos como para o planejamento do acesso às mesmas,

através das pistas de garimpos, uma vez que todo o trabalho, em áreas de prospectos, foi apoiado

por aviões monomotores (Figuras 1.4a e 1.4b).

Igualmente importante para a localização das áreas de estudo de prospectos foram os mapas

aerogeofísicos (aeromagnetomeria e aerogamaespectrometria) nas áreas cobertas com

levantamentos aéreos, bem como os primeiros esboços da geologia regional produzidos com

base, predomiantemente, nas imagens de satélites, pela equipe de mapeamento regional.
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Figura 1.4b Pista de pouso na vila do Creporizão, acesso as áreas estudo de prospectos, apoiado por

aviões monomotores.

(Coordenadas geográficas: S 06º 50´29´´; W 56º 50´15´´)

Após a seleção das áreas mineralizadas (Figura 1.5), foram realizadas 10 viagens de campo às

áreas de garimpo, totalizando cerca de 150 dias de campo, distribuidos entre 1996 a 1998. Durante

esses trabalhos foram visitadas e estudadas, em detalhe, 20 áreas mineralizadas e levantados

alguns perfis geológicos para o entendimeno da geologia regional, ao longo do rio Tapajós, bem

como nas proximidades das vilas Jacareacanga e Sai Cinza, lado oeste da província e na região da

vila do Creporizão, porção sudeste da área. O Escritório da CPRM em Itaituba, Estado do Pará,

proveu as condições de infra-estrutura e a logística durante o desenvolvimento do projeto.

Os trabalhos de campo nas áreas mineralizadas compreenderam:

(i) Descrição dos aspectos estruturais e litológicos da mineralização e suas relações com a

geologia regional, nas proximidades da área em estudo;

(ii) Descrição das relações rocha encaixante/zona de alteração/mineralização; e

(iii) Amostragem sistemática da rocha encaixante, zona de alteração e zona mineralizada

através de perfis transversais, preferencialmente.

As análises laboratoriais abrangeram os seguintes estudos:

(i) Petrografia das rochas encaixantes e das zonas de alteração, realizadas parte pela

Universidade de Brasília (UnB) e outra parte pela CPRM;

(ii) Análises químicas de rocha pelo método ICP para elementos maiores e elementos-

traço de rochas encaixantes e de zonas de alteração, realizadas na London University,

Royal Holloway College, London, U.K;

CAP 1NOVO.pmd 8/18/2008, 3:14 PM9
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(iii) Análises calcográficas do minério, realizadas na CPRM e complementadas com investigações

em nível de microscopia eletrônica no Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), Rio de Janeiro;

(iv) Análises de inclusões flúidas em veios de quartzo mineralizados realizadas por técnico

da CPRM na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

(v) Análise de isótopos estáveis de oxigênio e hidrogênio em amostras de veios de quartzo

portadores de ouro, elaboradas pelo Scottish Universities Research and Reactor Centre

(SURREC), Glasgow, Scotland, U.K.;

(vi) Análises de isótopos radiogênicos pelo método Pb-Pb em amostras de sulfetos, elaboradas

pela Universidade Federal do Pará (UFPA);

(vii) Análises por ativação neutrônica para dosagem de ouro, em algumas amostras realizadas

no Geological Survey of Canada (GSC); e

(viii) Datações geocronológicas em rocha, por métodos de alta resolução (e.g. SHRIMP –sensitive

high resolution ion-microprobe) e convencionais (U-Pb e Pb-Pb em zircão), bem como

dados de Sm-Nd, obtidos por técnicos da CPRM na Austrália Western University.

As informações geológicas usadas no presente estudo (mapa de drenagem; mapa geológico; e mapas

aerogeofísicos) referem-se a dados obtidos a nível de conhecimento na escala 1:250.000. Entretanto,

para efeito de reprodução, esses dados estão sendo apresentados, no presente trabalho, em formato

reduzido para a escala 1:1.000.000 (para os dois primeiros) ou em formato A-4 (para os últimos). Seus

correspondentes em escala maior estão disponíveis na CPRM.

1.5 Estudos de prospectos

Esta atividade estudos de prospectos desenvolveu-se em vinte (20) áreas mineralizadas (áreas de

garimpo), cujas referências geográficas estão expressas na Tabela 1.1.
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Entretanto, algumas das regiões de garimpagem, estudadas em detalhe, abrangem diversas frentes

de garimpos, com boas exposições da mineralização, cujos dados constam na Tabela 1.2 a seguir.
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Figura 1.5 Mapa de drenagens com a localização das áreas de prospectos.
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II GEOLOGIA DO CRATON AMAZÔNICOCapítulo

Maria Glícia da Nóbrega Coutinho

CPRM – Serviço Geológico do Brasil

2.1 Introdução

O conhecimento da geologia regional do Craton Amazônico é pré-requisito para qualquer

tentativa de discussão de um modelo para as mineralizações de ouro na Província Mineral do

Tapajós, a qual constitui parte de uma das suas unidades geotectônicas (Figura 2.1).

Inserido na Plataforma Sul-Americana (Almeida & Hasui, 1984), o Craton Amazônico representa

uma das mais expressivas áreas no mundo de idade do Arqueano/Proterozóico. Há cerca de

dois séculos a região vem produzindo ouro. No território brasileiro, referências a trabalhos de

extração de ouro são conhecidas desde o século XVIII, na região do Aurizona, em terrenos do

Cinturão Metamórfico do Gurupi, estados do Maranhão e Pará. Em territórios limítrofes,

Venezuela e Guiana, minas de ouro são operadas desde o começo do século passado. Apesar da

potencialidade aurífera favorável e produção significativa em ouro, a região do Craton Amazônico

permanece com um dos mais baixos níveis de conhecimento geológico em áreas arqueanas,

especialmente na parte abrangida pelo território brasileiro. Entretanto, depósitos de ouro ainda

estão sendo descobertos, a despeito da: (i) ausência quase total de acesso terrestre; (ii) presença

de vasta cobertura vegetal; (iii) inexistência de mapeamentos geológicos em escala adequada;

(iv) ausência de levantamentos aerogeofísicos com espaçamento entre perfies inferior a 1 km; e

(v) falta de um suporte geocronológico que permita o entendimento da evolução tectono-geológica

da região.

Exemplos de depósitos econômicos de ouro localizados no Craton Amazônico constam na Tabela

2.1, cuja distribuição pode ser visualizada na Figura 2.1.

2.2 Contexto regional da geologia da Plataforma Sul-Americana

A Plataforma Sul-Americana (Almeida & Hasui, 1984) é formada por plataformas pré-cambrianas

e bacias sedimentares, cuja maior extensão dos seus terrenos está inserida no território brasileiro.

No Brasil, as plataformas pré-cambrianas, (Plataforma das Guianas, Plataforma Brasil Central e

Plataforma Atlântica), separadas pelas bacias fanerozóicas, abrangem uma superfície equivalente

a 6.000.000km2 (Almeida et al., 1976; 1977; 1981). As duas primeiras plataformas, juntamente
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Figura 2.1 Distribuição dos principais distritos e províncias auríferos no Craton Amazônico.
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com a Plataforma Paraguai Leste, formam o Craton Amazônico e equivalem a 4.500.000km2 da

área total da Plataforma Sul-Americana.

Os seguintes domínios geotectônicos são reconhecidos na Plataforma Sul-Americana, conforme

exposto na Figura 2.2 (Almeida & Hasui, 1984):

(i) Cinco áreas cratônicas ou estáveis abrangendo o Craton Amazônico, o Craton de São Luiz e

o Craton do São Francisco, no Brasil e parte no Paraguai; o Craton do Rio de la Plata, no

Uruguai; e as áreas cratônicas menores Tandillia e Sierras Australes, na Argentina;

(ii) Três áreas de maciços: Maciço Central de Goiás; Maciço de Pernambuco-Alagoas; e

Maciço de Guaxupé;

(iii) Áreas de cinturões móveis de diferentes idades, a maior parte delas superimpostas por

diferentes fases de deformação e metamorfismo, com evidências de reativação: Cinturões

dobrados pré-brasilianos (cinturões Uruaçú e Espinhaço); Cinturões dobrados do Ciclo

Brasiliano (Cinturão Paraguai-Araguai; Cinturão Brasília; Cinturão Sergipano e Cinturão

Araçuaí); e Cinturões dobrados de idades do Paleoproterozóico a Neoproterozóico (Sequências

vulcanossedimentares da Borborema);

(iv) Cobertura Sedimentar do Ciclo Brasiliano sobreposta ao embasamento e aos cinturões

móveis, por inconformidade; e

(v) Sedimentos fanerozóicos que ocorrem nas bacias sedimentares paleozóicas, on-shore

(Bacia Amazonas; Bacia Maranhão-Piaui; Bacia do Paraná) e as bacias marginais que

progradam para a margem continental (off-shore).

No Brasil, a Plataforma Sul-Americana consiste em terrenos pré-cambrianos do embasamento

granito-gnaíssico e greenstone-belts, circundados por cinturões móveis que foram submetidos a

deformações de alto a baixo grau metamórfico. Sequências sedimentares e vulcânicas de idades
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Figura 2.2 Plataforma Sul-Americana e principais domínios geotectônicos (modificado de Almeida & Hasui, 1984), com a

localização da Província Tapajós.
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do Pré-cambriano ao Fanerozóico, incluindo espessas unidades clásticas intracratônicas, também

estão presentes (Almeida et al, 1976; 1981).

Cinco ciclos tectônicos têm sido reconhecidos nos terrenos pré-cambrianos no Brasil conforme

exposto na Tabela 2.2 (Almeida et al., 1976).

Entretanto, com relação aos limites acima expostos deve ser ressaltado que o limite 1,6 Ga para

Paleoproterozóico/Mesoproterozóico proposto pelo ICS/IUGS não se aplica para os terrenos no

Brasil, em especial na Amazônia (Almeida & Hasui, 1984; Brito Neves, 1992). Os dados de

rochas mais recentes e disponíveis do Proterozóico Médio, nessa região, indicam que o limite

inferior está em torno de 1,9 a 1,75 Ga (Brito Neves, 1992).

2.3 Evolução do conhecimento geológico do Craton Amazônico

O Craton Amazônico, contido predominantemente no Brasil, estende-se ao norte para os países

vizinhos (Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa), onde os limites estão encobertos

por sedimentos fanerozóicos. A leste e sudeste limita-se pelo Cinturão Móvel Araguaia de idade

Neoproterozóico e a oeste pela Cadeia Andina (Figura 2.3).

O Craton Amazônico foi inicialmente dividido (Amaral, 1974), em três províncias cratônicas:

(i) oriental, (ii) central e (iii) ocidental. A seguir, foi proposta uma divisão em duas províncias

estruturais (Almeida et al., 1977):

(i) Província Tapajós, localizada ao sul, situada na parte do escudo Brasil Central ou Craton

do Guaporé; e

(ii) Província Rio Branco, a norte da bacia Amazonas, pertencente ao escudo das Guianas.

Uma evolução tectônica controlada por episódios crustais acrescionários foi sugerida para o

Craton Amazônico, com base na similaridade geológica entre esta unidade e demais regiões

cratônicas no mundo que ocorrem, por exemplo, no Canadá, Africa e Austrália. Com base em

dados radiométricos, dominantemente Rb-Sr, provenientes de rochas pré-cambrianas da

Amazônia brasileira, foi proposto um modelo evolutivo para o Craton Amazônico
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Figura 2.3 Domínios geotectônicos (modificado de Cordani & Brito Neves, 1982) com a distribuição dos principais

distritos e províncias auríferos no Craton Amazônico.
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compreendendo quatro províncias geocronológico-estruturais (Cordani et al, 1979). Com exceção

da Província Amazônia Central, sugerida como núcleo antigo, as demais províncias foram

interpretadas como mobile belts com desenvolvimento relacionado a ciclos geodinâmicos

distintos.

(i) Província Amazônia Central (> 2,50 Ga).

(ii) Província Maroni - Itacaúnas (2,2-1,8 Ga).

(iii) Província Rio Negro - Juruena (1,75-1,4 Ga).

(iv) Província Rondoniana (1,4-1,1 Ga).

A seguir, o Craton Amazônico foi descrito como um maciço antigo constituído por um núcleo

do Arqueano denominado (i) Província Amazônia Central, circundado por três cinturões móveis

(mobile belts) de idades variando do Paleoproterózoico ao Mesoproterozóico, que são: (ii)

Província Maroni - Itacaúnas, (iii) Província Rio Negro - Juruena e a (iv) Província Rondoniana

(Cordani & Brito Neves, 1982).

Modelos combinando idades radiométricas e dados geofísicos (gravimetria e magnetometria)

permitiram reconhecer-se uma série de 12 blocos crustais de idades desde o Arqueano ao

Proterozóico. Em geral, os limites entre esses blocos são definidos por anomalias gravimétricas

positivas ou áreas representadas por anomalias fortemente magnéticas. Estas áreas foram

interpretadas como cinturões deformados e metamorfizados, de cavalgamento e transcorrência.

Esses cinturões consistem em gnaisses de médio grau, supracrustais e granitóides e terrenos de alto

grau caracterizados por rochas granulíticas, com feições de segmentação e imbricamento, limitados

por descontinuidades geofisicas, interpretadas como colisionais, tipo Himalaia com junções tríplices

(Hasui et al., 1984). O núcleo dos blocos crustais é constituído por terreno granito-gnaíssico com

sequências tipo greenstone belts. Essa estruturação é interpretada como resultante de processos

colisionais, e as rochas granulíticas representam porções da crosta inferior alçadas pela movimentação

tectônica para níveis crustais mais elevados (Costa & Hasui, 1997; Figura 2.4).

Com base em investigações geocronológicas, predominantemente datações pelo método Rb-Sr

(Teixeira et al., 1989), o Craton Amazônico foi dividido em cinco províncias geocronológicas,

compreendendo um núcleo antigo (Província Amazônia Central), bordejada por quatro províncias

de idade variando do Proterozóico Inferior ao Proterozóico Médio. Esses estudos sugerem eventos

de diferenciação mantélica e processos acrescionários na evolução das três primeiras províncias,

seguidos por orogenias ensiálicas para as duas últimas unidades, ficando o Craton assim dividido:

(i) Província Amazônia Central (núcleo antigo).

(ii) Província Maroni - Itacaúnas.

(iii) Província Rio Negro - Juruena.

(iv) Províncial Rondoniana.

(v) Província Sunsás.

Posteriormente, com base em novas datações de Rb-Sr, o Craton Amazônico foi dividido em

seis províncias geocronológicas, sugerindo uma evolução crustal envolvendo núcleos de idade
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Figura 2.4 Blocos crustais da região amazônica no Brasil (Hasui et al., 1984).
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do Arqueano, posteriormente amalgamados por cinturões móveis de idades relacionadas ao

Ciclo Transamazônico. Esses grandes fragmentos neoformados foram agregados por uma sucessão

de arcos magmáticos com idades variáveis de 1,9 Ga a 1,55 Ga. Subsequentemente, essa imensa

área continental foi submetida, em sua borda sudoeste, a dois eventos orogenéticos de natureza

ensiálica, denominados de Rondoniano-San Ignácio e Sunsás (Tassinari, 1996):

(i) Província Amazônia Central (2,3 Ga).

(ii) Província Maroni - Itacaúnas (2,2-2,95 Ga).

(iii) Província Ventuari - Tapajós (1,95-1,8 Ga).

(vi) Província Rio Negro - Juruena (1,8-1,55 Ga).

(vi) Províncial Rondoniana - San Ignácio (1,5-1,3 Ga).

(vii) Província Sunsás (1,25-1,0 Ga).

Com base em estudos geocronológicos, predominantemente em datações de Sm-Nd (Sato &

Tassinari, 1997), foram reconhecidos os principais eventos de acresção manto-crosta continental

no Craton Amazônico. As idades-modelos Sm-Nd relativas ao manto empobrecido (DM)

apresentaram valores variáveis desde 3,0 até 1,0 Ga, corroborando os modelos de evolução

tectônica do Craton Amazônico, previamente sugeridos (Cordani et al., 1979; Teixeira et al.,

1989), que propõem uma evolução de cinturões móveis do Paleoproterozóico e Mesoproterozóico

bordejando núcleos antigos do Arqueano. Segundo esses estudos, o principal período de acresção

continental ocorreu no Paleoproterozóico, entre 2,0 Ga a 2,1 Ga (60% do volume da crosta):

(i) Província Amazônia Central; região de Carajás (Sm-Nd TDM >2,3 Ga).

(ii) Província Maroni - Itacaúnas (Sm-Nd TDM varia de 2,25 Ga a 2,0 Ga).

(iii) Província Rio Negro -Juruena (Sm-Nd TDM varia de 2,2 Ga a 1,7 Ga).

(iv) Província Rondoniana (Sm-Nd TDM varia de 2,2 Ga a 1,0 Ga).

(v) Província Sunsás (Sm-Nd TDM varia de 2,2 Ga a 1,0 Ga).

Novos estudos geocronológicos, por métodos de alta resolução, têm levado a questionamento muitas

das idades K-Ar e Rb-Sr anteriores (Cordani et al., 1979), cujas isócronas têm se revelado

inconsistentes quando comparadas com o nível de conhecimento geológico disponível. A partir da

década de 90, dados radiométricos obtidos por métodos mais precisos (e.g. U-Pb, Pb-Pb e Sm-Nd;

Machado et al., 1991; Macambira & Lancelot, 1991 a & b;1992;1996) induziram a uma revisão nos

modelos anteriormente propostos para os domínios geotectônicos do Craton Amazônico.

Recentemente, estudos suportados por datações geocronológicas U-Pb em zircões (método

convencional e SHRIMP) e dados isotópicos de Sm-Nd sugerem uma divisão em oito províncias

geotectônicas para os terrenos pré-cambrianos do Craton Amazônico, cuja evolução é atribuída

a processos de acresção, relacionados ao desenvolvimento de arcos magmáticos (províncias

Carajás - Imatacá, Transamazônica, Tapajós - Parima e Rondônia Juruena) ou à reciclagem de

crosta continental (Amazônia Central, Rio Negro, K’Mudku e Sunsás; Santos et al., 2000; vide

Figura 2.5):

(i) Província Carajás - Imataca (3,10-2,53 Ga).

(ii) Província Transamazônica (2,25-2,00 Ga).
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Figura 2.5 Províncias geotectônicas (modificado de Santos et al., 2000) com a distribuição dos principais distritos

e províncias auríferos no Craton Amazônico.
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(iii) Província Tapajós - Parima (2,01-1,87 Ga).

(iv) Província Amazônia Central (1,88-1,70 Ga).

(v) Província Rio Negro (1,86-1,52 Ga).

(vi) Província Rondônia - Juruena (1,75-1,47 Ga).

(vii) Província K’Mudku (1,25-1,10 Ga).

(viii)Província Sunsás (1,20-0,99 Ga).

Com base nesses novos estudos (Santos et al., 2000), as exposições de idade do Arqueano são

restritas à Província Carajás - Imataca, indicando que a Província Amazônia Central é

dominantemente formada por crosta de idade do Proterozóico. As províncias Carajás - Itamaca

e Transamazônica consistem em terrenos granito-greenstone belts, enquanto que a província

Amazônia Central é interpretada como originada da fusão parcial de crosta continental de idade

do Arqueano, provavelmente proveniente da Província Carajás. As províncias Tapajós - Parima

e Rondônia - Juruena representam crosta acrescida como cinturões orogênicos. Para as províncias

Rio Negro e Sunsás é sugerida origem relacionada principalmente a reciclagem magmática dos

dois cinturões orogênicos mais antigos. A Província K’Mudku caracteriza-se pelo

desenvolvimento de uma extensa zona de cisalhamento NE-SW que resultou na deformação e

retrabalhamento de rochas, pelo menos, de três províncias: Rio Negro, Tapajós - Parima e

Transamazônica.

2.4 Províncias tectônicas do Craton Amazônico

Com base na evolução do conhecimento geológico acima apresentado, os diversos modelos

sugeridos para a evolução tectono-geológica do Craton Amazônico basearam-se em três tipos de

investigações:

(i) Dados geofísicos de magnetometria e gravimetria (Costa & Hasui, 1997). Este modelo

sugere um craton formado por 12 blocos antigos consistindo em terrenos granito-

greenstone belts, cujas margens caracterizam-se pelo desenvolvimento de cinturões

altamente deformados (terrenos granulíticos) resultantes de processos colisionais durante

o Arqueano-Paleoproterozóico, reativados em períodos subsequentes.

(ii) Dados geocronológicos obtidos por métodos de baixa resolução (predominantemente K-

Ar, Rb-Sr) e mais raramente Sm-Nd para datações em terrenos deformados (e.g. Cordani

et al., 1979; Cordani & Brito Neves, 1982; Teixeira et al., 1989; Tassinari, 1996; Sato &

Tassinari, 1997 ). As diferentes propostas fundamentaram-se no conceito de núcleo de

rochas antigas contendo terrenos granito-greenstone circundados por cinturões móveis

(mobile belts no conceito de Anhaeusser et al, 1969).

(iii) Dados geocronológicos de alta resolução para datação de terrenos pré-cambria-

nos obtidos através de U-Pb em zircões (método convencional e SHRIMP),

associados a Sm-Nd e a algumas datações Rb-Sr (Santos et al., 2000). A proposta

sugere oito províncias geotectônicas no Craton Amazônico geradas por acresção

relacionada ao desenvolvimento de arcos magmáticos e/ou por reciclagem de

crosta continental.
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Todavia, a análise das propostas acima referidas recomenda certa reserva nas divisões

apresentadas. Nesse sentido, trabalhos de campo realizados posteriormente em áreas

correspondentes aos limites marginais de blocos crustais sugeridos na proposta (i) com base em

dados geofísicos não comprovaram a presença de terrenos de alto grau (granulitos) nessas áreas

(In Santos et al., 2000). A falta de apoio de campo nas propostas baseadas em dados

geocronológicos por métodos de baixa resolução (proposta ii) para datação em terrenos pré-

cambrianos deformados, recomenda uma revisão nessas idades por métodos mais adequados

para esse tipo de terreno. Finalmente, a proposta com base em dados geocronológicos de precisão

(proposta iii), apesar de ser suportada por informações de campo, deve ser considerado que

nem todas as províncias sugeridas apresentam nível de conhecimento geológico satisfatório,

que permita esclarecer com precisão os limites entre as diversas províncias. Por exemplo, a

província K’Mudku, representada por uma shear-zone que afetou litologias de diversas províncias,

permanece geologicamente pouco conhecida. Por outro lado, os limites entre as províncias Rio

Negro e Rondônia - Juruena, bem como entre Rio Negro e Tapajós–Parima são insatisfatóriamente

conhecidos e carecem de investigações complementares (Santos et al., 2000).

As províncias tectônicas do Craton Amzônico, apresentadas na Figura 2.5 (Santos et al.,

2000), caracterizam-se pelos aspectos geológicos a seguir mencionados.

2.4.1  Província Carajás – Imataca

Abrange a Província Carajás situada no sudeste do Estado do Pará e o Cinturão Imataca localizado

no extremo norte do Craton Amazônico, nas proximidades do rio Orinoco, Venezuela. Cinco

províncias auríferas denominadas Cumaru, Andorinhas, Carajás, Serra Leste e Sapucaia são

reconhecidas em Carajás. Ambas as unidades Carajás e Imataca são detentoras de grandes

reservas de minério de ferro.

Em função do avanço do conhecimento geológico (Santos et al, 2000), a área inicialmente

atribuída a terrenos de idade do Arqueano no Craton Amazônico foi bastante reduzida ficando,

em ambas as unidades, Carajás e Imataca, restrita apenas aos terrenos granito-greenstone.

Em Carajás os cinturões móveis, distribuidos em trends variando de N700W a E-W, consistem

em metabasalto, formações ferríferas e metassiltitos, intrudidos por granitóides de diferentes

idades: granito Salobro (2.573 ± 2 Ma) e granito Serra dos Carajás (1.880 Ma; Machado et al,

1991). Em Itamaca sequências de formações ferríferas, metamorfizadas na fácies granulítica e

de idade 3,10 Ga (Bellizia, 1972), estão distribuídas segundo trend N600-700W.

Dados geocronológicos recentes de rochas provenientes da região de Carajás, obtidos por métodos

de alta resolução (U-Pb ou Pb-Pb), em zircão ou rocha total, indicam idades antigas para essas

rochas, tais como: 2.957 ± 19 Ma em metatonalitos gnáissicos da região do Rio Maria (Macambira

& Lancelot, 1991); 3.050 ± 114 Ma em granulitos do complexo Pium (Rodrigues et
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al., 1992); 2.904 +29/-22 Ma em metarriolito do greenstone belt da região do Rio Maria

(Macambira & Lancelot, 1992); 2.876 +13/-11 Ma em granodiorito Rio Maria que corta o

metarriolito de mesmo nome (Macambira & Lancelot, 1992); 2.645 ± 12 Ma para os metagabros

que cortam as sequências de metassedimentos do Grupo Rio Fresco (Dias et al., 1996); e 3,10 Ga

(U-Pb) nos granulitos Cupixi, no Amapá (MacReath & Faraco, 1997).

A evolução arqueana da região de Carajás é marcada por eventos tectono-metamórficos

significativos, tendo sido afetada por uma tectônica dominantemente transcorrente (Araújo et

al., 1988; Olszewski et al., 1989; Machado et al., 1991). A idade da mineralização aurífera (lode-

gold) é 2.850 ± 65 Ma (Mougeot et al., 1996).

2.4.2 Província Transamazônica

Estende-se por cerca de 2.000 km, desde a localidade de Ipitinga no Pará, seguindo na direção

noroeste até a Venezuela, esta província corresponde a antiga denominação Província Maroni -

Itacaiúnas (Tassinari et al., 1996), onde ocorrem importantes depósitos de ouro: Ipitinga (Pará),

Amapá (Amapá), Guiana Francesa, Gross Rosebel (Suriname), Omai (Guiana), El Callao

(Venezuela) e Las Cristinas (Venezuela). A província é representado por um extenso cinturão

móvel consistindo em terreno granito-greenstone belt, com trend N 500-700 W, dominado por

sequências vulcanossedimentares, predominantemente clásticas, com pequena contribuição de

rochas ultramáficas. Essas sequências têm denominações diversas: Vila Nova e Ipitinga (Brasil),

Paramacá e Bonidoro (Guiana Francesa), Armina-Rosebel (Suriname), Barama - Mazaruni

(Guiana) e Pastora - Carichapo (Venezuela).

Dados geocronológicos indicam a idade de vulcanismo de 2.120 ± 2 Ma, em Omai, Guiana

(Norcross et al., 1998) e 2.130 Ma na Guiana Francesa (Milesi et al., 1995). Com base em dados

de Pb-Pb em sulfetos, duas fases metalogenéticas para a mineralização de ouro são indicadas: a

primeira fase de idade 2,15 Ga e a segunda (fase tardia) de 2,014 Ga (Milesi et al., 1995).

A evolução geológica do cinturão está associada a uma evolução crustal ocorrida durante o

Proterozóico, compreendida entre 2,25-2,00 Ga, sugerindo uma correlação com o cinturão

Birrimiano no oeste africano (Santos et al., 2000).

2.4.3 Província Tapajós – Parima

Localiza-se na parte oeste da Província Amazônia Central e estende-se desde o noroeste de

Roraima até o sudeste do Estado de Mato Grosso. Abrange as províncias auríferas Parima, Tapajós

e Alta Floresta, englobando a parte oeste da Província Amazônia Central, no conceito de Tassinari

et al., (1996). A significativa produção de ouro aluvionar nessas áreas pode ser demonstrada

pela maciça presença de garimpos nas áreas, bem como pela grande quantidade de pistas de

garimpos cadastradas (300 no Tapajós, 170 em Parima e 185 em Alta Floresta).
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Geologicamente, a província caracteriza-se por um extenso cinturão com domínio de rochas

orogênicas, expressivo magmatismo cálcioalcalino e um sistema plutono-vulcânico associado

(rochas relacionadas ao Evento Uatumã: vulcânicas tipo Iriri e granitóides Maloquinha). O

expressivo magmatismo cálcioalcalino, o predomínio de rochas metassedimentares em relação

às rochas básicas e trends estruturais NW-SE sugerem uma correlação geológico-evolutiva entre

a Província Tapajós e as províncias Parima (a noroeste) e Alta Floresta (a sudeste).

Dados geocronológicos recentes (Santos et al., 2000) indicam na Província Mineral do Tapajós

idades de rochas que variam de 2,10 Ga a 1,87 Ga. Com base nesses estudos, propõe-se que a

província se tenha originado por processos acrescionários com desenvolvimento de arcos

magmáticos, com a geração de crosta acrescida aos cinturões orogenéticos segundo trend N 200-

300 W (vide Capítulo 6).

2.4.4 Província Amazônia Central

A província tem sido considerada como um núcleo de idade do Arqueano acrescido de vários

cinturões móveis (Tassinari et al., 1996). Entretanto, estudos geocronológicos recentes (Santos

et al., 2000) sugerem uma expressiva redução (45%) na área originalmente proposta, tendo as

rochas de idade do Arqueano ficado restritas apenas a Carajás (Pará, Brasil) e predominantemente

em Itamaca (Venezuela). A parte oeste-central dessa província, segundo esses estudos, consiste

em rochas vulcânicas ácidas a intermediárias (tipo Iriri-Surumu) e granitóides (tipos Maloquinha

e Mapuera); sedimentos fluviais clásticos (tipo Roraima) e sill e diques básicos (intrusões tipo

Crepori-Avanavero). Esses litótipos apresentam-se fracamente dobrados, porém formam blocos

tectônicos falhados. A província consiste dominantemente em terreno plutônico do Proterozóico,

originado da fusão parcial da crosta continental de idade do Arqueano (Santos et al., 2000).

Dados de Sm-Nd, em rochas das sequências intracratônicas, com valores de ÎNd (-7.10 a –12.38)

e idade-modelo Sm-Nd TDM (2,44-2,85 Ga) são interpretados como idades das rochas fontes

relacionadas à crosta continental de idade do Arqueano (reciclagem de crosta), proveniente,

provavelmente, da Província Carajás (Santos et al., 2000). Datações em zircões (SHRIMP) em

granitóides revelaram idades de 1.870 ± 4 Ma, interpretadas como idade de formação de rocha

e 2.680 ± 18 Ma atribuída a idade da fonte (Santos et al., 2000).

2.4.5 Província Rio Negro

Localiza-se a noroeste do Craton Amazônico, abrangendo partes a noroeste do Brasil, sudoeste

da Venezuela e sudeste da Colômbia. Limita-se ao leste pelo Cinturão Orogenético Tapajós –

Parima (Santos et al., 2000).

É constituída por granitóides (monzogranitos a tonalitos), bandados ou foliados, calcioalcalinos,

que constituem o embasamento, e subordinadamente por sequências areníticas quartzosas com

raros filitos, dobradas e metamorfizadas, denominadas Grupo Tunuí, a oeste, e Grupo Roraima,
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a leste. O Grupo Tunuí, denominação no território brasileiro, ou Traíra na Colômbia, é portador

de importantes depósitos de ouro (Serra da Onça, Traira e Caparro, no Brasil; Caranacoa e

Maimachi, na Colômbia). Esta sequência é correlata ao Grupo Roraima (Menezes & Melo, 1994).

Rochas intrusivas ultramáficas e máficas (Complexo Tapuruquara), batólitos graníticos das Suítes

Intrusiva Içana (Almeida et al., 1997b) e Uaupés (Dall’Ágnol & Macambira, 1992) são as rochas

dominantes na província.

Datações em granitóides do embasamento na Venezuela (Gaudette & Olszewski, 1985) indicam

as seguintes idades: 1.847 ± 65 Ma (U-Pb em zircão) e 1.823 ± 15 Ma (isócrona Rb-Sr) para o

gnaisse Macabana; 1.859 ± 47 Ma (U-Pb em zircão) para o gnaisse Minicea ; 1.793 ± 98 Ma

(isócrona Rb-Sr) para o gnaisse Atabapo; 1.783 ± 35 Ma (isócrona Rb-Sr) para o granito

Cassiquiare; e 1.805 ± 60 Ma (isócrona Rb-Sr) para o Granito Padamo. Tonalitos da Venezuela

(Cassiquiare) revelaram idade em zircões de 1.834 ± 24 Ma (SHRIMP; Tassinari et al., 1996).

Idades em zircões (U-Pb) provenientes da coberturas clásticas na região de Seis Lagos indicaram

idades de 1.859 ± 47 Ma; 1.834 ± 24 Ma; 1.823 ± 15 Ma; 1.810 ± 9 Ma. Esses dados atestam

que o embasamento da Província Rio Negro é mais novo do que as rochas da Província Tapajós

– Parima e mais antigo do que as da Província Rondonia - Juruena (Santos et al., 2000). Idades

de formação crustal (Sm-Nd) do magmatismo calcioalcalino variam de 1.916 Ma a 2. 062 Ma

(Sato & Tassinari, 1997). Estudos geocronológicos por U-Pb em três zircões provenientes de

rochas do Grupo Tunuí (montanha Caparro, limite Brasil - Colômbia) indicam idade

compreendida entre 1.973 Ma a 1.518 Ma para o tempo de deposição desses sedimentos (Santos

et al., 2000). Datações U-Pb em zircões, em granitóides das suítes intrusiva Içana e Uaupés

indicaram idades de 1.512 Ma (Almeida et al., 1997b) e 1.518 ± 25 Ma (Santos et al., 2000).

Com base em estudos recentes Santos et al. (2000) sugerem 1.950 Ma a idade máxima para o

Grupo Roraima, cuja unidade foi dobrada e metamorfizada durante o evento responsável pela

colisão Rio Negro há 1.650 - 1.500 Ma. Datações em granitóides da Suíte Intrusiva Uaupés

indicaram as seguintes idades: 1.459 ± 32 Ma (Rb-Sr em rocha total; Dall‘Agnol & Macambira,

1992); 1.617 ± 90 Ma e 1.567 ± 25 Ma (Gaudette & Olszewski, 1985). Para os granitóides da

Suíte Intrusiva Içana, datações revelaram as idades: 1.521 ± 32 Ma (Pb-Pb em zirção; Almeida

et al., 1997b); 1.268 ± 23 Ma (isócrona Rb-Sr; Tassinari, 1981).

2.4.6 Província Rondônia – Juruena

Localiza-se a oeste da Província Tapajós - Parima e apresenta distribuição restrita à porção

sudoeste do Craton Amazônico. Depósitos de ouro primário, apesar de geologicamente pouco

conhecidos, estão distribuídos ao longo do Cinturão Orogênico Guaporé, tais como Jaru, Serra

Sem Calça, Arapapa, Jenipapo, Nova Brasilândia e Colorado. Depósitos de ouro aluvionar são

frequentes, principalmente ao longo do rio Madeira.

Idades de isócrona de Rb-Sr em rocha total, de litótipos do embasamento das áreas de Rondônia

e Juruena, levaram a admitir essas áreas como províncias distintas na evolução do Craton

Amazônico (Cordani et al., 1979; Tassinari et al., 1996). Entretanto, previamente, idades similares
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já haviam sido registradas para rochas provenientes dessas províncias (Payolla et al., 1998).

Mais recentemente, estudos (Santos et al., 2000) baseados em U-Pb (convencional e SHRIMP)

também têm demonstrado idades similares para ambas as áreas, as quais são interpretadas como

pertencentes a uma mesma província tectônica.

Geologicamente, a província consiste em rochas do embasamento (gnaisses dominantes); rochas

do Cinturão Orogênico Guaporé (sequência vulcanossedimentar, dobrada e metamorfizada na

fácies greenschist, denominada Grupo Roosevelt); granitóides (tipo Serra da Providência), em

geral, deformados para milonitos e sedimentos de cobertura plataformal (Grupo Beneficente).

Datações (SHRIMP) em zircões de rochas vulcânicas (dacitos do Grupo Roosevelt) indicam idade
207Pb/206Pb de 1.740 ± 8 Ma, enquanto que os riolitos (Teleron Hill) correlatos ao Grupo

Beneficiente apresentaram idades U-Pb de 1.691 ± 73 Ma (Santos et al., 2000). Datações U-Pb

em zircões de granitóides revelaram idades de 1.657 ± 16 Ma (paragnaisses) e 1.429 ± 16 Ma

(charnoquitos; Santos et al, 2000); e 1.554 Ma no granito Serra da Providência (Bettencourt et

al., 1999).

2.4.7 Província K’Mudku

Com nível de conhecimento geológico insatisfatório, a província consiste em um extenso cinturão

de cisalhamento, 200 km de largura, direção NE-SW, localizada na porção ocidental do Craton

Amazônico, onde estruturas oblíquas tipo thrust têm sido reconhecidas (Fraga & Reis, 1995).

Formada por rochas milonitizadas, a província é o resultado de deformação e retrabalhamento

de litótipos das províncias Rio Negro, Tapajós - Parima e Transamazônica, ao qual foram

submetidas rochas de idades variando de 2,20 Ga a 1,52 Ga (Santos et al., 2000).

Idades geocronológicas K-Ar de 1.120 Ma nas vulcânicas do Grupo Surumu, em Roraima

(Amaral, 1974) e nos charnoquitos Kanuku, na Guiana (Barron, 1966) têm sido interpretadas

(Santos et al., 2000) como a idade mínima da shearing K’Mudku (evento K´Mudku), a qual

afetou diferentes litótipos. Como idade máxima de deformação atribuída ao evento K’Muduku

são as idades registradas nos milonitos originados dos granitóides da Suíte Uaupés, na Província

Rio Negro (1.520 Ma) e nos granitos rapakivi, tipo Mucajaí, em Roraima (1.544 Ma; Gaudette

et al., 1996).

2.4.8 Província Sunsás

O termo Sunsás refere-se originalmente a um cinturão orogênico de trend NW, na Bolívia, de

idade 1.000 Ma (Litherland et al., 1989). Posteriormente, foi correlacionado com o Cinturão

Aguapeí, no Brasil, passando a constituir uma só unidade geotectônica (Tassinari et al. 1996),

amplamente distribuída na região central, sul e sudoeste de Rondônia (extremo SW do Craton

Amazônico), estendendo-se a NW para a Bolívia.
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A unidade consiste em um expressivo cinturão de rochas metavulcanossedimentares,

metamorfizada dominantemente na fácies anfibolítica (Suíte Metamórfica Nova Brasilândia,

em Rondônia; Scandolara et al., 1996). A idade de 980 Ma (Rb-Sr) em granitóides estaníferos

levou a atribuir-se ao cinturão um desenvolvimento relacionado a Orogênese Grenville no

Continente Laurentia (Priem et al., 1971). Posteriormente, parte do extremo oeste do craton foi

considerado como pertencente ao Continente Rodinia (Renne et al., 1989; Dalziel, 1992), sendo

atribuído, ao Cinturão Sunsás, um desenvolvimento relacionado à colisão entre o Continente

Laurentia e o Craton Amazônico. A província interpretada como o resultado de processos

colisionais consiste em uma sequência de supracrustais (Suíte Metamórfica Nova Brasilândia),

gabros e doleritos e granitóides.

Estudos geocronológicos (Santos et al., 2000) em zircões de metarrenitos da Suíte Metamórfica

Nova Brasilândia indicaram idades que variaram de 1.417 ± 35 Ma a 1.122 ± 12 Ma. As idades

máxima 1.122 ± 12 Ma e mínima 1.100 Ma foram interpretadas como idades de sedimentação e

metamorfismo, respectivamente. Estudos de idades-modelo (Sm-Nd) em rochas máficas (Nova

Floresta e Siriquiqui magmatismos) revelaram idades de 1.180 Ma, 1.140 Ma e 1.060 Ma (Sato

& Tassinari, 1997).

2.5 Províncias e depósitos auríferos no Craton Amazônico

O Craton Amazônico apresenta uma evolução tectono-geológica favorável à formação de

depósitos de ouro, conforme pode ser visualizado na Tabela 2.3. Depósitos auríferos ocorrem

em cinco das oitos províncias geotectônicas do Craton.

Dados de geocronologia dos principais eventos geológicos das províncias auríferas no Craton

Amazônico constam na Tabela 2.4. Entretanto, as informações sobre a Província Mineral do
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Tapajós referem-se apenas aos dados disponíveis anteriormente ao PROMIN-TAPAJÓS. Os estudos

geocronológicos realizados durante este projeto serão abordados posteriormente, em detalhes.
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III GEOLOGIA GERAL DA PROVÍNCIA MINERAL DO

TAPAJÓS

Capítulo

Maria Glícia da Nóbrega Coutinho

CPRM – Serviço Geológico do Brasil

3.1 Introdução

A Província Mineral do Tapajós, compreendendo uma área de 80.650 km2, limita-se

geograficamente ao norte pela Bacia Amazonas, noroeste da cidade de Itaituba, Estado do Pará,

a leste pelo rio Iriri, ao sul pela serra do Cachimbo e a oeste pelo rio Abacaxis (vide Figura 1.1c).

Entretanto, as feições geológicas no limite leste têm continuidade além do rio Iriri.

Politicamente, a província situa-se nos municípios de Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso e

Trairão, Estado do Pará. A cidade de Itaituba, sede do principal município da região, pode ser

atingida por via aérea através de vôos comerciais regulares e diários, interligando-se, desta

forma, às principais cidades do país. Por via terrestre, liga-se aos centros mais desenvolvidos

através das rodovias federais BR-163 (Cuiabá-Santarém) e BR-230 (Transamazônica), sendo

servida por linhas regulares de ônibus para Alta Floresta, Santarém, Altamira, Marabá e Belém.

O acesso à região pode ser feito, ainda, por via fluvial, através do rio Tapajós e tributários, que

permitem a navegação de barcos de médio calado (cerca de 100 t).

A interiorização, a partir de Itaituba, Pará, ou Alta Floresta e Peixoto de Azevedo, ambas no

norte de Mato Grosso, até a região aurífera do Tapajós, é feita por aviões de pequeno porte,

mono e bimotores, dependendo das características das pistas que são construídas para dar apoio

aos garimpos. Até o presente, foram cadastradas, pelo Projeto PROMIN-TAPAJÓS, cerca de 300

pistas de pouso, que podem ser atingidas num espaço de tempo que varia de 30-90 minutos.

Com a construção da Rodovia do Ouro (Cuiabá-Santarém/Mundico Coelho), lado leste da

província, vários núcleos populacionais foram interligados por estradas de terra, que nas épocas

de chuva tornam-se praticamente intransitáveis.

Inserida na Província Mineral do Tapajós está localizada a Reserva Garimpeira do Tapajós (Portaria

MME No 882, 25/07/83), compreendendo uma área de 28.745 km2, que se estende entre os rios

Jamanxim, a leste e Tapajós, a oeste (vide Figura 1.1b). Distribuídos na área da reserva e
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em áreas circunvizinhas, que administrativamente abrangem os municípios de Itaituba, Trairão,

Novo Progresso e Jacareacanga, perfazendo cerca de 50.000km2, convivem cerca de 90.000

garimpeiros (Araújo Neto, 1992).

Conforme mencionado previamente, na Província Mineral do Tapajós foram produzidas cerca

de 159 toneladas de ouro no período de 1958 a 1996 (Araújo Neto, 1996; vide Figura 1.2), com

produção originada dominantemente dos trabalhos rudimentares dos garimpeiros, cuja “história

exploratória” (Figuras 3.1a a 3.1d) abrange três fases:

(i) Garimpagem ao longo das aluviões atuais dos rios, período 1958-1985;

(ii) Garimpagem nos terraços (colúvios) e saprólitos, período 1986-1995; e

(iii) Garimpagem em rocha (“ouro de filão”), a partir de 1995.

Entretanto, no início de 1995 houve um declínio na produção de ouro no Tapajós como

resultado, entre outros fatores, principalmente de:

(i) Dificuldades técnico-operacionais de extração de “ouro de filão” pelos garimpeiros, em

função da exaustão do ouro alúvio-coluvionar de fácil acesso por processos rudimentares

(não mecanizados); e

(ii) Queda no preço do ouro nos mercados, interno e externo.

Apesar da atratividade do Tapajós no fim da década de 80 e início de 90, demonstrada pela alta

produção em ouro dos garimpeiros e a marcante presença de atividades de pesquisa realizadas

por empresas com tradição na produção de ouro em nível mundial, no início de 2000 houve

uma forte retração nos investimentos na área, em função principalmente das turbulências

financeiras afetando o mercado externo e o preço do ouro, bem como em conseqüência do

cenário externo político globalizado. Ultimamente em função da alta do preço do ouro o Tapajós

passou a atrair significativos investimentos na pesquisa e produção de ouro.

Na Província Mineral do Tapajós, depósitos de ouro primário estão amplamente distribuídos e

ocorrem numa variedade de rochas, em diferentes tipos e modos de ocorrência (Coutinho et al,

1997; 1998), conforme será abordado posteriormente.

3.2 Descrição das unidades litoestratigráficas

A Província Mineral do Tapajós está geologicamente inserida no Craton Amazônico, mais

precisamente no cinturão móvel Ventuari-Tapajós (Tassinari, 1996) ou na província tectônica Tapajós

- Parima (Santos et al., 2000). Distribuída segundo a direção aproximadamente noroeste-sudeste,

seus limites geológicos são: ao leste a Província Amazônia Central, do Proterozóico Inferior; e oeste

as províncias Rio Negro (ao norte) e Rondonia-Juruena (ao sul), ambas do Proterozóico Médio. Na

sua porção mais ao norte a província é truncada pela Província K´Mudku (vide Figura 2.5).

Como parte do Craton Amazônico, rochas pré-cambrianas ocupam dominantemente a maior

parte da província. Com base no Mapa Geológico do Projeto Província Mineral do Tapajós –
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Figura 3.1a Vista aérea dos trabalhos de garimpagem ao longo das aluviões atuais do rio Crepori;

garimpo Nascimento.

Figura 3.1b Trabalhos de garimpagem nos terraços (colúvios) e saprólitos no garimpo São Jorge.

(Coordenadas geográficas: S 06º 28´22´´; W 5´5º 34´52´´).
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Figura 3.1d Trabalhos de garimpagem de ouro na rocha no garimpo

Mamoal, profundidade 15 m.

(Coordenadas geográficas: S 06º 11´08´´; W 55º 59´04´´)

Figura 3.1c Vista dos serviços de apoio, em superfície, no garimpo Bom Jesus, onde se desenvolvem

trabalhos de garimpagem a 20 m de profundidade. Observar a entrada do shaft no extreno sudeste da

foto.
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PROMIN-TAPAJÓS, escala 1:250.000, elaborado pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil, várias

unidades litoestratigráficas foram reconhecidas na província. A Carta Geológica Integrada 1:500.000

(Klein et al, 2000), que foi obtida a partir do mapeamento 1:250.000, está sendo apresentada no

presente estudo, modificada para a escala 1:1.000.000 (disponível no SIG, CD-ROM).

Nesta carta foram feitas algumas simplificações com ênfase às mineralizações de ouro. Unidades

cronolitoestratigráficas que não estão geneticamente relacionadas com a evolução tectono-geológica

pré-cambriana da província, e/ou que não apresentam relação com a metalogenia do ouro, foram

agrupadas. Como exemplo dessas unidades, citam-se as referentes à Bacia Amazonas, ao Graben do

Cachimbo e às coberturas proterozóicas (Formação Buiuçu). Diferentes corpos graníticos pós-Uatumã

com características petroquímicas similares, e que receberam denominações locais, foram agrupados

sob a denominação Granitóides pós-Maloquinha. Por outro lado, introduzuiu-se informalmente a

Unidade Abacaxis, cuja área de ocorrência localiza-se no extremo-oeste da província, fora da área

mapeada. Esta unidade é importante não só para a historia evolutiva da província, como também

por ser portadora de mineralizações de ouro (garimpo Abacaxis, área 11). Uma síntese descritiva da

coluna geológica será abordada a seguir, a qual está representada na Figura 3.2. Entretanto, seus

aspectos estruturais (Capítulo V) e petrogenéticos (Capítulo VI) serão tratados posteriormente.

3.2.1 Grupo Jacareacanga (PP3j1)

O Grupo Jacareacanga (Ferreira, 1997), representa as rochas mais antigas da província, com

área de exposição restrita ao lado oeste, domínio oeste, Folha Jacareacanga. São supracrustais

distribuídas segundo um trend metamórfico NW-SE a NNW-SSE, exibindo dobras apertadas e

grau metamórfico na facies greenschist. Litologicamente consiste em xistos (mica-quartzo xisto,

mica-quartzo-feldspato xisto, talco-xisto, actinolita-xisto), chert, quartzitos micáceos e

ferruginosos (PP3j2), subordinadamente turbidito e mais raramente basalto. Hornfels ocorrem

em áreas de contato com granitóides, dominantemente da Suíte Intrusiva Parauari, onde se

desenvolvem zonas de metamorfismo de contato.

Os xistos são foliados, dobrados, com alternância de leitos quartzosos de espesssura milimétrica

com leitos micáceos, com predomínio de muscovita e em menor proporção clorita e biotita,

conforme ocorrem no garimpo Espírito Santo (área 10; Figuras 3.3 e 3.4). Menos frequentemente,

ocorrem xistos com cristais de anfibólio, da série tremolita-actinolita, associados a hornblenda,

epidoto e carbonato. A presença de zircão, turmalina e apatita como minerais acessórios sugere

uma origem provavelmente sedimentar para os xistos. Os quartzitos são maciços (Figuras 3.5 e

3.6) ou exibem alternância de leitos mais quartzosos com leitos ricos em óxido de ferro, conforme

pode ser visto ao longo do rio Tapajós, no trecho nas proximidade da vila indígena de Sai Cinza

(Figura 3.7 e 3.8). Intercalados nos quartzitos e nos xistos ocorrem lentes de quartzo subparalelas

à foliação regional, a exemplo do garimpo Espírito Santo (área10).

A unidade é representada por uma seqüência metavulcanossedimentar de baixo grau

metamórfico, compreendendo sedimentos psamíticos e pelíticos de ambiente de arco oceânico
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Figura 3.2 Coluna estratigráfica da Província Mineral do Tapajós (vide mapa geológico, no SIG, CD-ROM

anexo).
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Figura 3.3 Exposição de muscovita-biotita-clorita xisto, Grupo Jacareacanga, garimpo Espírito Santo.

(Coordenadas geográficas: S 06º 00´49´´; W 58 º 08´22´´).

Figura 3.4 Muscovita-biotita-clorita xisto do Grupo Jacareacanga, dobrado, cuja foliação exibe direção

 predominante NNE-SSW discordante da estruturação regional NW-SE. Local: garimpo Espírito Santo.

(Coordenadas geográficas: S 06º 00´49´´; W 58 º 08´22´´).
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Figura 3.6 Detalhe da Figura 3.5 onde se observa foliação regional e zona de cisalhamento dúctil-rúptil

com cinemática sinistral, segundo orientação das setas. Local: proximidades da vila Sai Cinza, margem

esquerda do rio Tapajós.

Figura 3.5 Afloramento de quartzito maciço do Grupo Jacareacanga. Local: proximidades da vila Sai

Cinza, margem esquerda do rio Tapajós.

(Coordenadas geográficas: S 06º 28´ 22´´; W 55º 35´ 24´´).
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Figura 3.7 Exposição de quartzito ferruginoso do Grupo Jacareacanga onde se observa alternância de

leitos quartzosos com leitos ricos em óxido de ferro. Local: proximidades da vila sai Cinza, margem esquerda

do rio Tapajós.

(Coordenadas geográficas: S 06º 58´38,8´´; W 56º 46´25,6´´).

Figura 3.8 Detalhe do afloramento da Figura 3.7 (anterior), evidenciando a deformação no quartzito

ferruginoso do Grupo Jacareacanga. Local: proximidades da vila Sai Cinza, margem esquerda do rio Tapajós.

(Coordenadas geográficas: S 06º 58´38,8´´; W 56º 46´25,6´´).

CAP 3 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:16 PM43



44 PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS: GEOLOGIA, METALOGENIA E MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SIG

associados a restrito vulcanismo máfico-ultramáfico. A seqüência é intrudida por granitóides

da Suíte Intrusiva Parauari ou ocorre em contato tectônico com as rochas do Complexo Cuiú-

Cuiú, definido por falhas ou zonas de cisalhamento, oblíquas e sinistrais (Ferreira et al, 2000).

Estudos geocronológicos recentemente realizados em amostras da seqüência turbidítica (pelitos

e arenitos) do Grupo Jacareacanga, provenientes da região da vila Sai Cinza, revelaram idades

U-Pb em zircões, em torno de 2,1 Ga (2,098; 2,106 e 2,125 Ga), indicando que a fonte desses

sedimentos são rochas de idade do período Transamazônico, conferindo à sedimentação uma

idade posterior a 2,1 Ga (Santos et al., 2000).

3.2.2. Complexo Cuiú-Cuiú (PP3cc)

O Complexo Cuiú-Cuiú (Popini & Almeida, 1997; Almeida et al., 1998), está distribuído

predominantemente nos domínios oeste e pequena porção do domínio central, abrangendo

predominantemente as folhas Jacareacanga, Rio Novo e Caracol, e representa o embasamento

regional na província. Formado por rochas metamórficas de médio a alto grau e rochas plutônicas

associadas, litologicamente consiste em gnaisses de composição variada, anfibolitos e um

predomínio de granitóides variando de granodioritos a tonalitos, e subordinadamente

monzogranitos a dioritos. Localmente ocorrem alasquitos e veios de trondhjemito.

Composicionalmente, os gnaisses variam de tonalitos, dioritos, granodioritos a monzogranitos.

Localmente, como por exemplo no rio Tapajós, próximo à foz do igarapé Bom Jardim, foram

reconhecidas feições relacionadas a processos de migmatização, onde ocorrem porções

leucocráticas, mesocráticas e melanocráticas. Subordinadamente, ocorrem enclaves de

anfibolítos e metapiroxênitos ou porções leucocráticas de granitos alasquitícos e leucogranitos,

levemente deformados ou isotópicos (Almeida et al, 2000).

Apesar dos granitóides exibirem bandamento NE a N-NE, essas rochas variam de deformadas a

isotrópicas. Estrutura de fluxo magmático também foi observada, caracterizada pelo arranjo e

alinhamento de cristais, levemente deformados, félsicos (feldspato e quartzo) e máficos

(hornblenda e biotita; Ferreira et al, 2000). Nos garimpos distribuídos na região do Cuiú-Cuiú

(área 4), a exemplo dos garimpos Fazenda do Catarino e Jumento, evidências de estruturas de

fluxo magmático foram registradas em granitóides do Complexo Cuiú-Cuiú (Figuras 3.9 e 3.10),

encaixantes da mineralização de ouro, bem como na região de São José, nas proximidades do

garimpo do Pepeu (área 8; Figura 3.12). Gnaísses tonalíticos, mesocráticos, bandados e exibindo

alternância de bandas mais félsicas (quartzo-feldspáticas) com bandas máficas, ricas em biotita

e anfibólio, conferindo um bandamento marcante à rocha, e atribuídos ao Complexo Cuiú-Cuiú,

ocorrem no garimpo Nossa Senhora da Conceição (área 3; Figura 3.11).

As rochas do Complexo Cuiú-Cuiú exibem evidências de zonas de cisalhamento, com deformação

dominante dúctil e subparalelas à foliação NW a N-NW, desenvolvendo planos de estruturas S/

C e zonas de cisalhamento dúctil-rúptil de direção NW. Indicadores cinemáticos registrados
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Figura 3.9 Granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú com estrutura de fluxo magmático. Observar o bandamento

composicional e textural. Local: região do Cuiú-Cuiú, igarapé Água Azul.

(Coordenadas geográficas: S 05º 56´ 21´´; W 56º 33´ 42´´).

Figura 3.10 Detalhe da ilustração anterior (Figura 3.9) onde se observa o estiramento dos porfiroclastos

de feldspato, bem  como  a  variação textural  grosseira e fina, em granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú.

Local: região do Cuiú-Cuiú, igarapé Água Azul.

(Coordenadas geográficas: S 05º 56´ 21´´; W 56º 33´ 42´´).

CAP 3 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:16 PM45



46 PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS: GEOLOGIA, METALOGENIA E MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SIG

Figura 3.11 Gnaísse tonalítico, bandado exibindo alternância de bandas mais félsicas (quartzo-feldspáticas)

com bandas máficas, ricas em biotita e anfibólio, conferindo um marcante bandamento à rocha; Complexo

Cuiú-Cuiú. Local: garimpo Nossa Senhora da Conceição.

(Coordenadas geográficas: S 07º 13´ 08´´; W 57º 10´ 03´´).

Figura 3.12 Granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú com evidências de fluxo magmático, onde variações texturais

(grosseira e fina) podem ser vistas. Observar enclave máfico. Local: região de São José, ao longo da estrada

da vila homônima para o garimpo do Pepeu.

(Coordenadas geográficas: S 07º 00´24´´; W 56º 54´ 03´´).

CAP 3 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:16 PM46



GEOLOGIA GERAL DA PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS 47

em gnaisses e mais raramente em granitóides, tais como porfiroclastos de feldspato rotacionados

e às vêzes com formas levemente estiradas, sugerem movimento transcorrente sinistral para as

zonas de cisalhamento. Tais indicadores estão expostos em afloramentos na região de São José,

na estrada entre a vila do São José e o garimpo do Pepeu (área 8).

O Complexo Cuiú-Cuiú apresenta contatos tectônicos por calvagamentos oblíquos com as rochas

adjacentes do Grupo Jacareacanga e seus litótipos são intrudidos pelas suítes graníticas Parauari,

Maloquinha e granitóide pós-Maloquinha (Granito Caroçal; Almeida et al., 1999 a).

Dados de geocronologia a partir de datações pelo método U-Pb em litótipos do Complexo Cuiú-

Cuiú, em rochas da Folha SB.1-Y-D (Rio Cururu), indicam idades de 2.006 Ma para essa unidade

(Santos et al, 1997). Posteriormente, datações em zircões provenientes de tonalitos da região do

garimpo Nossa Senhora da Conceição indicaram idade de 2.011 ± 23 Ma (Santos et al, 2000).

Esses dados conferem ao complexo uma idade mais nova do que as rochas do Grupo Jacareacanga.

3.2.3 Suíte Intrusiva Creporizão (PP3γγγγγc3)

Mapeamento geológico realizado pela equipe regional do PROMIN-TAPAJÓS (vide Klein et al.,

2000) permitiram individualizar do Complexo Cuiú-Cuiú um conjunto de batólitos graníticos

com áreas de exposições bem representadas nas adjacências da vila do Creporizão, porção sudeste

do domínio central, Folha Rio Novo. As feições protomiloníticas e o grau metamórfico na fácies

anfibolítica registrados nesses batólitos levaram esses granitóides a ser colocados, até então,

como parte do domínio dos gnaisses do Complexo Cuiú-Cuiú. Entretanto, feições

predominantemente ígneas reconhecidas nesses batólitos, atribuídas a deformações resultantes

de processos de emplacement na crosta, permitiram separar esses granitóides sob a designação

de Suíte Intrusiva Creporizão (Ricci et al, 1999). Nos termos protomiloníticos, as estruturas

ígneas (e.g. diques sinplutônicos, enclaves de mistura de magmas e estruturas de fluxo

magmático) foram preservadas (Ricci et al, 1999).

A Suíte Intrusiva Creporizão distribui-se segundo um trend regional de cisalhamento NW-SE,

dominantemente na Folha Rio Novo, onde ocupa cerca de 50% da área e estende-se para a Folha

Vila Riozinho, na porção sudoeste. A unidade Creporizão consiste em sienogranitos e

monzogranitos e subordinadamente granodioritos e tonalitos e mais raramente quartzo-

monzodioritos.

Além das feições ígneas de fluxo magmático evidenciadas pela orientação preferencial dos

fenocristais de feldspatos, foram registradas nos granitóides tipo Creporizão estruturas primárias,

a exemplo da presença de fenocristais idiomórficos de feldspato variando de 1 a 4 cm de

comprimento, enclaves microgranulares arredondados com feições de mingling e plagioclásio

zonado. Intensa recristalização do quartzo exibindo textura em mosaico também foi identificada,

sendo atribuída a processos de emplacement. A presença de foliação de fluxo com fenocristais

exibindo orientação paralela à foliação milonítica e de porfiroclastos de feldspato recristalizados
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com cauda assimétrica formada por subgrãos e neogrãos sugere para esses granitóides

emplacement em nível crustal consistente com as condições de P-T de fácies anfibolítica (Ricci

et al, 1999).

Nas proximidades da vila Creporizão, nos garimpos do Joel e Messias e na área da “mineração”

Crepori (área 18), mineralizações de ouro estão encaixadas em granitóides tipo Creporizão.

Nessas áreas a encaixante consiste em monzogranitos com biotita e clorita e textura milonítica.

Foliações de fluxo magmático são reconhecidas em afloramentos, onde porfiroclastos de feldspato

em forma de amêndoas estão orientados, exibindo formas assimétricas (Figuras 3.13 e 3.14). A

mineralização está em veios de quartzo que ocorrem no contato granitóides/dique andesítico,

que se desenvolveram segundo falhamentos transcorrentes, num regime dominantemente rúptil.

Os batólitos da Suíte Intrusiva Creporizão ocorrem segundo um trend NW-SE, desenvolvendo

formas irregulares, alongadas e às vezes sigmoidais, intrudidos por stocks da Suíte Intrusiva

Parauari e por outros corpos da Suíte Intrusiva Maloquinha. Batólitos tipo Creporizão também

ocorrem intrudidos no Complexo Cuiú-Cuiú (Vasquez & Klein, 2000b).

Datações geocronológicas dos granitóides da Suíte Creporizão na região da vila homônima

forneceram uma isócrona Rb-Sr que indica idade de 1.965 ± 16 Ma (Tassinari, 1996).

Posteriormente esses granitóides foram datados por U-Pb em zircão, obtendo-se idade de 1.957

± 6 Ma (Santos, J.O.S., 1999). Recentemente, o Projeto PROMIN-TAPAJÓS (Klein et al, 2000)

obteve pelo método Pb-Pb em zircão, idades de 1.968 ± 16 Ma para os batólitos da Folha Vila

Riozinho, nas adjacências da vila Creporizão, e idades de 1.997 ± 3 Ma e 1.984 ± 1 Ma para os

granitóides da Folha Rio Novo (Vasquez et al., 1999).

3.2.4 Suíte Intrusiva Parauari (PP3γγγγγp)

Com direção preferencial NW-SE e distribuição predominante no domínio central, a Suíte

Intrusiva Parauari é o litótipo mais expressivo, equivalente a cerca de 55% da área em estudo.

Abrange parte das folhas Jacareacanga e Vila Mamãe Anã e estende-se para as folhas Vila

Riozinho, Rio Novo e Caracol, nas quais apresenta maior expressão. Esses granitóides foram,

inicialmente, denominados de Granito Parauari (Santos et al., 1975) e, posteriormente, de

Granodiorito Parauari (Melo et al., 1980), tendo-lhes sido atribuído origem relacionada a produtos

resultantes da remobilização total ou parcial do Complexo Xingu. Mais tarde, o Projeto PROMIN-

TAPAJÓS (Klein et al., 2000) denominou esses granitóides de Suíte Intrusiva Parauari,

considerando o amplo espectro composicional, reunindo diversas intrusões desde dioritos até

alcalifeldspato granitos (Brito, 2000a, in Almeida et al., 2000).

Como pode ser observado no mapa geológico, em anexo, os granitóides da Suíte Intrusiva Parauari

ocorrem em forma de batólitos ou stocks elípticos, alongados segundo trend NW-SE, formando

segmentos irregulares e retangulares resultantes da interseção dos lineamentos NW-SE com N-

S e NE-SW. Corpos intrusivos tipo Parauari ocorrem intrudindo supracrustais do Grupo
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Figura 3.13 Biotita-monzogranito porfiróide da Suíte Intrusiva Creporizão cortado por diques sinplutônicos.

Local: colinas próximas a vila do Creporizão.

(Coordenadas geográficas: S 06º 58´34´´; W 57º 50´20´´).

Figura 3.14 Detalhe do afloramento anterior (Figura 3.13) exibindo fenocristais idiomórficos de feldspato

de cor rosa variando de 1 a 4 cm de comprimento. Notar a relação entre os veios aplítico e de quartzo.

Local: colinas próximas a vila do Creporizão.

(Coordenadas geográficas: S 06º 58´34´´; W 57º 50´20´´).
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Jacareacanga e rochas do Complexo Cuiú-Cuiú. Na Folha Rio Novo, nas proximidades do rio

homônimo, a ocorrência de granitóide tipo Parauari com margens resfriadas, próximo do contato

com um corpo da Suíte Intrusiva Creporizão, e a presença de diques graníticos sem deformação

dúctil, intrudidos neste último, marcam a relação de intrusão dos granitóides da Suíte Intrusiva

Parauari nos batólitos da Suíte Intrusiva Creporizão (Vasquez & Klein, 2000b). Stocks da Suíte

Intrusiva Maloquinha alinhados, segundo o mesmo trend NW-SE e paralelos às estruturas

regionais, intrudem granitóides tipo Parauari, reconhecidos no interflúvio dos rios Novo e

Matuacá (Vasquez & Klein, 2000b). As relações de contato entre as suítes Parauari e Ingarana

não são bem definidas; entretanto, corpos de gabro tipo Ingarana cortando granitóides Parauari

foram registrados (Pessoa et al., 1977), enquanto que dados geocronológicos indicam

contemporaneidade entre essas unidades (vide Santos et al., 2000). Rochas vulcânicas do Grupo

Iriri sobrepõem-se aos granitóides Parauari, e diques de subvulcânicas também atribuídos a

este grupo ocorrem encaixados nesses granitóides.

Combinando informações aerogeofísicas (mapa de distribuição ternária K – eU – eTh),

características petroquímicas e geocronológicas, a unidade foi individualizada em três fácies:

(i) granodiorítica, (ii) granítica e (iii) granítica à titanita (Brito, 2000a, in Almeida et al., 2000).

A fácies granodiorítica (PP3γp1) consiste em granodiorito com biotita e/ou hornblenda,

subordinadamente monzogranitos e raramente tonalitos, quartzo-monzonitos, quartzo-dioritos

e dioritos. Em geral, essas rochas exibem coloração cinza escuro e distribuem-se em todas as

folhas; entretanto, têm ampla representatividade nas folhas Caracol e Jacareacanga. Exposições

dessa fácies ocorrem no garimpo Bom Jesus (área 5), fácies esta encaixante de veios de quartzo

mineralizados em ouro, reconhecidas durante a atividade estudo de prospectos (Figura 3.15).

São granodioritos a monzogranitos, equigranulares, de granulação média a grosseira. Uma feição

textural comum registrada na área do Bom Jesus é a presença de enclaves microgranulares

máficos de composição diorítica a quartzo-diorítica com dimensões de cerca de 15 cm e

aglomerados máficos (clots) com até 1 cm de diâmetro (Figura 3.15). Rochas granodioríticas

ocorrem como batólitos orientados na direção NW-SE e por vêzes formam porções isoladas

dentro da fácies granítica, sendo reconhecidos na porção norte da Folha Jacareacanga (Ferreira

et al., 2000). Podem também ocorrer como corpos intrusivos nos litótipos do Grupo Jacareacanga

formando hornfels no contato, ou em rochas do Complexo Cuiú-Cuiú, com contatos irregulares

e discordantes, truncando a orientação regional e algumas vezes paralelos a esta orientação,

através de contatos tectônicos (Ferreira et al., 2000). Evidências de deformação na fácies grano-

diorítica podem ser reconhecidas através da orientação de máficos, sugerindo leve bandamento

e feições planares resultantes de deformação mais intensa, conferindo à rocha aspecto gnaíssico,

conforme registrado nas adjacências do garimpo Chico Torres, na Folha Vila Mamãe Anã,

(Almeida et al., 2000) e na vila São José, margem do rio Pacu (Figura 3.16). Corpos granodioríticos

ocorrem na região do rio Amanã, Folha Vila Mamãe Anã, (Almeida et al., 1997a); nas

proximidades da Vila Mamãe Anã; no alto curso do rio Parauari e na região do rio Urupadi

(Almeida et al., 2000). De acordo com o mapa geológico, relações de contato sugerem que stocks

graníticos da Suíte Intrusiva Maloquinha são intrudidos na fácies granodiorítica do Parauari
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Figura 3.15 Variações de fácies petrográficas em granitóide não deformado da Suíte Intrusiva Parauari.

Notar a presença de enclave máfico de  composição diorítica. Local: garimpo Bom Jesus

(Coordenadas geográficas: S 07º 42´31´´; W 56º 24´23´´).

Figura 3.16 Granitóide (monzogranito) deformado (notar a orientação dos minerais máficos), da Suíte

Intrusiva Parauari. Local: vila São José, margem do rio Pacu.

(Coordenadas geográficas: S 06º 11´32´´; W 57º 23´ 50´´).
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por contato de falha; entretanto, esta relação não foi observada no campo, em decorrência da

falta de exposições, segundo as equipe regionais de mapeamento do Projeto PROMIN-TAPAJÓS.

A fácies granítica (PP3γp2) consiste em monzogranitos e sienogranitos com biotita e/ou

hornblenda, predominantemente leucocráticos, com coloração rosa esbranquiçado a cinza.

São rochas equigranulares e inequigranulares e também porfiríticas, com granulação média a

grosseira. Os litótipos desta fácies mostram-se magnéticos, contém magnetita e molibdenita e

são encaixantes de veios de quartzo portadores de ouro e sulfetos, como observado durante os

trabalhos estudos de prospectos, na região do Cuiú-Cuiú (área 4), no garimpo Pedro da

Confecção. A fácies granítica tem representatividade em todas as folhas; entretanto, apresenta

maior área de ocorrência na Folha Vila Riozinho. Exposições ocorrem nas regiões do rio Pacu

(Almeida & Monteiro, 1997); no rio Amanã (Almeida et al., 2000); no garimpo Montreal e no

rio Tapajós, próximo à cidade de Jacareacanga; em trechos ao longo da rodovia Transamazônica,

na região dos garimpos Curica e Mariana Zé Pindaré; e no alto curso do rio Parauari (Ferreira

et al, 2000). Forma batólitos orientados segundo trend regional NW-SE, quase sempre com

aspecto cataclasado, intrusivos nos litótipos do Grupo Jacareacanga e do Complexo Cuiú-

Cuiú, cujos contatos são tectônicos, dominantemente. Ocasionalmente pode apresentar textura

tipo rapakivi. Localmente exibe orientação preferencial de fenocristais euhédricos (2 a 3 cm)

de alcalifeldspato, sugerindo estruturas de fluxo magmático, conforme observado no garimpo

Cachoeirinha. Feições planares são reconhecidas, marcadas pela orientação dúctil-rúptil de

cisalhamento, com o desenvolvimento de textura milonítica (Ferreira et al, 2000). No garimpo

Goiano (área 12), monzogranitos de textura cataclástica da Suíte Intrusiva Parauari são a

encaixante de veios de quartzo cisalhados e portadores de ouro. Trata-se de monzogranitos,

leucocráticos e intensamente recristalizados. Processo de reativações tectônicas na área são

evidentes, conforme evidênciado pela textura brechóide dos veios de quartzo portadores de

ouro.

A fácies granítica à titanita (PP3γp3) consiste em monzogranitos com biotita e/ou hornblenda

e mais raramente sienogranitos e granodioritos. São rochas leucocráticas, de coloração rosa a

avermelhado, textura equigranular e granulação média a grosseira. Com área de distribuição

bem mais restrita, comparada com as duas fácies anteriores, a fácies granítica à titanita ocorre

em forma de stocks orientados NW-SE com área de ocorrência na porção nordeste da Folha Vila

Mamãe Anã. Como área tipo cita-se a cachoeira do Mangabal (Pessoa et al., 1977). Caracteriza-

se por apresentar agregados de minerais máficos (clots), porém em percentagem inferior com

relação a fácies granodiorítica.

Datações geocronológicas em granitóides da Suíte Intrusiva Parauari das folhas Vila Mamãe

Anã e Jacareacanga, pelo método U-Pb em zircão e titanita, indicaram idades entre 1.897 ± 2

Ma e 1.880 ± 14 Ma (Santos et al., 1999). Estes dados são consistentes com as idades obtidas

pelo Projeto PROMIN-TAPAJÓS (Klein et al., 2000; Brito et al., 1990a), pelo método Pb-Pb em

zircão, em rochas dessa suíte das folhas Jacareacanga (1.883 ± 8Ma), e Vila Riozinho (1.883 ±

2Ma), e Caracol (1.893 ± 2 Ma; Vasquez et al., 1999; 2000c)

.
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3.2.5 Unidade Abacaxis

A unidade informalmente denominada neste relatório de Unidade Abacaxis ocorre no extremo

oeste da Província Mineral do Tapajós, fora da área do Projeto PROMIN- TAPAJÓS. Durante o

mapeamento geológico regional não foi reconhecido condicionamento geológico similar ao da

área do Abacaxis. Assim sendo, por se tratar de uma unidade geológica distinta e portadora de

mineralizações de ouro (garimpo Abacaxis), esta localidade foi incluída como uma área de estudo

de prospectos (área 11; S05052’16" e W58034’37").

A Unidade Abacaxis consiste em sedimentos de cor avermelhada, granulação fina, constituídos

por sericita (60%), quartzo (>30%) e opacos (Figura 3.17). Estruturas tipo Boume permitem

reconhecer acamamento primário de ordem centimétrica bem preservado, em geral verticalizado.

Estes sedimentos estão bastante fraturados, desenvolvendo um sistema intenso de microfraturas

sem direção preferencial com uma geometria tipo stockwork, preenchidos por quartzo, óxido de

ferro e ouro associado. Mineralizações de ouro também ocorrem em veios mais regulares

desenvolvidos em superfícies de cavalgamento (Figura 3.18), superimpostas pelos stockworks.

Granitóides da Suíte Intrusiva Maloquinha estão intrudidos nos sedimentos tipo Abacaxis, cuja

relação sugere um posicionamento estratigráfico mais antigo do que o magmatismo tipo

Maloquinha (“sedimentos antigos”).

Por outro lado, estudos geocronológicos U-Pb em zircões (SHRIMP) provenientes dos sedimentos

tipo Abacaxis revelaram uma idade de 1.895 ± 9 Ma, que é interpretada como a idade de

sedimentação do cinturão orogênico do Tapajós (Santos et al., 2000). Este dado, associado à

relação de campo, permite posicionar a Unidade Abacaxis como mais nova do que a Suíte

Intrusiva Parauari e mais antiga do que a Suíte Intrusiva Maloquinha.

3.2.6 Suíte Intrusiva Ingarana (PP3δδδδδin)

Originalmente, para designar as rochas gabróicas que ocorrem na Folha Caracol, na região do

igarapé Bom Jardim e seu afluente Ingarana, foi proposta a terminologia gabro Ingarana (Pessoa

et al., 1977). Durante os trabalhos de mapeamento do Projeto PROMIN-TAPAJÓS, esta unidade

foi redefinida (Bahia & Quadros, 2000) sob a denominação de Suíte Intrusiva Ingarana,

englobando todas as ocorrências de rochas gabróicas que ocorrem na Folha Caracol, distribuídas

dominantemente no domínio central da província. Suas principais áreas de exposições são a

região do médio-alto curso do rio Rato, o médio curso do rio Tocantins, o igarapé do Jutaí e

outras ocorrências menores, sem representatividade em escala regional de mapeamento. Outras

áreas, inicialmente classificadas como pertencentes à Suíte Básica Crepori (Bizinella et al.,

1980), distribuídas na Folha Vila Mamãe Anã, tais como as ocorrências básicas na porção sudeste

do igarapé Bom Jardim, na cabeceira do igarapé Pinto e no médio curso do rio Parauari, porção

noroeste, foram também reconhecidas como pertencentes à Suíte Intrusiva Ingarana pelo Projeto

PROMIN-TAPAJÓS (Monteiro, 2000a).
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Figura 3.17 Serviços de garimpagem desenvolvidos em sedimentos de composição quartzo-sericítica,

siltitos e argilitos da Unidade Abacaxis. Local: garimpo Abacaxis.

(Coordenadas geográficas: S 05º 52´16´´; W 58º 34´ 37´´).

Figura 3.18 Detalhe da ilustração  anterior (Figura 3.17)  onde se  observa os  sedimentos tipo Abacaxis

bastante fraturados contendo dois tipos de veios de quartzo mineralizados em ouro ao longo de: (i)

superfícies de cavalgamento (cor esbranquiçada) e (ii) microfraturas do sistema stockwork .

Local: garimpo Abacaxis. (Coordenadas geográficas: S 05º 52´ 16´´; W 58º 34´ 37´´).
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O garimpo Davi (área 1), com trabalhos subterrâneos a 20 m de profundidade, e incluído como

área de estudo de propectos, localiza-se no contexto geológico da Suíte Intrusiva Ingarana (Figura

3.20). Nessa área, a unidade Ingarana está representada por corpos em forma de stocks, com

emplacement estruturalmente controlado por falhamentos E-W e NW-SE e bem individualizados

em mapas aeromagnéticos. Trata-se de rochas inequigranulares, granulação média a fina e de cor

cinza-escuro a esverdeado. Litologicamente, a unidade Ingarana consiste em augita-gabros,

gabronoritos, leuconoritos, diabásios e microgabros, e subordinadamente monzogabros, dioritos

e monzodioritos. O garimpo Jutaí (área 6), bem representado nos mapas aerogeofísicos por uma

expressiva anomalia magnética, está também situado no contexto geológico de rochas gabróicas da

Suíte Intrusiva Ingarana, representadas por gabros e metagabros, os quais estão muito fraturados

(Figura 3.19).

As mineralizações de ouro encaixadas na Suíte Intrusiva Ingarana ocorrem sob duas formas: (i)

veios de quartzo extensionais portadores de ouro exibindo formas én-chèlon (garimpo Davi, área

1), estruturalmente controlados segundo NW-SE; e (ii) sistema stockworks mineralizados em ouro,

cuja rocha encaixante (gabro) contém também ouro disseminado (garimpo Jutaí, área 6).

A Suíte Intrusiva Ingarana está intrudida em litótipos do Complexo Cuiú-Cuiú e em

granitóides da Suíte Intrusiva Parauari. Rochas graníticas da Suíte Intrusiva Maloquinha

cortam a unidade Ingarana, conforme registrado no Davi (área 1).

Datações geocronológicas pelo método K-Ar em um corpo gabróico que ocorre no rio Tocantins

(Folha Caracol) indicaram idade de 1.807 ± 35 Ma (Pessoa et al., 1977) para uma ocorrência

básica atribuída à unidade Ingarana, na Folha Vila Mamãe Anã (Bizinella et al., 1980).

Posteriormente, usando-se métodos de alta resolução por U-Pb (SHRIMP) em titanita, zircão

e baddeleyita, em amostras provenientes dos garimpos Davi (área 1) e Jutaí (área 6), obtiveram-

se idades de 1.879 ± 3 Ma e 1.878 ± 8 Ma (Santos et al., 1997).

3.2.7 Rochas básicas a intermediárias do Paleoproterozóico (PP3δδδδδ)

Os trabalhos de mapeamento geológico realizados pelo Projeto PROMIN-TAPAJÓS (Klein et al.,

2000) permitiram reconhecer e individualizar corpos de rochas básicas a intermediárias, cujas

relações estratigráficas e estudos petroquímicos sugerem uma correlação com a Suíte Intrusiva

Ingarana. Entretanto, em alguns casos, além da ausência de dados geocronológicos, as

informações disponíveis são pouco consistentes. Por outro lado, de acordo com os dados de

aeromagnetometria de campo total residual, estes corpos correspondem a fortes anomalias de

baixo magnético, enquanto que a aerogamaespectrometria indica áreas de baixo radiométrico,

que contrastam com a radiometria mais elevada registrada nas rochas adjacentes (vide Capítulo

4). Esta assinatura aerogeofísica é consistente com o padrão exibido pelas rochas gabróicas da

Suíte Intrusiva Ingarana. Assim sendo, estas rochas serão mantidas, no presente estudo, como

possíveis correlatas ao gabro tipo Ingarana, o que é também em parte suportado por estudos

petroquímicos realizados pelo PROMIN-TAPAJÓS (vide Klein et al., 2000), conforme será

abordado posteriormente. Não são conhecidas ocorrências de ouro relacionadas a essas rochas.
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Figura 3.20 Exposição de rochas gabróicas da Suíte Intrusiva Ingarana na galeria

subterrânea (25 m de profundidade), no garimpo Davi. Observar: (i) o emplacement dos

veios de quartzo com ouro (cor  esbranquiçada), em forma de boudins én-chèlon; e (ii)

as formas anastomosadas na rocha encaixante (gabro). Local: garimpo Abacaxis.

(Coordenadas geográficas: S 05º46´03´´; W 57º01´03´´).

Figura 3.19 Aspectos  dos  serviços  de  garimpagem  de  ouro  desenvolvidos  em  gabro  alterado da Suíte

Intrusiva Ingarana. Observar vestígios da rocha original bastante fraturada (centro da ilustração), cujas

fraturas são preenchidas por sulfetos e ouro. Local: garimpo Jutaí

(Coordenadas geográficas: S 05º 02´55´´; W 56º 59´ 30´´).
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Entre essas ocorrências, destacam-se:

(i) A ocorrência de um corpo de augita-diorito, com 20 km2, na confluência dos rios Novo

e Jamanxim, nordeste da Folha Vila Riozinho (Andrade & Urdininea, 1972), para o qual

foi, posteriormente, proposta a designação de olivina-gabro Rio Novo (Ricci, 1999). O

corpo com forma de stock, irregular, alongado, controlado por lineamentos NW-SE, é

intrudido nos granitóides da Suíte Intrusiva Parauari e sobreposto pelas vulcanoclásticas

do Grupo Iriri. São rochas melanocráticas, isotópicas, equigranulares de granulação

média a grosseira e cor cinza a verde escuro. Idades obtidas por datações Pb-Pb em

zircão, de 1.999 ± 3 Ma a 1.967 ± 3 Ma indicam um magmatismo mais antigo do que o

magmatismo tipo Ingarana. Entretanto, este posicionamento não é consistente com as

relações reconhecidas no campo pela equipe do PROMIN-TAPAJÓS.

(ii) Corpo básico que ocorre na Folha Rio Novo, no interflúvio dos rios Novo e Inambé,

designado por Gabro Serra Comprida (Vasquez et al., 2000b). Trata-se de um dique de

diorito de direção NW-SE e dimensões 21 km por 5 km, intrudido em granitóides da

Suíte Intrusiva Creporizão.

(iii) Corpo de rochas plutônicas intermediárias que ocorre na Folha Vila Riozinho, nas

proximidades da Vila do Creporizão, designado de Quartzo-monzogabro Igarapé Jenipapo

(Vasquez et al., 2000a). Trata-se de um stock com eixo maior segundo ENE-WSW, intrudido

nos granitóides da Suíte Intrusiva Creporizão. Consiste em quartzo-monzogabros e

subordinadamente quartzo-monzonitos, microgabros e diques de micro quartzo sienitos.

3.2.8 Formação Bom Jardim (PP3αααααbj) e o Vulcanismo Andesítico

Referências a rochas andesíticas na área do Projeto PROMIN-TAPAJÓS são feitas anteriormente,

em diversos locais, como por exemplo na foz do igarapé Urubuquara, no rio Jamanxim (Pessoa

et al., 1977), bem como ocorrências menores, na Folha Vila Mamãe Anã (Bizinella et al., 1980).

Estas rochas ocorrem em contato com os granitóides da Suíte Intrusiva Parauari e com as

vulcânicas do Grupo Iriri. Recentemente, durante o mapeamento do Projeto PROMIN-TAPAJÓS

foi proposta a denominação Formação Bom Jardim (Ferreira, 2000), para desígnar as rochas

vulcânicas intermediárias reconhecidas na Folha Vila Mamãe Anã, bem como ocorrências menos

expressivas na região do baixo curso do igarapé Bom Jardim, porção sudeste dessa folha. Rochas

andesíticas foram também reconhecidas na Folha Caracol e correlacionadas com a Formação

Bom Jardim pela equipe de mapeamento regional do projeto acima mencionado (Bahia & Quadros,

2000). De acordo com os dados de aeromagnetrometria de campo total residual, estes corpos

correspondem a fortes anomalias de baixo magnético, e nos mapas de aerogamaespectrometria

essas áreas equivalem a baixos radiométricos, que contrastam com a radiometria mais elevada

das rochas adjacentes.

Na Folha Vila Mamãe Anã a unidade ocorre na forma de derrames, associados a rochas do

Grupo Iriri e consiste em andesitos pórfiros, basaltos amigdaloidais, traquiandesitos, traquitos

e latitos. São rochas de cor cinza-verde escuro com textura porfirítica, sendo que os latitos e

traquiandesitos tendem para a cor preta. Na região do igarapé Bom Jardim, baixo curso, foram
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registradas estruturas de fluxo de lava em andesitos. O posicionamento estratigráfico dessas

rochas andesíticas não é definido, tendo sido sugerido serem elas a base da seqüência vulcânica

do Supergrupo Uatumã, ou estarem relacionadas à Suíte Intrusiva Ingarana (Ferreira, 2000).

Durante a atividade estudo de prospectos mineralizações de ouro foram reconhecidas encaixadas

em rochas traquiandesíticas no garimpo Majestade (área 16), localizado no domínio leste da

província, a 130 km a sudeste, fora da área do projeto. Esse garimpo foi incluído para estudo de

detalhe pelas boas exposições do condicionamento da mineralização de ouro, bem como por

ser a única ocorrência registrada num contexto geológico que está sendo atribuído como provável

correlato à Formação Bom Jardim. Nessa área, a mineralização ocorre no contato das vulcânicas

(tipo Bom Jardim) com os granitóides da Suíte Intrusiva Maloquinha, ao longo do qual se

desenvolvem veios de quartzo com feldspato e muscovita, portadores de sulfetos e ouro (Figura

3.21). Esses veios formam um framework semelhante a stockwork, onde veios mais regulares de

quartzo podem ser identificados, conferindo ao sistema um aspecto similar a vein sets. A

encaixante é um traquiandesito, com características petroquímicas distintas das identificadas

nos riolitos da Fazenda Pison (Formação Salustiano), com enriquecimento em ouro (170 ppb de

Au na rocha) e exibe estrutura de fluxo magmático dobrada (Figura 3.22). A rocha está bastante

fraturada, onde falhas transcorrentes sinistrais foram reconhecidas.

Em adição, ocorrências de rochas andesíticas em áreas mineralizadas foram também registradas

no domínio leste (Folha Vila Riozinho) e no domínio central, porção sudeste, Folha Rio Novo,

em locais restritos sob a forma de diques de andesíto, localmente porfirítico, encaixados em

granitóides. Trata-se das áreas dos garimpos do Mamoal (área 9) e do Joel, região do Creporizão

(área 18), onde as mineralizações de ouro estão íntimamente relacionadas a diques andesíticos

que preenchem fraturas desenvolvidas em granitóides das suítes Maloquinha e Creporizão,

respectivamente. Os diques são subverticais, espessura em torno de 1 m e direções NW-SE

(garimpo do Mamoal) e ENE-WSW (garimpo do Joel). São rochas isotópicas, de cor cinza escuro-

esverdeado, às vêzes com textura porfirítica, onde os cristais de plagioclásio têm dimensões

centimétricas. A mineralização está em veios de quartzo que se desenvolvem no contato dique

andesítico/granitóide; entretanto, o andesito também contém ouro visível disseminado.

Evidências de um regime tectônico rúptil estão registradas nos planos de falhas nos granitóides

encaixantes da mineralização, através de slinkensides e ressaltos, que permitem definir a

movimentação dos blocos falhados (vide Capítulo 5). Exposições similares de diques andesíticos

porfiríticos cortando granitóides da Suíte Intrusiva Maloquinha ocorrem na margem esquerda

do rio Tapajós, próximo a localidade do “porto” Buburé (Figuras 3.23 e 3.24).

A falta de informações geocronológicas do magmatismo andesítico, quer das rochas da Formação

Bom Jardim quer dos diques andesíticos, não permite definir sua idade com precisão. Com base

nos estudos petroquímicos das rochas da Formação Bom Jardim e da Suíte Intrusiva Ingarana

tentativamente é possível estabelecer-se relação cogenética entre estas rochas. Entretanto, de

acordo com as relações de campo - diques andesíticos preenchendo fraturas pós-Maloquinha

sob condições de tectônica rúptil, e a íntima relação genética do magmatismo andesítico
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Figura 3.21 Contato geológico das vulcânicas da Formação Bom Jardim (esquerda) com granitóide da

Suíte Intrusiva Maloquinha (direita). No contato ocorre veio de quartzo portador de ouro. Local: garimpo

Majestade.

(Coordenadas geográficas: S 06º 11´ 37´´; W 54º 18´ 41´´).

Figura 3.22 Detalhe da ilustração anterior (Figura 3.21): rocha vulcânica (traquiandesito da Formação

Bom Jardim) exibindo estrutura de fluxo magmático dobrada e cisalhada. Local: garimpo Majestade.

(Coordenadas geográficas: S 06º 11´ 37´´; W 54º 18´ 41´´).
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Figura 3.23 Exposição  de granitóide  da Suíte Intrusiva Maloquinha cortado por dique andesítico

porfirítico (martelo, centro da ilustração), correlacionado aos diques andesíticos dos garimpos Mamoal

e Joel). Local: margem esquerda do rio Tapajós, próximo ao “ porto” de Buburé.

(Coordenadas geográficas: S 06º 50´ 38,8´´; W 56º 46´ 25,6´´).

Figura 3. 24 Detalhe do afloramento anterior (Figura 3.23), onde se observam diques andesíticos  intrudidos

em granitóide da Suíte Intrusiva Maloquinha. Local: margem esquerda do rio Tapajós, próximo ao “ porto”

de Buburé. (Coordenadas geográficas: S 06º 50´ 38,8´´; W 56º 46´ 25,6´´).
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(calcioalcalino com alto K) das rochas da Formação Bom Jardim com os diques andesíticos do

Mamoal (pós-Maloquinha) e do Joel - pode-se sugerir que o magmatismo andesítico na Província

Mineral do Tapajós é um processo espasmódico, de múltiplos eventos. A Formação Bom Jardim,

provável base do vulcanismo Uatumã, seria portanto o primeiro pulso, enquanto que os diques

andesíticos relacionados a uma tectônica rúptil pós-Maloquinha representariam pulsos tardios

desse magmatismo.

Por outro lado, a equipe de mapeamento do Projeto PROMIN-TAPAJÓS (Klein et al., 2000)

registrou ocorrências de diques lamprofíricos nas folhas Caracol, Vila Riozinho e Rio Novo,

tendo sido atribuída aos mesmos uma correlação com os designados Lamprófiros Jamanxim

(Almeida, C.A.S. et al., 1977). São rochas isotópicas, porfiríticas, de cor cinza preto-esverdeado

com orientação ENE-WSW a NNE-SSW, classificadas como das variedades espessartititos e

vogesitos. Esses diques intrudem diferentes granitóides das suítes Creporizão, Parauari e

Maloquinha; ortognaises do Complexo Cuiú-Cuiú; e as vulcânicas Iriri.

Estudos petroquímicos realizados pela equipe do Projeto PROMIN-TAPAJÓS nas amostras

dos diques lamprofíricos permitiram estabelecer uma correlação, admitindo-se até mesmo

uma certa cogeneticidade entre: (i) os lamprófiros Jamanxim (Almeida, C.A.S. et al., 1977);

(ii) os diques andesíticos do Mamoal e Joel; e (iii) as rochas da Formação Bom Jardim (Klein et

al., 2000). A idade dos lamprófíros não é conhecida; entretanto, datações K-Ar em rocha total

realizadas em diques lamprofíricos (variedade vogesito) que ocorrem na Folha Caracol indicam

idade de 1.536 ± 31 Ma para esses corpos (Tassinari, 1996). Assim sendo, a equipe do

Projeto PROMIN-TAPAJÓS, com base no quimismo e nos aspectos petrográficos, estabeleceu

uma íntima relação entre as manifestações andesíticas e lamprofíricas com o magmatismo

félsico tardio, pós-orogênico, que teve lugar durante o Paleoproterózoico (dal).

Convém mencionar que os diques andesíticos e lamprofíricos não têm representatividade na

escala de mapeamento; entretanto achou-se importante incluí-los na legenda do mapa em questão

para melhor compreensão do quadro geológico evolutivo da província. Por outro lado, com base

nas relações de campo, onde diques andesíticos preenchem fraturas em granitóides da Suíte

Intrusiva Maloquinha, sugere-se uma idade relativa £ a 1.880 Ma para os diques andesíticos

mineralizados em ouro.

3.2.9 Grupo Iriri (PP3αααααsa e PP3αααααar)

A designação Grupo Iriri pertence ao Supergrupo Uatumã, cuja primeira referência, que remonta

a longa data (Rodrigues, 1875), foi empregada para descrever as rochas cristalinas da região do

alto curso do rio Jatapu. Uma proliferação de citações sobre “rochas Uatumã” ocorreram na

década de 20 para se referir a rochas expostas em diversas áreas: no rio Uatumã (Albuquerque,

1922); nos rios Pacu e Parauari (Oliveira, 1928); no rio Tapajós (Carvalho, 1926) e na região do rio

Fresco, no Xingu (Oliveira, 1928). Posteriormente, o termo foi usado individualmente como Série

Uatumã (Oliveira & Leonardos, 1940) para designar rochas sedimentares, metamorfizadas por intrusões
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ígneas, que poderiam ser correlacionadas a outros litótipos do pré-Siluriano da Amazônia (rochas

vulcânicas, piroclásticas e sedimentares). A seguir, o termo Grupo Uatumã foi empregado para

denominar as rochas vulcânicas andesíticas com intercalações de arcósios, tufos e lavas que

ocorrem no rio Tapajós (Barbosa, 1966). Durante a primeira revisão do termo Uatumã (Caputo et

al., 1971), foram retiradas as rochas sedimentares de cobertura da Plataforma Amazônica, passando

o termo Uatumã a englobar apenas as rochas plutônicas e vulcânicas. No período 1970-1980 o

termo Uatumã foi novamente revisto (Silva et al., 1974) e resultou na subdivisão em três formações:

Rio Fresco, Iriri e Sobreiro, tendo sido separados da Formação Iriri os granitos intrusivos que

foram denominados de Granito Maloquinha. A seguir, foi proposta a terminologia Subgrupo Iriri,

dividido nas formações Aruri, Salustiano e uma Seqüência Híbrida, enquanto que as plutônicas

foram incluídas na Formação Maloquinha, uma das subdivisões do Grupo Carapuça (Pessoa et al.,

1977). Mais recentemente, o Subgrupo Iriri foi elevado a categoria de Grupo Iriri e a Formação

Maloquinha foi redenominada como Suíte Intrusiva Maloquinha (Andrade et al., 1978).

Em adição, recentemente, estudos geocronológicos de alta resolução realizados em rochas do

Craton Amazônico sugerem que o termo Magmatismo Uatumã seja empregado para desígnar

apenas o produto resultante do processo anorogênico ocorrido entre 1.880-1.850 Ma, envolvendo

fusão parcial de crosta Arqueana. Nesse conceito, o Magmatismo Uatumã estaria restrito apenas

a Província Amazônia Central (vide Santos et al., 2000).

Assim sendo, o termo Supergrupo Uatumã requer uma revisão no que se refere a sua idade e

distribuição. No presente relatório estão sendo empregadas as terminologias Grupo Iriri

(abrangendo as formações Aruri e Salustiano) e Suíte Intrusiva Maloquinha no conceito de

Andrade et al. (1978).

3.2.9.1 Formação Salustiano (PP3αααααsa)

A Formação Salustiano (Andrade et al., 1978) representa os derrames ácidos do Magmatismo

Uatumã e consiste em riolitos, riodacitos e dacitos. A seção-tipo localiza-se ao longo do curso do

igarapé Salustiano, afluente do Tocantins, e sua área de distribuição abrange predominantemente

o domínio leste da província, na região dos rios Jamanxim, Branco e Aruri, Folha Caracol. Derrames

ácidos desta unidade também foram mapeados no domínio oeste, porção noroeste, próximo aos

rios Parauari e Amanã, (Folha Vila Mamãe Anã). A unidade é intrudida pelos granitóides da Suíte

Intrusiva Maloquinha e está sotoposta às rochas graníticas da Suíte Intrusiva Parauari.

A formação consiste em riolitos e dacitos, dominantemente. São rochas leucocráticas, de textura

porfirítica e cor variando de rosa avermelhado (riolitos) a cinza amarronzado claro (dacitos).

Em geral, estas rochas apresentam-se bastante fraturadas (regime dominantemente rúptil).

Garimpos de ouro no “contexto geológico tipo Uatumã” não são frequentes na área em estudo.

No domínio central, porção extremo noroeste, na área mapeada, o garimpo Fazenda Pison (área

13) ocorre numa ambiência de rochas vulcânicas tipo Iriri. Trata-se de um riolito (Figuras 3.25

e 3.26) mineralizado em ouro, no qual se instalou um sistema stockwork bastante intenso, cujas
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Figura 3.25 Exposição de derrames do Grupo Iriri, Formação Salustiano. Local: garimpo Fazenda Pison.

(Coordenadas geográficas: S 05º 01´ 20 ´´; W 57º 47´ 37´´).

Figura 3.26 Detalhe da ilustração anterior: riolito com textura porfírítica, com fenocristais de ortoclásio,

e matriz microcristalina afanítica. A rocha apresenta-se fraturada. Local: garimpo Fazenda Pison.

(Coordenadas geográficas: S 05º 01´ 20 ´´; W 57º 47´ 37´´).
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microfraturas são preenchidas por sílica com sulfeto e ouro (5.290 ppb de Au na rocha).

Veios quartzosos mais regulares também estão associados ao sistema formando vein sets. São

veios extensionais oblíquos e verticais que sugerem movimento dextral.

Por meio de datações geocronológicas em riolitos da Formação Salustiano (Folha Caracol), por

Pb-Pb em zirção, obteve-se uma idade de 1.888 ± 2 Ma (Vasquez, et al., 1999;2000c), informação

essa consistente com a idade obtida em riolitos peralcalinos aflorantes no rio Jamanxim, datados

pelo mesmo método (DallÁgnol et al, 1999). Estudos geocronológicos em amostras provenientes

da Folha Vila Riozinho, também por Pb-Pb em zircões, nos ignimbritos na vila Moraes Almeida

indicaram idades de 1.890 ± 2 Ma e 1.877 ± 4 Ma, e idades de 2.001 ± 6 Ma para dacitos da vila

Riozinho (Lamarão et al., 1999).

3.2.9.2 Formação Aruri (PP3αααααar)

Segundo a equipe de mapeamento do PROMIN-TAPAJÓS, a Formação Aruri engloba tufos ácidos,

brechas vulcânicas, ignimbritos, arenitos e conglomerados vulcânicos, cuja seção-tipo pode ser

considerada como o rio Aruri. A unidade foi também identificada nos rios Novo e Tocantins.

Em geral, essas rochas ocorrem intercaladas nos derrames ácidos da Formação Salustiano e são

intrudidas pelos granitóides tipo Maloquinha. Os sedimentos vulcanoclásticos consistem em

fragmentos de quartzo, feldspato e, subordinadamente, em fragmentos de rocha, predominando

arenito e riolito dispersos numa matriz argilosa. Apresentam cor cinza, granulação média a

grosseira e são mal selecionados. É comum na seção desses sedimentos vulcanoclásticos

ocorrerem alternâncias de leitos de material argiloso laminado, tipo pelitos e camadas de arenitos

finos, com espessuras de 10 cm a 20 cm, onde estruturas de estratificação cruzada estão

registradas. Os ignimbritos são de composição riolítica a dacítica, textura porfirítica, com

fenocristais de feldspato e a matriz é formada por quartzo, sericita, clorita, óxido de ferro e

opacos.

A Formação Aruri caracteriza-se por apresentar estratificação plano-paralela, laminações

convolutas, estratificações acanaladas e tabulares. O acamamento está basculado, às vezes

verticalizado, com direção tanto para NE como para NW, e mergulho para NW e SW,

respectivamente. Dobras, falhas e fraturas também foram observadas, cujos planos axiais são

verticalizados com caimento dos eixos para os quadrantes NE e NW e direções preferenciais

N400-800W e N650-800E.

Foi sugerido pela equipe do PROMIN-TAPAJÓS um ambiente deposicional em grandes lagos

continentais, nas proximidades dos vulcões, favorecendo uma sedimentação episódica e um

retrabalhamento do material vulcânico inconsolidado, concomitante aos pulsos de derrames de

lavas ácidas e intermediárias com explosões.

Durante os trabalhos de estudo de prospectos não foram identificadas áreas mineralizadas

relacionadas a esta unidade. Entretanto, este condicionamento é favorável à formação de
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mineralizações, tendo em vista tratar-se de rochas de alta permeabilidade, favorecendo portanto

a percolação de fluidos. Depósitos de ouro relacionados à presença de brechas e ignimbritos

são conhecidos como, por exemplo, na região do Abitibi, Província Superior, Canadá (e.g. Saint

Jude deposit). Em adição, no Abitibi mineralizações de ouro são encontradas em brechas de

diversas origens: hidrotermais, tectônicas e magmáticas.

3.2.10 Suíte Intrusiva Maloquinha (PP3γγγγγml)

Intrusões subvulcânicas e plutônicas, “gradando para um granito pórfiro a grosseiro”, cratogênico,

com tendências alasquíticas e formas circulares, foram mapeadas na região do Tapajós

previamente, tendo sido denominadas de Granito Maloquinha e posicionadas no Grupo Uatumã

(Santos et al., 1975). A seguir, por meio de datações geocronológicas em rocha total, obteve-se

para essas rochas uma isócrona Rb-Sr que revelou idade de 1.650 Ma (Santos et al., 1975).

Posteriormente, o termo Granito Maloquinha foi redefinido, passando à categoria de Formação

Maloquinha (Pessoa et al., 1977), denominação essa revista para Suíte Intrusiva Maloquinha

(Almeida, C.A.S. et al., 1977; Andrade et al., 1978). Assim sendo, esta denominação passou a

englobar diversos corpos plutônicos em forma de stocks e batólitos elípticos, orientados segundo

o eixo maior na direção NNW-SSE. A unidade consiste em granitos róseos, alasquíticos, granófiros

e biotita granitos, com granulação fina a grosseira e de cor, quase sempre, rósea. Posteriormente,

as idades desses granitos foram reprocessadas, tendo-se obtido uma idade de 1.770 Ma (Santos

& Reis Neto, 1982).

A Suíte Intrusiva Maloquinha, de natureza calcialcalina, ocorre intrudindo rochas do Complexo

Cuiú-Cuiú, granitóides das suítes Creporizão e Parauari e vulcânicas do Grupo Iriri. O contato

dos granitóides tipo Maloquinha com essas unidades mais antigas é condicionado por

falhamentos de direção NW-SE, enquanto que no contato com as unidades Suíte Intrusiva

Ingarana e Formação Bom Jardim, apesar de também tectônico, as falhas têm direção WNW-ESE

e NE-SW. Contato com unidade mais nova, por falhas sinistrais NW-SE, entre a unidade

Maloquinha e a Formação Buiuçu, foi reconhecido. Os granitóides Maloquinha são sobrepostos

por litótipos da Formação Buiuçu. A Suíte Intrusiva Maloquinha é cortada pela Suíte Cachoeira

Seca e por diques andesíticos (tipo Joel e Mamoal) e lamprofíricos.

Durante os trabalhos do Projeto PROMIN-TAPAJÓS, foram reconhecidas duas fácies petrográficas

na unidade Maloquinha: (i) fácies a biotita e (ii) fácies a anfibólio (Brito, 2000 b, in Almeida et

al., 2000b).

A fácies a biotita (PP3γml1), com ampla distribuição na província, predominando nos

dominíos leste e central, tem sua localidade-tipo nas proximidades do igarapé Carauá.

Exposições dessa faciologia ocorrem na margem esquerda do rio Tapajós, próximo a Buburé

(Figura 3.28). São rochas de cor rosa-avermelhado, leucocráticas, alasquíticas, baixo conteúdo

em minerais máficos, sendo biotita o principal entre estes. A unidade consiste em

sienogranitos e monzogranitos.
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Figura 3.27 Aspecto típico de batólito granítico da Suíte Intrusiva Maloquinha. Observar o aspecto

fraturado da rocha. Local: garimpo Batalha, margem direita do rio Tapajós.

(Coordenadas geográficas: S 05º 32´ 17 ´´; W 57º 09´ 56´´).

Figura 3.28 Granitóide da Suíte Intrusiva Maloquinha, hospedando  veio  de  quartzo, cujo emplacement

sugere regime extensional. Local: margem esquerda do rio Tapajós, próximo ao “porto” de Buburé.

(Coordenadas geográficas: S 04º 53´ 58 ´´; W 56º 43´ 49´´).

CAP 3 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:17 PM66



GEOLOGIA GERAL DA PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS 67

A fácies a anfibólio (PP3γml2) tem distribuição muito restrita, tendo sido identificada apenas

em quatro stocks que ocorrem no domínio central. Sua localidade-tipo são os igarapés Batalha

(Figura 3.27) e Coatá. São rochas leucocráticas, de cor cinza-rosado e consistem em anfobólio-

biotita sienogranito, biotita-anfibólio micromonzogranito granofírico e micromonzogranito.

Recentemente, dados geocronológicos obtidos por métodos de alta resolução U-Pb e Pb-Pb em

zircão indicaram as seguintes idades para os granitóides da Suíte Intrusiva Maloquinha: (i)

1.883 ± 4 Ma (Santos, J.O.S., 1999); (ii) 1.880 ± 9 Ma (Lamarão et al., 1999); (iii) 1.882 ± 4 Ma

(Vasquez et al., 1999) e (iv) 1.879 ± 11 Ma (Santos et al., 2000).

Os granitóides Maloquinha estão dominantemente afetados por uma tectônica rúptil (vide Figura

3.28), desenvolvendo falhas ou zonas de transcorrência com direção principal N400W a N800W

e falhas subsidiárias N400E.  Este condicionamento forma estruturas tipo jog, que representam

os locais favorávies à percolação de fluidos e consequente deposição das mineralizações de

ouro, como observado nos garimpos Batalha (área 2) e Santa Isabel (área 15). Em algumas áreas

essas estruturas são preenchidas por diques andesíticos, em cujo contato se desenvolvem veios

de quartzo portadores de ouro, como por exemplo no garimpo Mamoal (área 9).

3.2.11 Granitóides Pós-Maloquinha (PP34γγγγγpo)

Granitóides de caráter subalcalino a alcalino, levemente peraluminosos, com alguns termos

metaluminosos e peralcalinos, foram cartografados e individualizados pela equipe de

mapeamento regional do Projeto PROMIN-TAPAJÓS (Klein et al, 2000). Entretanto, no presente

trabalho estas rochas foram agrupadas como granitóides pós-Maloquinha (PP34γpo), tendo

em vista suas áreas de ocorrência muito restrita e ocorrerem limitadas apenas a um corpo em

toda a área do projeto. Estes corpos são:

(i) Granito Porquinho (Pessoa et al., 1977) – trata-se de um maciço granítico de dimensões

de 10 km de largura por 15 km de comprimento, que ocorre inserido no contexto da

unidade Maloquinha, domínio leste, na Folha Caracol, ou mais precisamente no

interflúvio dos rios Aruri e Branco. Previamente, estudos petrográficos e litogeoquímicos

(Prazeres et al., 1979) reconheceram duas faciologias nesse corpo: (i) a primeira

constituída por feldspato alcalino-granitos e biotita-granitos com textura granular

hipidiomórfica; e (ii) a segunda formada por riebeckita-granito e hastingsita-granito

pórfiro. Recentemente, a equipe do Projeto PROMIN- TAPAJÓS, reinterpretando dados

litoquímicos anteriores (vide Capítulo VI), com base no quimismo, denominou este

maciço de Suíte Intrusiva Porquinho (Bahia et al., 1998). A unidade intrude rochas

piroclásticas da Formação Aruri e está em discordância erosiva com as rochas da Formação

Buiuçu.

(ii) Granito Pepita (Brito, 2000c) – refere-se a um corpo granítico de 104 km2 de área, alongado

segundo NNW-SSE, localizado no domínio oeste da província, próximo à margem direita

do rio Tapajós, na foz com o rio Pacu. Este corpo foi, anteriormente, mapeado como

pertencente à Suíte Intrusiva Maloquinha (Melo et al., 1980). Certos aspectos do granito

CAP 3 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:17 PM67



68 PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS: GEOLOGIA, METALOGENIA E MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SIG

Pepita permitem correlacioná-lo com a Suíte Intrusiva Porquinho (Bahia et al., 1998),

tais como o quimismo, bem como as relacões de campo, intrudindo rochas do Complexo

Cuiú-Cuíu, suítes Intrusiva Parauari e Ingarana e rochas vulcânicas do Grupo Iriri. Este

corpo foi datado por U-Pb (SHRIMP), tendo sido indicado idade de 1.870 ± 4 Ma.

(iii) Granito Caroçal (Almeida et al., 1999a) – Inicialmente considerado como Granito

Maloquinha (Santos et al., 1975), refere-se a um batólito granítico com aproximadamente

965 km2, com forma alongada e condicionada por falhamentos de direção NW-SE. Este

corpo granítico localiza-se no alto curso do rio das Tropas, a cerca de 9 km a montante

da aldeia ou “porto” Maloquinha, situado na Folha Jacareacanga, porção sudoeste.

Consiste em biotita-monzogranitos e sienogranitos, leucocráticos de cor cinza rosado a

avermelhado. Estudos petroquímicos permitem individualizar este corpo dos granitóides

tipo Maloquinha (vide Capítulo VI). Datações geocronológicas por U-Pb (SHRIMP) em

zircão do Granito Caroçal indicaram idades de (i) 2.680 ± 18 Ma, nos núcleos de zircões,

interpretada como idade herdada neoarqueana; e (ii) 1.870 ± 4 Ma nas bordas de alguns

cristais e em novos cristais, atribuída como idade de recristalização (Santos et al., 2000).

Não foram registradas ocorrências de ouro relacionadas a esse magmatismo; entretanto,

mineralizações de Sn, Nb, Ta e topázio ocorrem no Granito Porquinho em estruturas stockwork

ou em zonas de greisen (Bahia & Quadros, 2000).

3.2.12 Formação Buiuçu (PP3bu)

Em atendimento às normas estabelecidas pelo Código Estratigráfico, a denominação Formação

Buiuçu foi adotada pela equipe regional de mapeamento do Projeto PROMIN-TAPAJÓS (Klein

et al., 2000), para representar as coberturas sedimentares de idade do Paleoproterozóico, em

substituição a diversas designações anteriormente atribuídas (Santos et al., 1975; Pessoa et

al., 1977; Prazeres et al., 1979; Santiago et al., 1980).

Assim sendo, a Formação Buiuçu (Pinheiro & Ferreira, 1999) abrange, na área mapeada, as rochas

sedimentares da região do rio Crepori, alto rio Tapajós, médio curso do rio Tocantins (limites

das Folhas Vila Mamãe Anã e Caracol) e a região do interflúvio dos rios Aruri e Branco (Folha

Caracol). Exposições da Formação Buiuçu também foram reconhecidas na porção extremo

sudoeste da Folha Rio Novo, na região da Serra do Cachimbo. Entretanto, sua área de maior

distribuição está inserida no domínio central, numa estrutura tipo graben limitada e condicionada

por grandes falhamentos NW-SE, dominantemente. A unidade repousa discordantemente sobre

as rochas do Complexo Cuiú-Cuiú, suítes intrusivas Parauari, Maloquinha, Porquinho e do Grupo

Iriri. Corpos básicos pertencentes ao Diabásio Crepori cortam os sedimentos Buiuçu sob a forma

de sill (Bahia & Quadros, 2000; Popini et al., 2000; Vasquez et al., 2000b).

A Formação Buiuçu consiste em arcóseos, arcóseos líticos, arenitos ortoquartzíticos,

conglomerados e, subordinadamente, siltitos, argilitos e tufos cineríticos intercalados. O
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intervalo de sedimentação da unidade foi estimado com base em dados obtidos por U-Pb

entre 1.778 Ma (idade mínima), que corresponde à idade registrada em baddeleyita proveniente

do Diabásio Crepori, e 1.890 Ma (idade máxima) referente à idade das unidades fontes (Parauari

e Iriri) desses sedimentos (Santos et al., 2000).

3.2.13 Diabásio Crepori (PP4δδδδδc)

Intrudidos nas coberturas sedimentares da Formação Buiuçu, no domínio central da

província, nas regiões do rio Crepori e igarapés Bom Jardim e Rato, ocorrem sills de diabásio.

Estas ocorrências já haviam sido registradas com denominações distintas: Sill Crepori (Pessoa

et al., 1977), Suíte Básica Crepori (Bizinella et al., 1980) e Diabásio Crepori (Santos &

Loguercio, 1984).

Ocorrendo em diferentes formas, o Diabásio Crepori apresenta-se em formas distintas tais

como sill, alongados na direção E-W; diques orientados segundo N100-150E; e corpos irregulares

menores (Bahia & Quadros, 2000; Monteiro, 2000b). Consiste em basaltos, traquibasaltos,

tefritos e traquiandesitos, equivalentes a álcali-basaltos e álcali-olivina basaltos, de afinidade

alcalina (Monteiro, 2000b). Recentemente, esta unidade foi datada por U-Pb em baddeleyita

tendo sido indicada idade de 1.778 ± 9 Ma (Santos et al., 2000).

3.2.14 Granito Igarapé Escondido (PP4γγγγγie)

O Granito do Igarapé Escondido (Brito et al., 1999a) refere-se a um stock com 40 km2 com

forma circular, intrusivo nas vulcânicas tipo Iriri, que ocorre no extremo noroeste da Folha

Vila Mamãe Anã, no interflúvio do igarapé Escondido e do rio Parauari. Consiste em rochas

subvulcânicas e plutônicas, em geral rapakivi, onde dominam biotita-microsienogranito

porfirítico, sienogranito porfirítico rapakivi e feldspato alcalino-granito grosseiro e alasquítico

(Almeida & Monteiro, 1997).

Estudos petroquímicos (Brito et al., 1999a) permitiram individualizar este granitóide do

magmatismo tipo Maloquinha (vide Capítulo VI). O Granito Igarapé Escondido apresenta

similaridades com os Granitos Rapakivi Serra da Providência (Leal et al., 1976; Rizzotto et al.,

1995), localizados na porção sudoeste da Província Rio Negro-Juruena, e com os tipos Teles

Pires (Silva et al., 1974), a sul da área em estudo, aos quais é atribuída idade entre 1,57 a 1,58

Ga (Rb-Sr).

3.2.15 Suíte Intrusiva Cachoeira Seca (MP3δδδδδcs)

Referências a rochas básicas na região do médio curso do rio Tocantins são feitas anteriormente

(Andrade & Urdininea, 1972; Santos et al., 1975), tendo, a seguir, sido elas denominadas de

Trocolito Cachoeira Seca (Pessoa et al., 1977). Posteriormente, estas rochas foram designadas

de Suíte Intrusiva Cachoeira Seca (Pessoa et al., 1977). Sua área-tipo é o médio curso do rio
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Tocantins, ao longo da cachoeira homônima, domínio central da província, Folha Caracol.

Esta ocorrência representa a área de maior exposição da unidade, formada por uma serra

alongada de topo plano e de direção E-W, com cerca de 35 km de comprimento por 6 km de

largura, formando extensos platôs constituídos por coberturas lateríticas descontínuas. Áreas

de menores exposições e correlacionadas à Formação Cachoeira Seca foram reconhecidas pela

equipe do PROMIN-TAPAJÓS na Folha Vila Riozinho, na região das Cem Ilhas, médio curso

do rio Crepori (Vasquez et al., 2000a) e na Folha Rio Novo (Vasquez et al., 2000b).

Dados de aerogeofísica permitem distinguir essas rochas das básicas da Suíte Intrusiva Ingarana,

a qual é caracterizada por baixo magnético e isolinhas direcionadas NE-SW (Bahia & Quadros,

2000).

A unidade consiste dominantemente de diabásio de composição equivalente a gabros troctolíticos

e troctolitos, de caráter hipoabissal (Ricci, 1999). Apesar de não serem reconhecidas

mineralizações de ouro relacionadas a esta unidade, sulfetos preenchendo fraturas, bem como

disseminados na rocha, foram identificados (Ricci, 1999).

3.2.16 Cobertura Paleozóica do Graben do Cachimbo (Dc)

Localizado na porção limite sudoeste da Província Mineral do Tapajós, na região da Serra do

Cachimbo, ocorre uma sequência de rochas sedimentares (arenitos, siltitos, argilitos, folhelhos

e, subordinadamente, conglomerados) de ambiente marinho, cuja idade está compreendida no

período Siluro-Devoniano. Esses sedimentos foram englobados no presente trabalho sob a

denominação de Cobertura Paleozóica do Graben do Cachimbo, pois não pertencem ao contexto

geológico-evolutivo da Província Mineral do Tapajós.

3.2.17 Sedimentos Paleozóicos da Bacia Amazonas (D2C1c)

Na porção extremo noroeste da área mapeada ocorrem sedimentos clásticos (Formação Monte

Alegre) da Bacia Amazonas, que não estão descritos neste trabalho por não pertencerem ao

contexto geológico da província em análise.

3.2.18 Diabásios indiferenciados (db) e
3.2.19 Diabásio Periquito (Jdb)

Os dados de levantamentos aerogeofísicos caracterizaram com boa resolução lineamentos de

expressão regional na província, superiores a 250 km de extensão, orientados segundo a direção

dominante NNE-SSW a NE-SW, preferencialmente distribuídos na porção oeste da província

(domínio oeste), Folha Jacareacanga. Esses lineamentos cortam todas as unidades

cronolitoestratigráficas da província e são representados por diques de diabásio, originalmente

reconhecidos na Cachoeira Periquito, na região do rio Aripuanã (Almeida & Nogueira Filho,

1959). Esses diques recebem outras denominações como, por exemplo, Diabásio Cururu (Santos
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et al., 1975) e Penetecaua (Issler et al., 1974); entretanto, foi atribuída prioridade à designação

Diabásio Periquito (Jdb; Santos & Loguercio, 1984).

Diques com assinaturas aerogeofísicas similares foram identificados na porção leste da área

mapeada (Folhas Caracol e Vila Rozinho) pela equipe de mapeamento regional (Bahia & Quadros,

2000; Vasquez et al., 2000a & b); entretanto, devido à ausência de informações de detalhe

(petroquímica e geocronológica), foram considerados, para efeito de mapeamento, como diques

de diabásio indiferenciados (db).

O diabásio Periquito consiste em diabásio e olivina-diabásio, cor escura, textura ofítica (Ricci,

1999); alguns desses diques têm assinatura toleítica de ambiente intracratônico (Vaquez et al.,

2000a). Datações revelaram idades por K-Ar de 179±3 Ma (Amaral, 1974); 190±5 Ma (Bizinella

et al., 1980); 514±15 Ma (U-Pb em baddeleyita; Santos et al., 2000).

3.2.20 Cobertura Mesozóica da Bacia Amazonas (K2ac)

Com distribuição restrita à porção noroeste da Folha Vila Mamãe Anã, a Formação Alter do Chão

(Klister, 1954) sotopõe-se a grande parte das formações paleozóicas da Bacia Amazonas e repousa

discordantemente sobre os granitóides da Suíte Intrusiva Parauari e as vulcânicas da Formação

Iriri. Consiste em sedimentos arenitos quartzosos, ferruginosos e de cor avermelhada, cuja origem

é continental de ambiente de canais fluviais (Pereira, 1988; Cunha et al, 1994). Sua idade é

controvertida, tendo sido atribuída inicialmente ao Cretáceo (Daemon, 1975). Posteriormente,

com base em estudos de palinomorfos, foi sugerida para a Formação Alter do Chão uma

sedimentação abrangendo o período compreendido entre o Cretáceo Superior e o Terciário

(Travassos & Barbosa Filho, 1990).

3.2.21 Coberturas lateríticas (Ndl)

Em geral, esses depósitos têm baixa representatividade na escala de mapeamento 1:250.000.

Entretanto, em algumas áreas, coberturas lateríticas ocorrem formando platôs, como podem ser

reconhecidos nas folhas Vila Riozinho, Caracol e Vila Mamãe Anã. Durante os trabalhos estudo

de prospectos, perfis lateríticos, com espessura da ordem de alguma dezenas de metros, foram

reconhecidos em diversas áreas de garimpos (e.g. garimpos Davi: área 1; Nossa Senhora da

Conceição: área 3; Jutaí: área 6; Espírito Santo: área 10; Chico Torres: área 7 e em alguns garimpos

na região do Cuiú-Cuiú: área 4, como por exemplo no garimpo Almerita). Intensa atividade

garimpeira desenvolve-se nessas áreas, cujos trabalhos de extração do ouro concentram-se

dominantemente no saprólito (segunda fase de exploração garimpeira na província), onde

registros da textura da rocha original podem ainda ser reconhecidos (Figura 3.29). Algumas

vezes, observa-se que os trabalhos de garimpagem estendem-se para as zonas de alteração,

principalmente quando argilosa. No garimpo Davi (área 1), cuja rocha encaixante são gabros

da Suíte Intrusiva Ingarana, no perfil laterítico ocorrem vestígios de deformação esferoidal da

rocha original, enquanto que no garimpo Nossa Senhora da Conceição (área 3) evidências de

CAP 3 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:17 PM71



72 PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS: GEOLOGIA, METALOGENIA E MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SIG

transcorrência de baixo ângulo ainda podem ser reconhecidas no regolito (Figura 3.30). Níveis

de stone lines mineralizados ocorrem e podem concentrar ouro, sob a forma de pepitas (e.g.

garimpo Nossa Senhora da Conceição; Figura 3.31). Níveis ricos em concreções ferruginosas

são comuns. Interessante ressaltar que em algumas áreas, como por exemplo no garimpo Espírito

Santo (área 10), não está bem evidente se o perfil laterítico mineralizado em ouro é ou não

transportado (alóctone).

3.2.22 Depósitos Aluvionares (Qa)

Expressivos depósitos aluvionares (Figura 3.32) ocorrem ao longo dos rios principais, a exem-

plo dos rios Tapajós, Novo, Tropas, Rato, Crepori, Jamanxim e Tocantins, entre outros. Trata-se

de sedimentos aluvionares, arenosos e argilosos, inconsolidados associados a níveis de casca-

lho, que se desenvolvem na planície aluvial. Sua idade varia do Pleistoceno ao recente ( Pessoa

et al., 1977; Bizinella et al., 1980). Esses depósitos são os responsáveis pela significativa produ-

ção de ouro na região do Tapajós, a qual atingiu 159 toneladas de ouro aluvionar, no período

1959 a 1996, conforme previamente mencionado (vide Figura 1.2).

3.3 Principais eventos geológicos na Província Mineral do Tapajós

A Tabela 3.1 a seguir apresentará uma síntese dos principais eventos geológicos e sua cronologia

na Província Mineral do Tapajós.

CAP 3 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:17 PM72
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Figura 3.31 Stone-line mineralizado em ouro. Observar o enriquecimento em ouro visível. Local: garimpo

Nossa Senhora da Conceição.

(Coordenadas geográficas: S 07º 13´41´´; W 57º 00´ 39´´).

Figura 3.32 Depósitos  aluvionares mineralizados em ouro, fonte da  significativa produção aurífera do

Tapajós. Local: região do garimpo Batalha.

(Coordenadas geográficas: S 05º 32´ 17´´; W 57º 09´ 56´´).
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IV AEROGEOFÍSICACapítulo

4.1 Introdução

A cobertura aerogeofísica da Província Mineral do Tapajós, abrangendo cinco folhas 1:250.000,

é o resultado da integração dos dados obtidos durante os seguintes projetos:

(i) Projeto Aerogeofísico Médio Tapajós, cujo parâmetros são os seguintes:

• altura do vôo: 150 m;

• espaçamento entre as linhas de vôo: 2 km;

• espaçamento entre as linhas de controle: 20 km;

• direção das linhas de controle de vôo: E-W;

• intervalo de amostragens ao longo do perfil: 60 m;

• tamanho das células do grid: 500 m x 500 m;

• período do levantamento: outubro a dezembro/1986 e maio a julho/1987; e

• extensão de perfis levantados: 24.478 km ou 43.000 km2 de área.

A área levantada tem a forma aproximada de um retângulo, com maior dimensão N-S, localizado

no centro da província, cujas coordenadas geográficas são as seguintes:

5000’S, 57030’W; 5000’S, 56000’W; 8000’S, 56000’W; 8000’S, 57000’W; 6000’S, 57000’W;

6000’S, 57030’W.

 (ii) Projeto Aerogeofísico Província Aurífera do Tapajós, com os seguintes parâmetros:

• altura do vôo: 100 m;

• espaçamento entre as linhas de vôo: 1 km;

• espaçamento entre as linhas de controle: 13 km;

• direção das linhas de vôo: N-S;

• direção das linhas de controle: E-W;

• intervalo de amostragens ao longo do perfil: 6 m (magnetometria) e 60 m (gamaespectrometria);

• tamanho das células do grid: 250 m x 250 m;

• período do levantamento: junho a novembro/1997; e

• extensão de perfis levantados: 74.979 km ou 70.661 km2 de área.

Estes levantamentos estão distribuídos por dois blocos, localizados a oeste e a leste da área do

primeiro projeto acima referido, cujas coordenadas geográficas são as seguintes:

Mário José Metelo, Maria Glícia da Nóbrega Coutinho e

Maria Laura Vereza de Azevedo,

CPRM – Serviço Geológico do Brasil
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•Bloco I (lado oeste):

5000’S, 58030’W; 5000’S, 57030’W; 6000’S, 57030’W; 6000’S, 57000’W; 8000’S, 57000’W;

8000’S, 58030’W.

•Bloco II (lado leste):

5000’S, 56000’W; 5000’S, 55030’W; 8000’S, 55030’W; 8000’S, 56000’W.

Assim sendo, os dados levantados pelos projetos mencionados, com espaçamentos distintos

entre as linhas de vôo, totalizando 99.457 km de extensão de perfis ou 113.661 km2 de área

de levantamento aerogeofísico, apresentam grau de detalhamento distinto. Para homogeneizá-

los utilizaram-se programas de computadores específicos do sistema Oasis Montaj, da

empresa Geosoft. A primeira etapa consistiu numa reamostragem dos dados finais do Projeto

Médio Tapajós, com a geração de células 250 m x 250 m. A seguir, elaborou-se um

nivelamento nas médias dos valores geofísicos dos dois projetos. O ajuste final resultou na

junção dos dados num único arquivo digital, tendo sido produzidos os seguintes mapas,

escala 1:250.000, os quais estão expostos, no presente relatório, em formato reduzido (A4),

nas Figuras 4.1 a 4.10.

(i) mapa de concentração do potássio (% K; Figura 4.1);

(ii) mapa de concentração do equivalente tório (ppm eTh; Figura 4.2);

(iii) mapa de concentração do equivalente urânio (ppm eU; Figura 4.3);

(iv) mapa ternário dos elementos radioativos (eU, eTh, %K; Figura 4.4);

(v) mapa radiométrico de contagem total (m R/h; Figura 4.5);

(vi) mapa de razão eTh/K (Figura 4. 6);

(vii) mapa do campo magnético total reduzido do IGRF (nT; Figura 4.7);

(viii)mapa magnético de redução ao polo (Figura 4.8);

(ix) mapa de suscetibilidade magnética aparente (Figura 4.9); e

(x) mapa de sombreamento magnético (shadow map; Figura 4.10).

4.2 Análise dos dados

A distribuição dos dados aerogeofísicos, magnetometria e gamaespectrometria, reflete, para a

área de abrangência da província, em todos os mapas acima mencionados, uma

compartimentação, com boa consistência com os dados estruturais (vide Figura 5.1, Capítulo

V), em três domínios, alinhados paralelamente segundo a direção NW-SE: domínio oeste (A),

domínio central (B) e domínio leste (C), com características aerogeofísicas distintas. Este fato

permite tecer, sobre o assunto, as seguintes considerações:

(i) Os dados radiométricos, expressos nos mapas de concentração de eTh, eU, %K, bem

como no mapa do canal de contagem total, sugerem dois trends radioativos, segundo a

direção NW-SE, sendo um no domínio central (B) e o outro no domínio leste (C), mais

especificamente na porção mediana externa deste domínio. Essa distribuição é indicativa

da presença de litótipos provavelmente portadores de minerais acessórios como zircão,

allanita e monazita, sugerindo o predomínio de rochas ácidas nessas áreas de

radioatividade significativa.
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Figura 4.1 Mapa de concentração do potássio.
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Figura 4.2 Mapa de concentração do equivalente tório.
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(ii) O mapa de concentração de eU reflete um contraste radioativo entre os domínios central

(B) e leste (C), com maiores concentrações de U registradas no domínio central, sugerindo

rochas félsicas em ambos os domínios, porém distintas.

(iii) Os mapas radiométricos de concentração de equivalente eTh, eU, %K exibem uma

área de depressão, baixa radioatividade, no domínio oeste (A).

(iv) No extremo N do domínio leste (C) verifica-se um baixo radioativo, bem expressivo nos

mapas radiométricos.

(v) No mapa de suscetibilidade magnética aparente, os dados indicam áreas com alto

magnetismo, sugerindo a presença de corpos rochosos enriquecidos em minerais

magnéticos (e.g. magnetita, pirrotita), dispersos aleatoriamente nos vários domínios,

com predominância nos domínios central (B) e leste (C).

(vi) Combinando os mapas de campo magnético total e de suscetibilidade magnética com o

mapa de sombreamento magnético (shadow map), observam-se três tipos de corpos

magnéticos caracterizados por forte anomalias:

• corpos magnéticos subverticalizados a verticalizados, com formas mais arredondadas

sugerindo provavelmente corpos intrusivos relacionados a rochas máficas no domínio

central (B), porção N-NE;

• corpos magnéticos alongados, com direção E-W, com formas bem definidas tratando-

se, provavelmente, de corpos máficos alojados ao longo de zonas de fraturas, do tipo sill

no domínio leste (C), porção N-NE; e

• áreas caracterizadas por anomalias dipolares, sugestivas de ocorrência de diques

básicos, delgados e extensos, que cortam toda a província na direção NNE-SSW, nos

domínios oeste (A) e central (B), predominantemente.

(vii) Combinando os mapas radiométricos (concentração de eTh, eU, %K) com o mapa de

campo magnético total, observa-se que no domínio leste (C) ocorrem áreas de alta

suscetibilidade magnética, associadas a áreas portadoras de baixa radioatividade. Este

fato sugere a presença de rochas máficas associadas a rochas félsicas, naquele domínio,

podendo tal associação ser atribuida à presença do sistema plutono-vulcânico associado.

(viii)Analisando o mapa de campo magnético total (cores azuis, valores menores) e o mapa

de suscetibilidade magnética aparente (cores vermelhas, valores mais altos), há uma

significativa consistência e correspondência entre estas áreas, o que sugere a ocorrência

de corpos básicos (máficos) nesses locais. Estes corpos estão orientados segundo a direção

E-W, preferencialmente, nos diferentes domínios.

(ix) No mapa de sombreamento magnético (shadow map), no domínio oeste (A), o relevo

magnético apresenta-se mais linear, comparativamente com os demais domínios, e duas

direções estruturais NW-SE e NE-SW estão bem visualizadas. Na porção nordeste do

domínio leste (C), estruturas E-W são bem evidentes. Os lineamentos NW-SE são os

mais extensos, têm representatividade regional e sugerem estar sendo cortados pelos

lineamentos menos expressivos de direção NE-SW.

(x) Comparando-se os mapas radiométricos (de concentração de eTh, eU, %K) com os mapas

magnéticos (campo magnético total, redução ao pólo, suscetibilidade magnética), verifica-

se que as áreas correspondentes a presença de corpos radioativos apresentam um relevo
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Figura 4.3 Mapa de concentração do equivalente urânio.
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Figura 4.4 Mapa ternário dos elementos radioativos eU, eTH e %K.
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magnético mais suave, em relação às áreas adjacentes, cuja relação de contato é sugestiva

que os corpos radioativos sejam rochas intrusivas félsicas. Essa situação está bem

representada no domínio central (B).

(xi) No domínio leste (C), especificamente na porção central, os lineamentos visualizados

no mapa de campo magnético total de direção predominante E-W, cortam corpos mais

radioativos (mapas de concentração eTh, eU, %K), prováveis rochas félsicas intrusivas,

cujas relações de contato sugerem que os falhamentos são pós-emplacement destes corpos.

A mesma relação de contato também pode ser observada para os corpos magnéticos

intrusivos, descritos no item (vi).

(xii) A textura magnética observada no mapa de sombreamento magnético (shadow map),

na extensão de toda a província, está bem definida, exceto para as áreas onde ocorrem

prováveis corpos intrusivos, ácidos e básicos, sendo que nos primeiros o relevo

magnético apresenta-se suave, enquanto que nos básicos formam-se anomalias

magnéticas negativas (corpos verticalizados a subverticalizados) ou anomalias dipolares

(corpos alongados).

(xiii)Em todos os mapas aerogeofísicos acima mencionados, os limites externos da

Província Mineral do Tapajós com as demais unidades tectônicas (graben do

Cachimbo, limite SW, e Bacia Amazonas, limite NW), estão bem definidos e podem

ser facilmente individualizados. Internamente, os limites da Bacia Proterozóica de

Buiuçu, localizada no domínio central da província, estão também bem representados

(vide Figura 5.1, Capítulo V).

Na Tabela 4.1, a seguir, constam as diversas unidades geológicas e as suas características

aerogeofísicas (radiometria e magnetometria) segundo os dados do Relatório Integrado do

PROMIN-TAPAJÓS, escala 1:500.000 (Klein et al., 2000).

4.3 Assinaturas aerogeofísicas e as mineralizações de ouro

As 20 áreas mineralizadas em ouro (áreas de estudos de prospectos) plotadas sobre os mapas

aerogeofísicos (vide Figuras 4.1 a 4.10) permitem reconhecer determinadas assinaturas

aerogeosíficas que refletem condicionamentos geológico-estruturais distintos para as

mineralizações de ouro:

(i) Áreas mineralizadas com variações abruptas de gradientes magnéticos, marcadas por

forte anomalia magnética, orientadas E-W. Exemplo nessa categoria são as áreas dos

garimpos Jutaí (área 6) e Davi (área 1). Essas áreas são constituídas por corpos de rochas

gabróicas (e.g. gabros da Suíte Intrusiva Ingarana), irregulares, cujo emplacement é

controlado pelo sistema de fraturas extensionais do tipo T (vide Capítulo 5), orientadas

segundo a direção E-W.

(ii) Áreas mineralizadas localizadas em mapa de campo magnético em áreas de interrupções

de anisotropias profundas de direção ENE-WSW. Exemplos desse condicionamento são:

o garimpo Goiano (área 12) e o garimpo Ouro Mil (área 14), que representam zonas de

interseção de falhas e de contatos de unidades litológicas distintas (granitóides do
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Complexo Cuiú-Cuiú e da Suite Intrusiva Parauari para a primeira área e granitóides

Cuiú-Cuiú e Creporizão, na segunda). Essas áreas caracterizam-se por reativação

tectônica, conforme evidências de campo. No mapa ternário dos elementos radiotivos

eU, eTh, %K essas áreas exibem altos valores nos três elementos (plotam nas áreas

em branco que correspondem ao centro do triângulo).

(iii) Áreas mineralizadas localizadas ao longo do trend NW-SE de expressão regional e

representatividade marcante no mapa de sombreamento magnético (shadow map; I =

450 e D = 450 ). Este trend, estruturalmente, corresponde a uma zona de transcorrência

dextral (Megassistema de Falhas Transcorrentes do Tapajós - strike-slip fault system;

vide Capítulo 5) e reflete aproximadamente o limite entre os domínios central (B) e
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Figura 4.5 Mapa radiométrico de contagem total.
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Figura 4.6 Mapa da razão eTh/K.
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Figura 4.7 Mapa do campo magnético total reduzido do IGRF.
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Figura 4.8 Mapa magnético de redução ao polo.
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leste (C) da província. Nesta categoria estão as áreas dos seguinte garimpos: São Jorge

(área 20), Mamoal (área 9), Cuiú-Cuiú (área 4), Batalha (área 2); Chico Torres (área 7) e

Fazenda Pison (área 13), que definem um trend NW-SE mineralizado, no lado leste da

província, denominado presentemente de trend aurífero São Jorge-Chico Torres.

(iv) Áreas mineralizadas posicionadas segundo um trend NW-SE de expressão regional,

com boa representatividade no shadow map (mapa de sombreamento magnético; I =

450 e D = 450), paralelo ao trend definido em (iii), porém localizado próximo ao limite

dos domínios central (B) e oeste (A) da província. Estruturalmente, conforme

mencionado, esses trends correspondem a uma zona de transcorrência dextral

(Megassistema de Falhas Transcorrentes do Tapajós – strike-slip fault system). Nesta

categoria estão as seguinte regiões mineralizadas: região do Patrocínio (garimpo Ouro

Mil, área 14), região do Creporizão (garimpos Joel, “Mineração” Crepori e Massias;

área 18), e região do garimpo Espírito Santo (área 10), que definem um trend aurífero

NW-SE, presentemente denominado  trend aurífero Patrocínio – Espírito Santo. Um

outro trend paralelo, porém com inflexão para N, corresponde às regiões dos garimpos

Santa Isabel (área 15), São José (garimpo do Pepeu, área 8) e do Ouro Roxo (área 19),

que caracterizam o trend aurífero NNW-SSE denominado trend aurífero Santa Isabel –

Ouro Roxo.

(v) No mapa de razão eTh/K, essas áreas dispostas segundo os trends ou lineamentos

auríferos regionais NW-SE leste e oeste, conforme mencionado nos itens (iii) e (iv),

apresentam valores altos da razão eTh/K.

(vi) O mapa de sombreamento magnético (shadow map, I = 450 e D = 450 ) sugere um terceiro

trend NW-SE. Este trend está contido no domínio A, onde ocorrem as rochas antigas do

embasamento (Complexo Cuiú-Cuiú) e as supracrustais (Grupo Jacareacanga) e

corresponde às áreas mineralizadas dos garimpos das áreas 10 e 3, passando a ser ora

denominado de trend aurífero Espirito Santo - Nossa Senhora da Conceição.

(vii) No mapa de razão eTh/K, as áreas acima mencionadas (item vi) apresentam valores

muito baixos da razão eTh/K.

As áreas dos garimpos Majestade e Abacaxis não foram analisadas, pois se localizam fora da

área de cobertura dos levantamentos aerogeofísicos em estudo.
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Figura 4.9 Mapa de suscetibilidade magnética aparente.
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Figura 4.10 Mapa de sombreamento magnético I = 45° e D = 45°.
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V GEOLOGIA ESTRUTURALCapítulo

5.1 Ambiente estrutural regional

A Província Mineral do Tapajós, inserida na unidade geotectônica Província Ventuari – Tapajós

(Tassinari, 1996), ou Província Tapajós - Parima (Santos et al., 2000), apresenta uma evolução

tectono-geológica atribuída ao Proterozóico (Orosirian), compreendendo quatro eventos plutono-

vulcânicos, cujo desenvolvimento ocorreu durante um espaço de tempo de 140 Ma,

aproximadamente (Coutinho et al., 2000). O embasamento consiste em metassedimentos do

Grupo Jacareacanga, gnaisses do Complexo Cuiú-Cuiú e granitóides da Suíte Intrusiva

Creporizão. As rochas do embasamento, com idades compreendidas entre 2.010 e 1.870 Ma

(vide Capitulo III, Tabela 3.1), foram intrudidas por granitóides das suítes intrusivas Parauari e

Maloquinha, com idades entre 1.897 a 1.880 Ma (Santos et al., 2000).

Dados geocronológicos (usando SHRIMP e métodos convencionais U-Pb e Pb-Pb em zircão)

indicam que os três primeiros eventos (Cuiú-Cuiú, Creporizão e Parauari) estenderam-se de

2.010 a 1.870, Ma (Santos et al., 2000). Estudos petrogenéticos de rochas sugerem que estes

eventos estão associados a arcos magmáticos, relacionados a processos de subducção (vide

Capítulo VI). O quarto evento, datado de 1.879 Ma, está relacionado com a fusão parcial de

crosta antiga, responsável pelo emplacement dos granitóides tipo Maloquinha. O quadro tectônico

é interpretado como desenvolvido a partir de uma fase orogênica inicial, em regime de

transpressão (transcorrência + compressão), segundo os conceitos de Harland (1971),

desenvolvida durante o Paleoproterozóico. Neste contexto, a estruturação mais antiga é o

resultado da atuação de um regime tectônico colisional oblíquo com encurtamento crustal ligado

à subducção e acresção de arcos magmáticos, que atuou na Província Tapajós - Parima.

Os dados litoestratigráficos-litoestruturais da Província Mineral do Tapajós evidenciam que os

terrenos são caracterizados por uma evolução crustal que reune diversos protólitos, com

diferentes idades e fases deformacionais, associados a regimes distintos de esforços, ora

distensivos ora compressivos, que atuaram durante sua história evolutiva.

A análise estrutural efetuada em diferentes escalas de observação, combinada com informações

aerogeofísicas e petrogenéticas, sugere que a história evolutiva da província foi submetida a

Reginaldo Alves dos Santos e Maria Glícia da Nóbrega Coutinho

CPRM – Serviço Geológico do Brasil
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98 PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS: GEOLOGIA, METALOGENIA E MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SIG

vários regimes deformacionais por cisalhamento (dúctil, dúctil-rúptil e rúptil), com incidência

de expressivo evento termo-tectônico, acompanhado por intensa mobilização e acresção de arcos

magmáticos em escala regional. Esses estudos permitem definir três domínios geológico-

estruturais na província: oeste (A), central (B) e leste (C), conforme exposto na Figura 5.1.

Neste contexto, foram individualizados dois eventos principais de deformação compressiva,

ambos desenvolvidos durante o Paleoproterozóico (vide Capítulo VIII):

(i) Evento Compressivo I, com pico de deformação em torno de 1.960 Ma, desenvolvido em

regime dúctil a dúctil-rúptil.

(ii) Evento Compressivo II, com idade de 1.880 Ma, que ocorreu sob condições rúpteis.

5.1.1 Evento Compressivo I

As deformações mais antigas da área estão registradas nas rochas do Grupo Jacareacanga, do

Complexo Cuiú-Cuiú (domínio oeste-A) e nos granitóides da Suíte Intrusiva Creporizão (domínio

central-B), com idades U-Pb em zircão variando de 2.100 a 1.957 Ma (Capítulo III, Tabela 3.1).

Estas deformações são caracterizadas por uma foliação com direção predominante NNE-SSW,

discordante, portanto, da estruturação regional NW-SE, reconhecida pelo PROMIN-TAPAJÓS

(Almeida et al., 1999b). Considerando o posicionamento de S1 nesses litótipos aproximadamente

submeridiano, durante esse evento, as zonas de deformações de direções NW-SE, N-S e NE-SW

constituem diferentes zonas de fraqueza crustal, pré-existentes, cuja superfície S1 favoreceu

movimentação compressiva segundo essas direções. O cinturão de cisalhamento apresentava

uma movimentação dextral ao longo da direção NW-SE e sinistrais nas direções NE-SW e N-S.

As foliações reliquiares estão mais concentradas no domínio central (B) da província, nas

proximidades da vila Creporizão, nos granitóides da Suíte Creporizão e na região compreendida

entre os rios das Tropas e Crepori, em áreas de ocorrências de rochas do  Complexo Cuiú-Cuiú.

Seus mergulhos moderados a fortes para WNW pressupõem a atuação de regime compressional

dúctil com vergência para ESE. Na maior parte das áreas de exposições destas unidades

litoestratigráficas, as foliações relacionadas ao evento em questão estão quase totalmente

obliteradas e transpostas para a direção NW-SE do evento subsequente (evento compressivo II).

Evidências de superimposição no evento compressivo I são reconhecidas no domínio oeste (A),

nas rochas xistosas do Grupo Jacareacanga, na área do garimpo Espírito Santo (área 10), onde se

observam dobras com eixos progressivamente rotacionados para a direção NW-SE.

5.1.2 Evento Compressivo II

Os registros estruturais mais expressivos da área, em escala regional, foram desenvolvidos

durante o evento compressivo II, facilmente reconhecido em produtos de sensores remotos,

bem como nos mapas aerogeofísicos (mapa de sombreamento magnético). São megalineamentos

com orientação dominantemente NW-SE, concentrados na região central da província (domínio

B), onde predominam os granitóides das suítes intrusivas Creporizão e Parauari. Neste domínio
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Figura 5.1 Arcabouço estrutural da Província Mineral do Tapajós, com a localização dos garimpos estudados. Vide a divisão

dos domínios geológico-estruturais.
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foram cadastradas as maiores concentrações de exposições de mineralizações auríferas em veios

de quartzo (veios mais profundos) na província, cujo desenvolvimento está dominantemente

relacionado a falhas transcorrentes.

Os megalineamentos estruturais correspondem quase sempre a falhas transcorrentes subverticais,

de traçados sinuosos, sigmoidais e entrecortados, com cinemática geralmente sinistral, e

constituem o denominado Megassistema de Falhas Transcorrentes do Tapajós (Santos, R.A,1999).

Estas estruturas por vezes conformam geometrias do tipo duplex transcorrentes e rabos-de-

cavalo, e freqüentemente limitam corpos de granitóides das diversas suítes de idades do

Paleoproterozóico. É evidente, em escala de mapa, o controle que este sistema exerceu no

emplacement dos corpos granitóides da Suíte Intrusiva Maloquinha.

Cavalgamentos (empurrões) oblíquos e frontais, observados localmente, com transporte tectônico

para oeste, podem estar relacionados a este evento. Estes lineamento evoluíram a partir de uma

reativação tectônica regional, ao longo das direções antigas de fraqueza crustal, correspondendo

no tempo à continuidade do regime compressivo, dentro de uma deformação progressiva, com

transporte tectônico de leste para oeste, responsável pelo desenvolvimento do Megassistema de

Falhas Transcorrentes do Tapajós. A geometria, a cinemática e as relações angulares das estruturas

deste megassistema são compatíveis com o modelo de uma zona de cisalhamento, a partir de

fraturas én-chèlon do tipo R de Ridel, ou com o modelo de sistema de falhas transcorrentes

(strike-slip fault system), onde o principal vetor de compressão estaria orientado na direção E-W

a ENE-WSW, conforme exposto na Figura 5.2. Este sistema foi responsável pelo desenvolvimento

das seguintes famílias de fraturas conjugadas:

(i) Transcorrências dextrais: N-S a N150E (tipo X) e N400E a N500E (tipo R’);

(ii) Transcorrências sinistrais: N400W a N500W (tipo Y), N100W a N300W (tipo P) e N700W a

N800W (tipo R);

(iii) Fraturas extensionais: E-W a N800E (tipo T); e

(iv) Cavalgamentos ou empurrões localizados: N-S a NW-SE.

A todas estas fraturas estão relacionados veios de quartzo portadores de ouro, reconhecidos em

vários garimpos que serão descritos, em detalhe, no item 5.2. Em adição, observa-se que grande

parte dos depósitos de ouro estão associados a veios oblíquos em relação às transcorrências

principais (vide Figura 5.2).

5.1.2.1 Sistema transcorrente

O sistema transcorrente é dominantemente sinistral; entretanto, movimento dextral também foi

registrado. O sistema sinistral está representado pelos lineamentos estruturais orientados segundo

direções N400-500W (Y), N100-300W (P) e N700-800W (R), que correspondem ao domínio estrutural

de maior expressão na província. Tais feições, em escala regional, são megalineamentos

concentrados nos domínios oeste (A) e central (B), onde predominam os metassedimentos do

Grupo Jacareacanga, Complexo Cuiú-Cuiú, suítes intrusivas Parauari, Creporizão e Maloquinha.
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Figura 5.2 Representação esquemática do Megassistema de Falhas Transcorrentes do Tapajós (strike-slip fault system), segundo

o modelo de zona de cisalhamento e fraturas extensionais de Riedel. Vide classificação dos garimpos estudados com base

neste modelo.
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Em geral, essas feições apresentam freqüentes traçados sinuosos, sigmoidais e entrecortados,

configurando um padrão geométrico anastomosado, com lentes de cisalhamento formadas pelos

sistemas Y (N400-500W) e P (N100-300W), subordinadamente R (N700-800W), segundo o modelo

adotado (Figura 5.2).

O sistema transcorrente dextral com direções NS-N150E (X) e N400-500E é formado por fraturas

antitéticas, que mostram feições dúcteis-rúpteis e rúpteis para o componente horizontal do

movimento, e ocorre com maior freqüência no domínio central (B) e mais raramente no domínio

oeste (A) da província.

5.1.2.2 Sistema de empurrão

O regime de compressão é caracterizado na área em estudo por um evento cinemático que deu

origem a um sistema de falhas de empurrão. Este regime foi responsável por deslocamentos de

unidades geológicas através de falhas de empurrão/inversas ou de cavalgamento, submetidas a

uma deformação progressiva de leste para oeste, que originou rampas frontais de direção em

torno de N-S com inflexões para NW-SE. Associadas a este sistema (cisalhamento de baixo

ângulo) ocorrem rampas laterais e oblíquas, com componentes de deslocamento transcorrente e

oblíquo, respectivamente.

O sistema de falhas de cavalgamento foi reconhecido (Santos, 1996; Santos 1997b) nos granitóides

miloníticos do garimpo do Pepeu (São José, área 8) associado a uma tectônica compressional de

regime dúctil-rúptil, bem como nos sedimentos síltico-argilosos do garimpo Abacaxis (área 11),

em regime compressional rúptil. Nessas localidades as superfícies de cavalgamento deram origem

a uma geometria de leques imbricados e dúplex compressivos, associados a uma tectônica

compressional de baixo ângulo, com transporte para oeste.

5.1.2.3 Sistema extensional

Um evento estrutural, representado por um conjunto expressivo de descontinuidades estruturais

e direções N800E e E-W (tipo T), está bem representado no lado leste da província (domínio C),

caracterizado por extensos lineamentos orientados nas direções E-W e ENE-WSW. Estas estruturas

são bem visíveis nas imagens de sensores remotos e corroboradas por anomalias magnéticas

lineares (vide Capítulo IV).

Embora a disposição desses lineamentos em mapa e os dados estruturais obtidos em campo não

tenham permitido definir com segurança a cinemática dessas estruturas, é provável que estes

fraturamentos façam parte do Megassistema de Falhas Transcorrentes do Tapajós e correspondam

dominantemente a fraturas extensionais (tipo T). Alguns fatos corroboram esta interpretação:

(i) ausência, em mapa, de deslocamentos relativos de objetos ao longo destas fraturas; (ii) aparente

ausência de relações de truncamentos com as falhas principais do sistema transcorrente; e (iii)

sua orientação em relação ao sistema transcorrente.
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Por outro lado, verifica-se que existe uma estreita relação espacial entre este sistema

extensional E-W e as áreas de predominância do sistema plutono-vulcânico, relacionado ao

evento do Supergrupo Uatumã, e representado pelos granitóides tipo Maloquinha e pelas

vulcânicas do Grupo Iriri. O caráter extensional deste sistema está também bem representado

pelas rochas básicas da Suíte Intrusiva Ingarana, que ocorrem também sob a forma de stocks

irregulares, geralmente controlados pelo sistema de fraturas T, orientadas segundo a direção

E-W. As estruturas E-W foram reativadas, controlando o posicionamento das rochas básicas da

Suíte Intrusiva Cachoeira Seca, que tem boa representatividade no domínio leste (C) da província.

Também são sugestivas a posição espacial e a geometria do rift onde estão preservados

sedimentos da Formação Buiuçu, localizado na parte central da província (domínio B; Pinheiro

& Ferreira, 1999). Esta bacia é provavelmente de natureza transtracional (pull apart),

desenvolvida durante reativação do sistema transcorrente e invertida fracamente durante a

progressão da deformação.

Um terceiro sistema de fraturas regionais, com orientação NNE-SSW, é bem visível em imagens

de sensores remotos e mapas aeromagnéticos. A este evento rúptil extensional relacionam-se

enxames de diques básicos (dolerite dyke swarms), concentrados nas partes oeste (domínio A),

e com dois outros conjuntos menos expressivos localizados nas partes central (domínio B) e

leste (domínio C). Em geral estes diques são subaflorantes; entretanto, são detectados pelos

alinhamentos de fortes anomalias geofísicas dipolares. O evento geológico responsável pela

geração destes diques está relacionado ao magmatismo básico do Mesozóico, que corta

sedimentos de idade do Paleozóico da Bacia Amazonas. Não são conhecidas mineralizações

auríferas relacionadas a este evento mesozóico.

5.2 Controle estrutural das mineralizações de ouro

Tem sido demonstrado em diversas regiões no mundo que depósitos de ouro ocorrem em rochas

deformadas e que, em larga escala, mineralizações auríferas estão associadas a zonas de

deformação. Essas feições estruturais, mapeáveis em escala regional, cortam diferentes litótipos,

não sendo portanto restritas a determinada unidade litológica (Calvine et al., 1988).

Na Província Mineral do Tapajós as feições estruturais desenvolvidas no interior do Megassistema

de Falhas Transcorrentes do Tapajós (Santos, R. A,1999), representam áreas favoráveis a

mineralizações. São zonas distensionais de alívio de pressão, favoráveis à percolação de fluidos

e consequente precipitação de metais. O fluido mineralizante, enriquecido em metais (inclusive

ouro), quando submetido a modificação nas suas condições fisico-químicas (e.g. P, T, pH, ƒCO2

e ƒH2S) precipita os metais originando os depósitos minerais, cuja forma e tamanho são função

dessa estruturação. Por outro lado, há evidências de que a geometria da estrutura portadora de

ouro pode variar seu estílo em função da profundidade ou da deformação progressiva, conforme

também verificado no Megassistema de Falhas Transcorrentes do Tapajós. Em adição, zonas de
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deformação dúctil, quando nucleadas em fraturas anteriores, podem ser desenvolvidas em níveis

crustais mais superiores, em função da ação da formação de zonas de alteração hidrotermal ao

longo de fraturas previamente formadas (Gibson, 1990; Tourigny & Tremblay, 1997).

Nesse contexto, as seguintes feições estruturais foram reconhecidas, nas áreas mineralizadas

em ouro na província:

(i) Fraturas extensionais conjugadas a fraturas de cisalhamento (e.g. tension gashes, falhas

sintéticas e antitéticas) e superfícies de cavalgamento ou empurrão.

(ii) Áreas de inflexão do traçado de falhas principais (e.g. jogs, duplex transcorrente).

(iii) Áreas intensamente fraturadas com arranjos complexos de fraturas (e.g. stockworks ).

(iv) Zonas de interseção de falhas com outras estruturas planares (e.g. contatos litológicos,

diques, outras falhas).

5.2.1 Mineralizações de ouro em fraturas extensionais conjugadas a fraturas de
cisalhamento e em superficies de cavalgamento (ou empurrão)

Mineralizações em veio de quarto em zona de cisalhamento dúctil a dúctil-rúptil desenvolvida

em granitóide milonitizado do Complexo Cuiú-Cuiú, foram reconhecidas na região de São José

(área 8), mais especificamente no serviço de garimpagem do garimpo do Pepeu (Figuras 5.3a e

5.3b; Santos, 1996).

A mineralização, ouro associado a sulfetos oxidados, ocorre em veio de quartzo (veio principal;

Figura 5.5) com espessura de 50 cm e atitude N150E/550-700SE, de forma lenticularizada,

formando boudins. Venulações milimétricas de quartzo associadas com  material argiloso e rico

em óxido de ferro com biotita e sericita, distribuidos na zona de alteração, em superficies de

cisalhamento laterais ao veio principal, formam uma zona mineralizada de cerca de 5 m de

espessura (Figuras 5.4a e 5.4b).

A zona de cisalhamento tem componente oblíquo, direção submediana e mergulho variando

de forte a moderado para E-SE, e superfícies S/C que caracterizam movimentação

transcorrente dextral. A foliação da rocha encaixante está subverticalizada na direção N-S e

tanto a foliação como a zona de cisalhamento são truncadas por falhas com mergulho mais

baixo, ainda para E-SE, preenchidas por veios de quartzo descontínuos, geralmente

milimétricos (1 cm), também portadores de ouro. A geometria sigmoidal dessas falhas

desenvolve uma superficie de cavalgamento, cujos arrastos registrados na foliação da rocha

encaixante (granitóide) sugerem cavalgamento dúctil-rúptil de E-SE para W-NW (Figuras

5.3a e 5.3b).

A deformação (cisalhamento) retrabalha os veios portadores de ouro alternando faixas de baixo

e alto strain. Boudins de rocha básica (Suíte Intrusiva Ingarana) também ocorrem na área do

garimpo. Superimposição de tectônica rúptil, com venulações de quartzo orientadadas segundo

a direção NE e mergulho fraco a moderado para SE, sugere movimentação inversa.
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Figura 5.3a  Aspectos  da  zona  de  cisalhamento  exibindo  superfícies  S/C  indicativas de movimentação

transcorrente  dextral  oblíqua  desenvolvida  em  granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú. Localmente ocorrem

áreas menos deformadas onde a textura da rocha original está preservada (porção noroeste da ilustração).

Local: frente de "lavra" no garimpo do Pepeu, região de São José.

(Coordenadas geográficas: S 06º 11´ 32´´; W 57º 23´ 50´´).

Figura 5.3b Desenho interpretativo das feições estruturais da ilustração anterior. Observar: (i) emplacement

dos veios de quartzo com sulfetos e ouro ao longo da superfície de cavalgamento; e (ii) fraturas de direção

NW-SE (lado esquerdo), as quais são preenchidas por sílica com ouro e sulfetos.

Local: frente de "lavra" no garimpo do Pepeu, região de São José.

(Coordenadas geográficas: S 06º 11´ 32´´; W 57º 23´ 50´´).

CAP 5 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:19 PM105



106 PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS: GEOLOGIA, METALOGENIA E MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SIG

Figura 5.4a Veio de quartzo principal portador de ouro associado a óxido de ferro (lado esquerdo) encaixado

em  granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú. Observar: (i) as  superfíces  de  deslocamento  com  mergulho

mais baixos;  e (ii) a  foliação  verticalizada  (lado direito).  Local:  garimpo  do Pepeu, região de São José.

(Coordenadas geográficas: S 06º 11´ 32´´; W 57 º 23´ 50´´).

Figura 5.4b Desenho interpretativo das feições estruturais da ilustração anterior (Figura 5.4a). Local:

garimpo do Pepeu, região de São José.

(Coordenadas geográficas: S 06º 11´ 32´´; W 57 º 23´ 50´´).
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Figura 5.5 Detalhe da Figura 5.4a onde se observa o veio de quartzo mineralizado e oxidado com sulfetos

e ouro.  Local: frente de "lavra", no garimpo do Pepeu, região de São José.

(Coordenadas geográficas: S 06º 11´32´´; W 57 º 23´ 50´´).

Figura 5.6 Concentrações em forma de bolsões arredondados de sulfetos maciços (pirita associada a óxido

de ferro e ouro), em forma de amêndoas, com cerca de 10 cm de comprimento, que se desenvolvem segundo

as superfícies S (plano de xistosidade) das zonas de cisalhamento. Local: garimpo Chico Torres.

(Coordenadas geográficas: S 05º 12´26 ´´; W 57 º 35 ´27´´).
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Outro exemplo de mineralização de ouro associada a zona de cisalhamento dúctil a dúctil-

rúptil ocorre no garimpo Chico Torres (área 7). A rocha encaixante é um granitóide do Complexo

Cuiú-Cuiú, com folição milonítica, penetrativa, com atitude variando de N300W/800NE a vertical,

sobre a qual está impressa uma lineação de estiramento com atitude 300/N300W. Superfícies

conjugadas de cisalhamento tipo S/C e agregados de composição quartzo-feldspática de formas

sigmoidais, caracterizam um cisalhamento dúctil a dúctil-rúptil, transcorrente dextral e oblíquo

(Figuras 5.7a e 5.7b; Santos, 1996).

A mineralização de ouro ocorre sob a forma de:

(i) Ouro associado nas concentrações ou bolsões arredondados e maciços de sulfetos,

dominantemente de pirita associada a óxidos de ferro, em forma de amêndoas sigmoidais,

com até 10 cm de comprimento, que se desenvolvem segundo as superficies S (plano de

xistosidade) das zonas de cisalhamento (Figura 5.6); e

(ii) Ouro disseminado em veios de quartzo portadores de ouro com sulfetos em zonas de

cisalhamento transcorrente NW-SE. Os veios com espessuras de até 20 cm apresentam

direções variadas: N800 E; N450W/700NE e N-S.

Regionalmente, ocorrem áreas de granitóides com aspecto filitoso onde se associam venulações

lenticulares de quartzo e óxido de ferro, centimétricas, sugerindo zonas com diferentes taxas de

strain.

Superficies de cavalgamento ao longo das quais se formam veios de quartzo auríferos com

sulfetos, em geral oxidados, também ocorrem no garimpo Abacaxis (área 11; Figuras 5.8a e

5.8b). A rocha encaixante da mineralização consiste em sedimentos quartzo-sericíticos, não

metamorfizados, subverticalizados e com direção NNW-SSE (sedimentos tipo Abacaxis). As

superfícies de cavalgamento, desenvolvidas em regime rúptil, com transporte tectônico

dirigido para W e WSW sugerem movimentação tectônica evidenciada pela forma levemente

sigmoidal das superfícies de falhas, bem como pelas figuras de slickenside registradas ao

longo dos planos de falhas (Figuras 5.9a e 5.9b; Santos, 1997b). A mineralização ocorre sob

a forma de:

(i) Veios de quartzo auríferos que preenchem os planos de falha de cavalgamento com

espessura centimétrica e raramente atingem 1 m, aspecto muito fraturado e mergulham

para E e NE; e

(ii) Veios de quartzo de espessura milimétrica, sem direção preferencial, formando um

sistema stockwork, que superimpõe tanto os veios de quartzo com ouro como os planos

de cavalgamento mineralizados.

No garimpo Nossa Senhora da Conceição (área 3), localizado fora da área do PROMIN-TAPAJÓS,

a leste da Folha Rio Novo, veios de quartzo portadores de ouro ocorrem encaixados em gnaisse

tonalítico do Complexo Cuiú-Cuiú, cujo desenvolvimento ao longo de superfícies de

cavalgamento está relacionado a uma tectônica de baixo ângulo, em regime deformacional dúctil

- rúptil (vide Figura 3.30; Capítulo III).
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Figura 5.8a Vista do garimpo Abacaxis, posicionado  no  contexto  geológico  dos  sedimentos da Unidade

Abacaxis. (Coordenadas geográficas: S 05º 52´16´´; W 58º 34´ 37´´)

Figura 5.8b Mapeamento de detalhe da "lavra" de ouro do garimpo Abacaxis. Observar posição da

Figura 5.9a.
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Figura 5.9a Exposição  da  geometria  das superfícies  de cavalgamento, com transporte tectônico para W

e WSW, desenvolvida em sedimentos da Unidade Abacaxis, ao longo da qual posicionam-se veios de quartzo

portadores de ouro associado a sulfetos, em geral, oxidados. Local: garimpo Abacaxis.

(Coordenadas geográficas: S 05º 52´ 16´´; W 58 º 34´ 37´´).

Figura 5.9b Desenho interpretativo das feições estruturais da ilustração anterior (Figura 5.8a). Local:

garimpo Abacaxis.

(Coordenadas geográficas: S 05º 52´ 16´´; W 58 º 34´ 37´´).
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5.2.2 Mineralizações de ouro em áreas de inflexão do traçado das falhas prin-
cipais (e.g. duplex transcorrente e terminações “flor positiva”)

Mineralizações de ouro desenvolvidas em regime rúptil, ao longo de falhas transcorrentes, em

veios de cisalhamento (sheared veins), foram reconhecidas na região do Cuiú-Cuiú (área 4),

localizada no domínio central (B), em vários garimpos (Santos, 1998). A mineralização ocorre

em veios de quartzo longitudinais, de espessura máxima 1 m, podendo localmente formar veios

oblíquos extensionais ou brechas hidrotermais laterais, ambas as feições portadoras de ouro

associado a sulfetos.

No garimpo Jerimum de Cima (área 4), veios de quartzo longitudinais desenvolvem-se em zonas

transtensionais ao longo do plano de falhas transcorrentes de direção N700E. Associados ocorrem

veios de quartzo oblíquos, extensionais, de direção NE, cuja relação com o veio principal sugere

transcorrência com movimento sinistral. Esses veios estão encaixados em granitóides da Suíte

Intrusiva Parauari, onde se forma zona de alteração sericítica de cor verde. Os dois tipos de

veios são portadores de ouro e sulfetos e ambos exibem cristais de quartzo com crescimento

ortogonal às paredes da rocha encaixante (Figura 5.10; Santos, 1998).

Veios de quatzo auríferos, de espessura milimétrica e encaixados em granitóides da Suíte

Intrusiva Parauari, ocorrem no garimpo do Nhô (área 4). Nessa área a mineralização também

está associada a um sistema de falhas transcorrentes sinistrais, verticais, com direção N600W,

responsável pela formação de vários tipos de veios de quartzo portadores de ouro: (i) veios

longitudinais ao longo da falha transcorrente; (ii) veios em forma de lentes oblíquas à falha

principal formando figuras tension gashes ; (iii) veios preenchendo estruturas tipo pull apart; e

(iv) venulações sem orientação preferencial caracterizando um sistema stockwork. A natureza

rúptil da deformação é também evidenciada pela presença de veios aplíticos cortados por falhas

verticais, os quais sugerem movimento sinistral (Figura 5.11; Santos, 1998).

O garimpo do Jerimum (área 4) consiste em uma zona mineralizada onde ocorrem veios de

quartzo de direção dominante N800W e espessura de 10 cm, encaixados em granitóide da Suíte

Intrusiva Parauari (Figura 5.12). Esses veios são cortados por um sistema de falhas transcorrentes

ENE, com arranjo estrutural tipo “flor positiva”, localmente (Figura 5.13). Essas falhas podem

ser dextrais ou sinistrais e são preenchidas por veios de quartzo de espessura milimétrica, também

portadores de ouro. As feições estruturais sugerem superposição de eventos rúpteis (vide Figura

5.12).

No garimpo do Guarim (área 4; Figura 5.14), veio de quartzo aurífero associado com sulfetos,

com espessura de 70 cm, direção N750E e mergulho vertical para SE, ocorre ao longo de uma

falha transcorrente sinistral. Veios extensionais tipo tension gashes com direção N400E foram

também reconhecidos. A relação entre esses dois tipos de veios sugere transcorrência sinistral.

A rocha encaixante é representada por granitóides da Suíte Intrusiva Parauari, onde se

desenvolvem zonas de alterações ricas em sericita (cor verde) e K-feldspato (cor rosa). É comum
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Figura 5.10 Desenho  interpretativo  da  estrutural  do  garimpo Jerimum de Cima, na região do Cuiú-Cuiú.

Observar os veios de quartzo extensionais e transtensionais portadores de sulfetos e ouro.

(Coordenadas  geográficas: S  05º 55 ´ 06´´;  W 56 º 32 ´ 24´´)

Figura 5.11 Desenho interpretativo da estrutural do garimpo do Nhô, na região do Cuiú-Cuiú. Observar o

predomínio da estrutural rúptil e a presença de stockworks (mineralizados em ouro).

(Coordenadas geográficas: S 05º 55´41´´; W 56º 33´52´´).
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a formação de brecha hidrotermal concentrada nas proximidades das zonas de alteração

contendo ouro disseminado. A brecha é formada por fragmentos angulosos da zona de alteração,

predominantemente sericita, e matriz quartzo-feldspática com alta contribuição de sílica (Figura

5.15). Apesar do controle estrutural dominantemente de natureza rúptil, similar ao anteriormente

descrito para as demais áreas, evidências de zonas de cisalhamento dúctil-rúptil ocorrem

localmente. Trata-se de uma superposição de deformação em fraturas preexistentes, em zonas

de alteração previamente formadas, as quais favorecem a percolação de fluidos quando reativadas

(Tourigny & Tremblay, 1997).

Mineralização de ouro em veio de quartzo relacionada a falhas transcorrentes sinistrais também

foram reconhecidas no garimpo da Raimundinha (área 4). Os veios mineralizados são de dois

tipos: (i) longitudinal, orientado segundo a direção do falhamento principal N750E, vertical e

espessura de 30 cm; e (ii) oblíquos, extensionais com direção N400E, com até 20 cm de

espessura. A mineralização está encaixada em rochas graníticas da Suíte Intrusiva Parauari

onde é frequente a formação de zona de alteração sericítica e de brecha hidrotermal, onde

ocorre ouro disseminado, similar ao condicionamento estrutural do garimpo Guarim (comparar

as Figuras 5.16 e 5.17).

Em síntese, a mineralização de ouro na região aurífera do Cuiú-Cuiú está relacionada a um

sistema transcorrente predominantemente sinistral de direção NW-SE, associado localmente à

direção ENE-WSW, de natureza dúctil-rúptil a rúptil. Movimentação dextral também foi

registrada. Veios de quartzo portadores de ouro ocorrem como veios longitudinais de espessura

mais significativa, porém nunca superior a 1 m, associados a veios centimétricos ou milimétricos,

de vários tipos: extensionais ou do tipo tension gashes, pull apart e até stockwork, mais

localmente.

No extremo sudeste da província, no domínio central (B) , veio mineralizado em ouro e sulfetos,

de direção E-W e 30 cm de espessura, ocorre na área do garimpo Bom Jesus (área 5). A rocha

regional é representada pelos granitóides da Suíte Intrusiva Parauari, onde uma variada faciologia

petrográfica dessa unidade pode ser identificada. Evidências de fraturamento rúptil são

reconhecidas na galeria em subsuperfície (20 m de profundidade), onde também estão expostas

zonas de alteração, sericítica (cor verde) e potássica (K-feldspática de cor rosa). Associado ao

veio principal, longitudinal (sheared vein), ocorrem veios oblíquos. A mineralização desenvolve-

se ao longo de uma zona de falha transcorrente, rúptil, cuja relação entre os veios longitudinal

e oblíquos sugere movimentação sinistral (Figura 5.18; Santos, 1997b).

Veios mineralizados mais espessos com quase 1 m de espessura, ocorrem no garimpo do Goiano

(área 12), localizado no extremo sudoeste da área em estudo, próximo ao limite dos domínios central

(B) e oeste (C). A mineralização está encaixada em granitóides da Suíte Intrusiva Parauari e ocorre

em veio de quartzo de direção N-S, cujo desenvolvimento está relacionado a uma zona de falha

transcorrente sinistral. Associado ao veio principal foram reconhecidos veios oblíquos de espessura

centimétrica, relacionado a falha transcorrente dextral (Figura 5.19a; Santos, 1997b). Uma feição
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Figura 5.17 Aspectos da mineralização de ouro no garimpo Guarim, similares  aos da mineralização do

garimpo Raimundinha (Figura 5.16). Comparar: (i) veio de quartzo longitudinal (no topo); (ii) veios de

quartzo extensionais; (iii) zona de alteração sericítica; e (iv) textura  brechóide da zona de alteração. Local:

garimpo Guarim, região do Cuiú-Cuiú. (Coordenadas geográficas: S 05º 56´ 53 ´´; W 56º 31´ 06´´).

Figura 5.16 Aspectos da mineralização de ouro no garimpo Raimundinha. Observar: (i) veio longitudinal de

quartzo (na base); (ii) veios de quartzo extensionais; e (iii) zona de alteração sericítica; e (iv) brecha hidrotermal

formada por fragmentos da zona de alteração e matriz quartzo - feldspática, rica em sílica. Local: garimpo

Raimundinha, região do Cuiú-Cuiú (Coordenadas geográficas: S 05º 56´ 17´´; W 56º 31´ 37´´).
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Figura 5.18 Desenho da principal frente de "lavra" de ouro no garimpo Bom Jesus, onde se observa: (i) mapa esquemático da escavação a

céu aberto, com a localização de quatro shafts (apenas um em atividade) e a posição dos veios de quartzo, encaixados em granitóides da

Suíte Intrusiva Parauari; (ii) corte esquemático  A-B, transversal aos veios; (iii) detalhe do teto da galeria (20 m de profundidade); e (iv) zona

de alteração. Local: garimpo Bom Jesus.

(Coordenadas geográficas: S 07º 42´ 31´´; W 56º 24´ 23´´).
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típica dos veios mineralizados é a textura brechóide, marcada por cristais de quartzo com

crescimento em direções aleatórias, sugerindo uma tectônica ativa durante seu desenvolvimento.

Cristais de quartzo formando textura comb também foram observados (Figura 5.19b).

Localizado próximo ao limite entre os domínios central (B) e leste (C), ocorre o garimpo Santa

Isabel (área 15), cuja mineralização apresenta desenvolvimento similar às demais áreas

anteriormente referidas. A mineralização ocorre numa zona de cisalhamento rúptil, transcorrente

sinistral, de direção N500W (tipo Y), em veios de quartzo extensionais oblíquos de direção N700E

encaixados em granitóide da Suíte Intrusiva Maloquinha. Dois tipos de veios mineralizados

foram reconhecidos: (i) longitudinal (veio principal), paralelo à transcorrência, com espessura

de 50 cm e, (ii) veios extensionais oblíquos e milimétricos (Figura 5.20; Santos, 1997b). Nos

veios extensionais, cristais de quartzo desenvolvem-se perpendiculares às paredes da rocha

encaixante, formando textura tipo crack and seal. Uma característica marcante desse garimpo é

a associação ouro com cassiterita, ambos minerais garimpados na área, no passado.

No garimpo Espírito Santo, veios de quartzo ocorrem encaixados em xistos do Grupo

Jacareacanga, cujo desenvolvimento sugere transcorrência sinistral sob condições de deformação

dúcteis-rúpteis (sistema P). Estes veios não são sulfetados nem contêm ouro. Por outro lado, os

trabalhos de garimpagem de ouro na área estão concentrados no regolito, permanecendo os

questionamentos: (i) se os veios são ou não portadores de ouro, ou (ii) se o regolito é ou não

alóctono. Entretanto, veios de quartzo com ouro encaixados em xistos tipo Jacareacanga foram

identificados na região do garimpo Teodorico, nas margens do rio Amanã (In Ferreira et al.,

2000). Corrobora este fato os dados de isótopos estáveis (oxigênio e hidrogênio) dos veios de

quartzo da área do Espírito Santo, cujos valores estão dentro do espectro apresentado pelos

demais veios portadores de ouro no Tapajós (vide Capítulo IX).

5.2.3 Mineralizações de ouro em áreas intensamente fraturadas com arranjos com-
plexos de fraturas (e.g. stockwork)

Mineralizações de ouro consistindo em vein sets de quartzo com arranjo geométrico complexo

formando estrutura stockwork são frequentes e desenvolvem-se em diferentes litótipos.

Exemplo bem representativo de mineralização de ouro de geometria tipo stockwork foi

reconhecida na área do garimpo Carneirinho (área 17), desenvolvida em granitóide do Complexo

Cuiú-Cuiú (Figura 5.21a). O stockwork consiste em dois sistemas principais de veios de quartzo

(vein sets ) mais regulares, com espessura de até 7 cm: um sistema com atitude N150/850SE

(veios longitudinais) e o outro com atitude N550/800SE (veios extensionais sheared; Figura 5.21b).

A relação entre esses sistemas sugere transcorrência dextral rúptil com orientação N150E.

Localmente ocorrem veios de quartzo com cristais ortogonais, as paredes sugerindo crescimento

tipo crack and seal, e veios com textura brechóide originada provavelmente por reativação

subsequente da zona de stockwork durante a deformação. Associada a esses dois sistemas ocorre

uma intensa venulação irregular de quartzo de espessura milimétrica.
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Figura 5.19a Interpretação estrutural da mineralização de ouro, em veios de quartzo, no garimpo do Goiano.

Observar falhas transcorrentes sinistral e dextral. (Coordenadas geográficas: S 07º 00´ 20´´; W 56º 54´ 03´´).

Figura 5.19b Textura brechóide sugestiva de processos de reativação tectônica, típica dos veios de quartzo

portadores de ouro, no garimpo do Goiano. Cristais de quartzo formando textura "comb" podem também

ser observados (centro da ilustração). (Coordenadas geográficas: S 07º 00´ 20´´; W 56º 54´ 03´´).
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Figura 5.21a Interpretação estrutural da mineralização de ouro no garimpo Carneirinho. Observar:

(i) sistema principal de veios de quartzo (longitudinal e extensional);  e (ii) stockworks.

Local: garimpo Carneirinho. (Coordenadas geográficas.: S 05º 52´ 16´´; W 58º 34´ 37´´).

Figura 5.21b Detalhes da mineralização tipo stockwork desenvolvida em granitóide do Complexo Cuiú-

Cuiú. Local: garimpo Carneirinho. (Coordenadas geográficas.: S 05º 52´ 16´´; W 58º 34´ 37´´).
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Stockwork também foi registrado em rochas vulcânicas do Grupo Iriri, conforme identificado na

área do garimpo Fazenda Pison (área 13), com modo de ocorrência similar ao exemplo anterior

(Figura 5.22). Dois sistemas de veios (vein sets ) de quartzo mineralizados em ouro e sulfetos, de

espessura centimétrica, sendo um formado por veios com direção mais regular N-S e o outro por

veios extensionais oblíquos de direção NE-SW, ambos verticais, ocorrem nessa área. Entretanto, a

venulação irregular de veios de quartzo apresenta-se menos intensa do que na área do Carneirinho.

Exemplo de mineralização aurífera tipo stockwork, cujo desenvolvimento está relacionado à

presença de vein sets de quartzo e variações no arranjo e complexidade da geometria interna do

stockwork, conforme descrito acima, foi registrado no garimpo Abacaxis (área 11). Entretanto,

esta ocorrência diferencia-se das demais áreas anteriormente referidas por:

(i) Natureza da rocha encaixante, consistindo em sedimentos tipo Abacaxis; e

(ii) Presença de duas fases de mineralização, sendo a primeira fase (vide item 5.2.1) sob a forma de

veios de quartzo desenvolvidos ao longo de superfície de cavalgamento dúctil a dúctil-rúptil, e

a segunda fase do tipo stockwork/disseminada, desenvolvida em regime dominantemente rúptil,

superimpondo-se à primeira fase da mineralização (vide Figura 3.18; Capítulo III).

Em contraste, no garimpo Jutaí (área 6), mineralização de ouro do tipo stockwork desenvolvida

em gabro da Suíte Intrusiva Ingarana ocorre sem relação direta com sistemas de veios de quartzo

mais regulares (vein sets), conforme verificado nos garimpos Carneirinho, Fazenda Pison e

Abacaxis. Entretanto, no garimpo Jutaí, microfraturas milimétricas de atitudes N700E/800SE,

N500W/800SW e N100E/900 são freqüentes e estão preenchidas por óxido de ferro, conferindo à

rocha encaixante um aspecto de estrutura tipo stockwork. A quantidade de magnetita concentrada

sob a forma de minerais pesados nas adjacências das áreas de frentes de garimpagem é uma das

características da mineralização. Outro fato marcante é o desenvolvimento de zonas de alteração

muito ricas em epidoto, clorita e carbonato nesta área.

Análises por ativação neutrônica em rochas mineralizadas bastante fraturadas, com microfraturas

preenchidas por sulfetos, nas quatro áreas acima descritas, indicaram valores significativos em

ouro, cujos dados estão expostos na Tabela 5.1 Os teores em ouro em rocha total atestam que a

mineralização é do tipo stockwork/disseminado, com enriquecimento em molibdênio.
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Figura 5.22 Mineralização stockwork desenvolvida em riolito da Formação Salustiano (Grupo Iriri). As

microfraturas são preenchidas por sílica, sulfetos e ouro.

Local: garimpo Fazenda Pison. (Coordenadas geográficas: S 05º 01´ 20´´; W 57º 47´ 37´´).

Figura 5.23 Granitóide cortado por dique básico, em cujo contato ocorre mineralização de ouro tipo

stockwork. A mineralização desenvolve-se em ambos os litótipos.

Local: garimpo Ouro Mil, região do Patrocínio. (Coordenadas geográficas: S 07º 03´03´´; W 56 º 26´19´´).
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5.2.4 Mineralizações de ouro em zonas de interseção de falhas com outras es-
truturas planares (e.g. diques, contatos litológicos e outras falhas).

Mineralizações de ouro desenvolvidas em zonas de contato litológico do tipo dique foram

reconhecidas nas seguintes áreas: na “mineração” Crepori e no garimpo do Joel, ambas na região

do Creporizão (área 18; Santos, 1997a) e na área do garimpo Mamoal (área 9).

O depósito da “mineração” Crepori (área 18), cujos trabalhos de lavra estão abandonados, consiste

em um dique de andesito de espessura de 1 m e direção N700E, encaixado em granitóide da Suíte

Intrusiva Creporizão. A mineralização é formada por veios de quartzo longitudinais de espessuras

centimétricas (5 cm), portadores de ouro associado a sulfetos, que se desenvolveram no contato

andesito/granitóide, alojando-se dominantemente ao longo do dique. A estrutura é interpretada

como uma zona de falha, que foi preenchida por dique andesítico onde, subsequentemente, ocorreu

a precitação de fluidos silicosos portadores de metais (inclusive ouro) na zona de maior dilatação

do tipo jog. As zonas de alteração são pouco desenvolvidas; entretanto, ocorre um enrequecimento

em K-feldspato, epidoto, fluorita e sulfetos. Associados aos veios longitudinais foram reconhecidos

veios de quartzo oblíquos, extensionais, com espessura de 5 cm e direção N400E. A presença de

slickensides e o posicionamento dos veios extensionais em relação à direção do dique andesítico

sugerem uma cinemática transcorrente rúptil sinistral. Regionalmente, veios de quartzo de direção

N700E encaixados em granitóides apresentam forte mergulhos para NW.

O garimpo do Joel (área 18) localiza-se a 2 km da “mineração” Crepori, cuja mineralização

aurífera apresenta condicionamentos litológico e estrutural semelhantes aos registrados na

“mineração” Crepori. Trata-se de uma fratura rúptil preenchida por dique de andesito encaixado

em granitóide da Suite Intrusiva Creporizão, em cujo contato ocorre veio de quartzo longitudinal,

com espessura de 5 cm, contendo ouro e sulfetos disseminados. O dique tem espessura de 80

cm, direção N500E e mergulho subvertical para NW.

Outro exemplo da mineralização desenvolvida no contato de litótipos distintos, semelhante aos

exemplos anteriores descritos, é o garimpo do Mamoal (área 9). A mineralização ocorre no contato

do granitóide da Suite Intrusiva Maloquinha com dique de andesito (Figura 5.25), e os veios de

quartzo mineralizados com espessura menor que 12 cm e direção N800W/900 posicionam-se ao

longo da falha transcorrente dextral (tipo X; Santos, 1996) que permaneceu ativa, conforme evidências

de brechas tectônicas no contato. Fragmentos angulosos de granitóide rosa tipo Maloquinha ocorrem

dispersos no andesito, sugerindo uma tectônica pós-Maloquinha. Na superficie da falha vertical

desenvolvida no contato granitóide/andesito há registros de estrias (slickensides) suborizontais de

atitude 100/N1100 e de ressaltos, sugerindo movimentação tectônica rúptil dextral (Figuras 5.24a e

5.24b). Ao longo da superfície de falha forma-se estrutura tipo jog, ou seja, zona de dilatação e de

alívio de pressão, onde se desenvolvem veios mineralizados em ouro associado a sulfetos.

Localizado na região do Patrocínio, o garimpo Ouro Mil (área 14) caracteriza-se por um

condicionamento da mineralização aurífera muito semelhante ao descrito previamente. A
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Figura 5.26 Contato geológico entre o granitóide da Suíte Intrusiva Maloquinha (no topo, a direita) e as

vulcânicas  traquiandesíticas, correlatas a Formação Bom Jardim (na base, a direita). Veios de quartzo

portadores de ouro e com textura " vuggy" ocorrem no contato entre estas unidades (vide martelo).

Local: garimpo Majestade. (Coordenadas geográficas: S 06º 11´ 37´´; W 54º 18´ 41´´).

Figura 5.25 Detalhe do condicionamento geológico da mineralização no garimpo Mamoal. O veio de quartzo

com ouro ocorre no contato litológico entre o granitóide Maloquinha (cor rosa) e o andesito (cor escura).

Local: garimpo Mamoal. (Coordenadas geográficas: S 06º 11´ 08´´; W 55º 59´ 04´´).
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mineralização ocorre no contato do granitóide da Suite Intrusiva Creporizão com um dique de

rocha básica, o qual tem 50 cm de espessura e atitude N700E/500-700NW. Entretanto, embora a

mineralização de ouro ocorra em veios de quartzo, essa área distingue-se das demais pelo padrão

de distribuição dos veios mineralizados, o qual apresenta feições típicas de stockwork onde

dois vein sets de quartzo, um ortogonal e outro oblíquo, desenvolvem-se no contato granitoide/

dique básico atingindo ambos litótipos (Figura 5.23). Os stockworks têm aspecto argiloso, bastante

alterado, esbranquiçado, com componente silicosa alta. Evidências de movimentação dextral

oblíqua foram registradas em profiroclastos no granitóide (rocha encaixante).

O garimpo Majestade (área 16), localizado fora da área do PROMIN-TAPAJÓS (130 km a leste da

Folha Vila Riozinho), em ambiente de predominância de rochas do sistema plutono-vulcânico

do Supergrupo Uatumã, no lado leste da província (domínio C), é um exemplo bem representativo

da mineralização de ouro em contato de unidades geológicas distintas e de ambiência relacionada

a nível crustal mais superior. Veios de quartzo com ouro e sulfetos ocorrem no contato de

granitóides da Suite Intrusiva Maloquinha com vulcânicas félsicas correlatas, provavelmente,

as vulcânicas da Formação Bom Jardim (Figura 5.26). Essas rochas estão muito fraturadas

aleatóriamente, e essas fraturas são preenchidas por quartzo formando veios milimétricos, onde

ocorrem disseminados ouro e sulfetos. A mineralização assume um aspecto de stockwork onde

se observa um sistema de veios mais regulares de direção WNW-ESE associado a falhas

transcorrentes sinistrais de direção N700W/800SW. Os veios portadores de ouro caraterizam-se

por apresentar textura tipo vuggy, sugerindo ambiente de formação em nível crustal mais superior.

O garimpo Davi (área 1) está localizado num contexto geológico representado por um stock de

rochas gabroícas da Suíte Intrusiva Ingarana, cujo emplacement em rochas do Complexo Cuiú-

Cuiú é controlado por falhas extensionais de direção NW-SE. Estes linemantos são bem

representados em mapas aerogeofísicos (magnetometria) e são constituídos por falhas do sistema

T de Ridel. A mineralização consiste em veios de quartzo com sulfetos e ouro em forma én-

chèlon desenvolvidos em regime dúctil-rúptil (Figuras 5.27a e 5.27b).

5.3 Características dos veios mineralizados em ouro

Conforme demonstrado, os veios mineralizados em ouro na Província Mineral do Tapajós estão

intimamente relacionados ao Megassistema de Falhas Transcorrentes do Tapajós (Santos,

R.A,1999), de direção NW-SE. O desenvolvimento desse megassistema strike-slip shear zone

resulta em falhas dominantemente sinistrais e subordinadamente dextrais e de empurrão (thrust

faults) e extensionais formadas sob regime de deformação variando de dúctil, dúctil-rúptil a

rúptil.

As falhas resultantes exibem relações geométricas consistentes com sistema Riedel (Valente,

1997; Santos, R.A,1999) e representam os locais favoráveis à mineralização. O emplacement

dos veios de quartzo está intimamente relacionado a stress principal (σ1) de direção E-W (~700).

Entretanto, veios extensionais de direção NE-SW, oblíquos à direção regional principal, são
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interpretados como resultantes de rotação por deformação progressiva (Santos, R.A,1999),

bem como da pressão dos fluidos hidrotermais (σ1< PF). As principais características dos

veios portadores de ouro estão resumidas na Tabela 5.2.

5.4 Relação estrutura/fases de mineralizações

As feições estruturais permitem caracterizar duas fases de mineralizações distintas na Província

Mineral do Tapajós, cujo desenvolvimento está relacionado ao megassistema strike-slip fault

system:

(i) Mineralização de ouro desenvolvida em regime dúctil a dúctil-rúptil, relacionada a

fraturas extensionais conjugadas a fraturas de cisalhamento transcorrente dextral com

direção em torno de NW-SE e NNE-SSW e localmente com superfície sigmoidal de

cavalgamento. Em geral, a rocha encaixante está milonitizada e consiste em granitóides

deformados. Ocorrências de ouro em sedimentos “antigos” (tipo Abacaxis) em condições

de deformação dúctil-rúptil também foram registradas em superfícies de cavalgamento.

A mineralização desenvolve-se ao longo dos planos de cisalhamento, sob a forma de (i)

veios de quartzo cisalhados (sheared veins), portadores de ouro e sulfetos oxidados de

espessura < 1 m, bem como em (ii) bolsões maciços de sulfetos oxidados e óxido de

ferro com ouro, em forma de amêndoas sigmoidais, com até 10 cm de comprimento, que

se formam nas superfícies S (planos de xistosidade) das zonas de cisalhamento. Os veios

mineralizados, em ambos os casos, podem apresentar formas de boudins.

A mineralização dúctil a dúctil-rúptil é superimposta por uma segunda fase de natureza

rúptil. Esta relação permite classificar a mineralização em questão como a primeira fase

de mineralização do ouro na Província Mineral do Tapajós.

(ii) Mineralização de ouro desenvolvida em regime dúctil-rúptil a rúptil, formada em

estruturas comumente tipo jog ,  relacionada a um sistema transcorrente

predominantemente sinistral de direção NW-SE, associado localmente à direção ENE-

WSW, ora sinistral ora dextral. Veios de quartzo portadores de ouro ocorrem em (i)

veios longitudinais de espessura centimétrica, associados a veios centimétricos ou

milimétricos, de vários tipos: (ii) extensionais ou mais localmente do tipo (iii) tension

gashes e (iv) pull apart. Mineralizações de ouro do tipo (v) stockwork contendo também

ouro disseminado na rocha e associado a molibdênio também são frequentes.

Essa fase da mineralização desenvolve-se em granitóides, no contato diques andesíticos/

granitóides e em vulcânicas/granitóides do sistema plutono-vulcânico do Supergrupo

Uatumã. Localmente ocorre em sedimentos “antigos”. Esta fase é o resultado de uma

tectônica transcorrente, rúptil, pós-Maloquinha e representa a segunda fase da

mineralização de ouro na Província Mineral do Tapajós.

Nas Figuras 5.28 a 5.30 podem ser vizualidos diversos aspectos dos veios portadores de

ouro, bem como suas principais feições texturais.
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Figura 5.28 Veios de quartzo portadores de ouro:

(a) e (b) Afloramentos (a: WOF = 40 cm; b: WOF = 70 cm): veios de quartzo longitudinais, cisalhados (sheared

veins), encaixados em granitóide da Suíte Intrusiva Parauari; Local: região do Cuiú-Cuiú, garimpo do Jerimum,

ao longo da shear Jerimum; Coordenadas geográficas: S 050 56’ 05’’; W 560 32’ 07” em (b); e garimpo Guarim em

(a).

(c) Amostra de mão (WOF = 9 cm): veio de quartzo extensional, encaixado em gabro da Suíte Intrusiva Ingarana,

desenvolvido ao longo do plano S (plano de xistosidade); Local: garimpo Davi; Coordenadas geográficas: S 050

46’ 30’’; W 570 01’ 03".

(d) Exposição subterrânea (WOF = 60 cm): veio de quartzo com forma én-chèlon, fraturado, encaixado em

gabro da Suíte Intrusiva Ingarana; Local: garimpo Davi; Coordenadas geográficas: S 050 46’ 30’’; W 570 01’ 03”.

(e) Afloramento (WOF = 40 cm): veio de quartzo (cor esbranquiçada), desenvolvido ao longo de superfície de

cavalgamento, encaixado em sedimentos da Unidade Abacaxis; Local: garimpo Abacaxis; Coordenadas geográficas:

S 050 52’ 16’’; W 580 34’ 37".

(f) Amostra de mão (WOF = 9 cm): veio de quartzo cisalhado, desenvolvido ao longo dos planos de thrust fault, em
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Figura 5.29 Veios de quartzo e stockworks portadores de ouro:
(a) Afloramentos (WOF = 40 cm): veios de quartzo longitudinal (cor branca, a esquerda) e extensionais (a
direita), desenvolvidos em zona de alteração, em granitóide do Suíte Intrusiva Parauari; Local: região do Cuiú-
Cuiú, garimpo Guarim; Coordenadas geográficas: S 050 56’ 53’’; W 560 31’ 06 “.
(b) Afloramento (WOF = 40 cm): veios de quartzo desenvolvidos ao longo da zona de transcorrência, encaixados em
granitóide da Suíte Intrusiva Parauari; Local: garimpo Goiano; Coordenadas geográficas: S 070 00’ 20’’; W 560 01’ 03".
(c) Amostra de mão (WOF = 9 cm): veios de quartzo (cor branca) em dique de andesito que  preenche estrutura
tipo jog, desenvolvida em granitóide da Suíte Intrusiva Creporizão; Local: região do Creporizão, garimpo Joel;
Coordenadas geográficas: S 060 51’43’’; W 56045’ 43".
 (d) Afloramento (WOF = 40 cm): vein sets de quartzo do sistema stockworks, em granitóide do Complexo Cuiú-
Cuiú; Local: garimpo Carneirinho; Coordenadas geográficas: S 050 52’ 16’’; W 580 34’ 37".
(e) Afloramento (WOF = 40 cm) stockworks em granitóide da Suite Intrusiva Parauari; Local: região do Cuiú-
Cuiú, garimpo Nhô; Coordenadas geográficas: S 050 55’ 41’’; W 560 33’ 52".
(f) Afloramentos (WOF = 40 cm): stockworks em sedimentos da Unidade Abacaxis; Local: garimpo Abacaxis;
Coordenadas geográficas: S 050 52’ 16’’; W 580 34’ 37".
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Figura 5.30 Aspectos texturais de veios  de quartzo portadores de ouro:
(a) Afloramentos (WOF = 60 cm): veio de quartzo extensional (centro da ilustração, cor branca), com textura
crack - seal, encaixado em granitóide da Suíte Intrusiva Maloquinha; Local: garimpo Santa Isabel; Coordenadas
geográficas: S 060 47’ 20’’; W 560 14’ 55 “.
(b) Amostra de mão (WOF = 10 cm): veio de quartzo extensional, com textura crack - seal, desenvolvido em
dique de andesito indiferenciado; Local: região do Creporizão, gar. Joel; Coordenadas geográficas: S 060 51’43’’;
W 56045’ 43".
(c) Amostra de mão (WOF = 9 cm): veio de quartzo com textura brechóide, encaixado em granitóide da Suíte
Intrusiva Parauari; Local: garimpo Goiano; Coordenadas geográficas: S 070 00’ 20’’; W 560 01’ 03".
 (d) Amostra de mão (WOF = 9 cm): veio de quartzo com textura comb, desenvolvido em granitóide do Complexo
Cuiú-Cuiú; Local: garimpo Carneirinho; Coordenadas geográficas: S 050 52’ 16’’; W 580 34’ 37".
 (e) Amostra de mão (WOF = 9 cm): veio de quartzo com textura vuggy, desenvolvido em granitóide da Suite
Intrusiva Maloquinhai; Local: garimpo Majestade; Coordenadas geográficas: S 060 11’ 25’’; W 540 18’ 09".
 (f) Amostra de mão (WOF = 9 cm): veio de quartzo com textura granular, recristalizada, rico em óxido de ferro
e com ouro visível (centro da ilustração); Local: garimpo Nossa Senhora da Conceição; Coordenadas geográficas:
S 070 13’ 08’’; W 570 10’ 03".
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VI PETROLOGIA E GEOQUÍMICA DAS ROCHAS

HOSPEDEIRAS DAS MINERALIZAÇÕES DE OURO

Capítulo

6.1 Introdução e método de estudo

Na Província Mineral do Tapajós, mineralizações auríferas estão presentes numa ampla  variedade

de rochas. O ouro ocorre em veios de quartzo e em stockworks/disseminado em xistos, rochas

básicas e vulcânicas, sedimentos “antigos” e granitóides com composições químicas distintas e

idades e padrões de deformação diferentes.

Este capítulo trata dos aspectos petrográficos e da geoquímica dessas rochas e visa a caracterizar

a natureza do magmatismo e a ambiência tectônica das diversas unidades litológicas hospedeiras

ou encaixantes das mineralizações. Por outro lado, estas informações são muito importante

para o entendimento da evolução geológico-tectônica da província, bem como da metalogenia

aurífera do Tapajós.

O método de estudo adotado abrangeu estudos petrográficos (202 amostras) sob luz refletida e

análises químicas de elementos maiores e elementos-traço em rocha, incluindo os dados de

terras raras. Foram analisadas 66 amostras de rochas pelo método ICP (Inducted coupled plasma),

provenientes de áreas de garimpos (áreas mineralizadas), cujos dados químicos estão

representados nas Tabelas 6.1 a 6.4, apresentados de acordo com os diferentes tipos de rochas

analisados. Os resultados analíticos descritivos com suas respectivas coordenadas geográficas,

na sua totalidade, constam no Volume II do presente estudo, incluso no CD-ROM anexo.

Os dados de ICP para os elementos maiores SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, K2O, TiO2, P2O5 e

MnO estão expressos em percentagem peso (%) em óxidos. Os resultados dos elementos-traço

estão em partes por milhão (ppm) do elemento. Por esta técnica analítica os elementos-traço

podem ser registrados até 5.000 ppm de concentração, embora resultados acima desta ordem de

grandeza devem ser usados com cautela, pois a linha de calibração não permite extrapolações

indefinidamente. Os elementos maiores (EM) estão expressos com duas casas decimais, e os

elementos-traço para o número mais próximo. Realisticamente, para os elementos-traço (ET),

os limites de detecção são aproximadamente 5-10 ppm, embora teoricamente estes limites sejam

muito mais baixos. Os resultados dos elementos de terras raras (REE - rare-earth elements)

Maria Glícia da Nóbrega Coutinho1, Emiliano Cornélio de Souza1+,

Timothy Liverton2, Magda Teresinha Guimarães1  e John Nicholas Walsh3

1CPRM – Serviço Geológico do Brasil;
2 UnB – Universidade de Brasília;
3 Royal Holloway College, University of London, U.K.
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estão expressos em ppm e seus valores normalizados foram obtidos usando-se os dados de

abundância dos condritos baseados em Nakamura (1974), cujos valores são: La = 0,330; Ce =

0,865; Pr = 0,112; Nd = 0,63; Sm = 0,203; Eu = 0,077; Gd = 0,276; Dy = 0,343; Ho = 0,07; Er

= 0,22; Yb = 0,22; Lu = 0,034. O limite de precisão dos REE é 5-10%. Os elementos-traço para

elementos compatíveis e incompatíveis foram normalizados segundo Sun & Donough (1989).

Em adição, considerando-se a gama de fácies petrográficas dos granitóides da Suíte Intrusiva

Parauari, os estudos de classificação petrográfica das rochas desta unidade foram monitorados

com análises modais de rocha, tendo sido posteriormente aplicada a classificação de Le Maitre,

1984 (modificada de Streckeisen, 1976).

Para auxiliar o estudo de caracterização das rochas encaixantes, para efeito de comparação,

foram realizados estudos petrográficos em amostras provenientes de seções-tipo de unidades

geológicas da Província Tapajós, cujas ilustrações e descrições foram incluídas no presente

relatório. Entre essas unidades destacam-se as rochas vulcânicas do Grupo Iriri (Figuras 6.15

e 6.17); do andesito da Formação Bom Jardim (Figura 6.16c); de rochas básicas (Suíte Intrusiva

Cachoeira Seca e diabásio indiferenciado mesozóico; vide Figura 6.24); e do Lamprófiro

Jamanxim (Figura 6.32c1). Amostras de brechas foram também incluídas considerando-se não

somente sua importância metalogenética, a exemplo do Abitibi, Canadá, como também a

necessidade de se comparar brechas de diferentes tipos, tais como tectônica, magmática,

sedimentar e hidrotermal (Figuras 6.31 e 6.32). No presente estudo ocorrências auríferas em

brechas foram detectadas apenas em brechas hidrotermais.

Finalizando, os dados químicos de rocha obtidos por ICP nos diferentes tipos petrográficos das

encaixantes das mineralizações auríferas na Província Tapajós foram comparados com análises

químicas padrão em uso pelo Serviço Geológico do Canada (cf. Abbey, 1983).

6.2 Granitóides

6.2.1 Considerações preliminares

Os granitóides, como outros tipos de rochas, representam o produto final de vários  processos

físicos e químicos que ocorrem na formação da crosta. Entretanto, durante o processo de

emplacement e conseqüente resfriamento (cooling) dos granitóides, a tendência é que se

estabeleça o equilíbrio mecânico e químico entre as intrusões graníticas e as rochas adjacentes

intrudidas. Porém, muitos granitóides não atingem este equilíbrio e, como resultado, diversas

feições como textura, associações mineralógicas, enclaves, inclusões fluidas, entre outras,

constituem importantes registros para o entendimento da historia evolutiva dessas rochas. Por

outro lado, os granitóides têm um importante papel na história da evolução crustal, não só

reciclando material da crosta, como também produzindo nova crosta a partir do manto (Clarke,

1992), a cujos processos estão associados as mineralizações (Sawkins, 1990). Assim sendo, o

estudo dos granitóides e de seus mecanismos de emplacement pode ser usado para auxiliar a
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elucidar não só a fonte dessas mineralizações, como também a concentração dos metais na

crosta, incluindo-se o ouro (vide Sillitoe, 1991). Por esta razão, e considerando-se que os

granitóides representam na área ora em estudo a rocha encaixante dominante, foi dado ênfase

ao estudo dessas rochas no presente trabalho.

6.2.2 Petrografia dos granitóides

Na Província Mineral do Tapajós, a caracterização com base nos aspectos de campo das diversas

suítes graníticas nem sempre é inequívoca. Entretanto, muitos dessas feições combinadas com

as feições petrográficas e petroquímicas permitiram no presente estudo reconhecer e definir

quatro suítes graníticas distintas, hospedeiras de veios de quartzo e stockworks portadores de

ouro, conforme será abordado a seguir. As principais feições petrográficas dessas rochas constam

na Tabela 6.5.

Os granitóides do Complexo Cuiú-Cuiú são dominantemente gnáissicos, em geral ortognaisses,

de composição diorítica a granodiorítica, localmente tonalítica, como por exemplo ocorre no

garimpo Nossa Senhora da Conceição. Na região de São José, a rocha regional varia de

granodiorito a sienogranito. Essas rochas exibem estrutura foliada e bandada com marcante

variação composicional, podendo conter porfiroclastos de feldspato estirados e flat, como

identificados e bem expostos no igarapé Água Azul, região garimpeira do Cuiú-Cuiú (vide

Capítulo III; Figuras 3.9 e 3.10). Em secção delgada, o quartzo forma fábrica planar, levemente

anastomosada devido à orientação preferencial dos minerais máficos, anfibólios e micas. Os

gnaisses apresentam faixas de composição quartzo-feldspática alternando-se com faixas máficas

formadas por biotita e hornblenda, conforme expostos na região do garimpo Nossa Senhora da

Conceição (Capítulo III; Figura 3. 11). Feldspatos com evidências de deformação dúctil,

associados à presença de hornblenda e muscovita, sugerem condições de P-T na fácies

metamórfica anfibolítica de médio grau. Os minerais acessórios são zircão, allanita e apatita,

enquanto que tremolita-actinolita, clorita, sericita e muscovita ocorrem como minerais de

alteração (Figura 6.1).

Por outro lado, outros litótipos foram identificados regionalmente como pertencentes ao

Complexo Cuiú-Cuiú, segundo Klein et al. (2000): tonalitos e granodioritos com textura ígnea

original preservada; quartzo-diorito, monzodiorito e sienogranito com textura inequigranular

hipidiomórfica; raros gnaisses migmatíticos e gnaisses com sillimanita-biotita-cordierita; e

anfibolitos com arranjo nemato-granoblástico de hornblenda e actinolita, além de plagioclásio

e quartzo.

A Suíte Intrusiva Creporizão (Vasquez et al., 2000b) consiste em granitóides de cor

esbranquiçada, isotópicos a foliados, dominantemente graníticos, que exibem simultâneamente

foliação milonítica penetrativa e foliação de fluxo magmático (cristais isorientados), como

identificados nas adjacências da região garimpeira da Vila Creporizão. Boas exposições de

granito com biotita foram reconhecidas em diversas frentes de garimpagem nessa região
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Figura 6.1 Granitóides do Complexo Cuiú-Cuiú:

(a) Afloramento (WOF = 60 cm): rocha gnáissica de composição granitíca, exibindo bandamento de granula-

ções média e grosseira. Neste último, ocorrem porfiroclastos de feldspato flat e anastomosados. (a1) Seção delga-
da (XPL; WOF = 4,5 mm; Amostra: MG-R-48 aIV): biotita-hornblenda granodiorito gnáissico com foliação

anastomosada evidenciada pela redução dos grãos de quartzo recristalizados, com formas alongadas poligonais.

Evidências de cisalhamento observadas nos feldspatos fraturados e na concentração de biotita nas fraturas mar-

cadas pelo enriquecimento em óxido de ferro. Local: região de São José, estrada vila de Porto Seguro - garimpo do

Pepeu. Coordenadas geográficas: S 060 09’ 25’’; W 570 24’ 16".

(b) Amostra de mão (WOF = 9 cm): leucogranitóide gnáissico exibindo leve foliação, consistindo em quartzo,

feldspato e biotita. (b1) Seção delgada (XPL; WOF = 4,5 mm; Amostra: MG-R-48 aIII; vide análise química): grani-

to leucocrático com abundância de microclina e grãos de quartzo de tamanho irregular, com extinção ondulante,

denteamento e evidências de recristalização. Palhetas de biotita, às vezes levemente deformada. Local: região de

São José, estrada vila de Porto Seguro - garimpo do Pepeu. Coordenadas geográficas: S 060 09’ 25’’; W 570 24’ 16 “.

(c) Amostra de mão(WOF = 9cm): granitóide gnássico exibindo estrutura com orientação marcada pelos

minerais máficos. (c1) Seção delgada (PPL; WOF = 4,5 mm; Amostra: MG-R-48 aII; vide análise química):

biotita-hornblenda sienogranito foliado consiste em plagioclásio subeuédrico (2 mm); ortoclásio levemente

granofírico; quartzo (25% da rocha) com extinção ondulante; e agregados de biotita, anfibólio e opacos. Local:

200 m em relação ao ponto anterior, em direção ao garimpo; região de São José, estrada vila de Porto Seguro

- garimpo do Pepeu. Coordenadas geográficas: S 060 09’ 25’’; W 570 24’ 16 “.

CAP 6 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:22 PM143



144 PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS: GEOLOGIA, METALOGENIA E MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SIG

(garimpos Joel, Messias, “mineração” Crepori, Km-47, entre outros). Porfiroclastos de

feldspato com formas sigmoidais e assimétricas ocorrem associados a cristais de quartzo

que exibem intensa poligonização, sugerindo forte recristalização. A textura varia de porfirítica

(cristais idiomórficos de feldspato com até 4 cm) a granoblástica (cristais de quartzo

recristalizados e poligonais; Figura 6.2).

Apesar de nas áreas mineralizadas visitadas os litótipos dominantes serem granitos com biotita,

regionalmente a Suíte Intrusiva Creporizão consiste também em sieno e monzogranitos

milonitizados com subordinados termos granodioríticos e tonalíticos,  deformados, porém, com

feições ígenas preservadas (vide Vasquez, et al., 2000b).

A Suíte Intrusiva Parauari está representada por uma variedade de tipos petrográficos:

granodiorito a diorito na maioria das áreas estudadas na região do Cuiú-Cuiú (garimpos Pedro

da Confecção, Raimundinha, Almerita, Jerimum e Pedro Serrador); monzogranitos, granodioritos

e subordinadamente monzonito nos garimpos Bom Jesus e Goiano; e granitóides tonalíticos a

granodioríticos nas regiões dos garimpos Ouro Roxo, São Jorge e Jutaí. Não obstante a variedade

composicional, esses granitóides apresentam coloração cinza-claro a rosa levemente avermelhado

com tendência a formar rochas leucocráticas. A granulação varia de média a grosseira, com

raros tipos porfiríticos. A textura é equigranular a inequigranular, isotópica, assumindo caráter

protomilonítico nas áreas mineralizadas localizadas ao longo de shear-zones, como por exemplo

nos garimpos do Goiano e São Jorge e em algumas áreas na região do Cuiú-Cuiú (e.g. garimpo

Jerimum). Em afloramento ou em amostra de mão, uma característica marcante desses granitóides

são os enclaves microgranulares, máficos e de composição diorítica e dimensões centimétricas,

bem como os clots (agregado de minerais máficos) de biotita e hornblenda associados a apatita,

epidoto/allanita e titanita. A presença destas feições de cor bem escura (enclaves e clots máficos)

contrasta com a rocha de tendência leucocrática, conferindo aspecto distinto aos granitóides

desta suíte. Em seção delgada destaca-se a presença de plagioclásio zonado, variando de andesina

a oligoclásio, microclina e quartzo e parte central alterando para sericita, carbonato, clorita ou

epidoto. Mirmequita é comum. Os minerais acessórios são: zircão, epidoto/allanita, rutilo, titanita

e opacos. Entre os opacos destacam-se os óxidos de ferro e de titânio e sulfetos. Asssociados

ocorrem minerais de alteração (actinolita-tremolita, biotita, muscovita, clorita, epidoto e

carbonato; vide Figuras 6.3 a 6.6).

A Suíte Intrusiva Maloquinha consiste em granitóides leucocráticos, em geral de cor

avermelhada, onde predominam os tipos subvulcânicos, granofíricos e alasquíticos. O mineral

máfico dominante é a biotita, que se apresenta cloritizada e com granulação fina, enquanto que

o anfibólio (hornblenda) é raro. A textura é equigranular, hipidiomórfica, granulação variando

de fina a grosseira, podendo apresentar localmente tipos porfiríticos onde ocorrem fenocristais

de feldspato e quartzo. Em geral, são rochas isotópicas, exceto próximo a zonas intensamente

deformadas (shear-zones), como por exemplo na região do garimpo Santa Isabel, onde a rocha

assume aspecto de cataclasito (transformando-se possivelmente em greisen), podendo exibir

textura brechóide, localmente e um enriquecimento em mica associado a fluorita, e cassiterita.
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Figura 6.2 Granitóides da Suíte Intrusiva Creporizão e rocha xistosa do Complexo Cuiú-Cuiú:

(a) Afloramento (WOF = 60 cm): granitóide porfirítico de granulação grosseira com fenocristais idiomórficos

de feldspato (1-3 cm), levemente orientados. (a1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-114 aII;

vide análise química): biotita-granito porfirítico com cristais de quartzo irregulares, deformados com extinção

ondulante, às vezes segregados em lentes ou em leitos delgados com orientação preferencial. Plagioclásios saus-

suritizados formam fenocristais; e biotita parcialmente cloritizada exibe mesma orientação da rocha. Local: vila

Creporizão. Coordenadas geográficas: S 060 58’34’’; W 570 50’20 “.

(b) Afloramento (WOF = 60 cm): granitóide gnáissico rico em máficos exibindo orientação preferencial e gra-

nulação grosseira. (b1) Seção delgada (XPL; WOF = 4,5 mm; Amostra: MG-R-115 a.): granodiorito com cristais

de quartzo com extinção ondulante, denteamento e evidências de recristalização. O plagioclásio parcialmente

saussuritizado e zonado é mais abundante do que o feldspato (microclina). Os minerais máficos: biotita (às vezes

cloritizada), clorita e hornblenda azulada, são frequentes e formam lentes. Local: vila Creporizão. Coordenadas

geográficas: S 060 50’ 29’’; W 560 50’ 15".

(c) Afloramento (WOF = 60 cm): rocha xistosa intemperizada com granulação fina a média, untuosa ao

tato, contendo veio de quartzo portador de ouro e sulfetos (esquerda da ilustração), deformados e subconcor-

dantes com a encaixante. (c1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-15 a): clorita-tremolita-

talco xisto com cristais idiomórficos (agulhas e prismas) de tremolita desenvolvidos numa matriz fina de

talco e clorita. Local: garimpo Nossa Senhora da Conceição. Coordenadas geográficas: S 070 07’ 13’’; W 570

10’ 26 “.
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Figura 6.3 Granitóides não deformados da Suíte Intrusiva Parauari:

(a) Amostra de mão (WOF = 9 cm): granitóide de granulação média a grosseira, cor cinza, com pórfiros de quartzo

com até 0,5 cm e abundantes máficos. (a1) Seção delgada (PPL; WOF =4,5 mm Amostra: MG-R-63 aII; vide análise

química): hornblenda-biotita monzogranito com textura granular sem uma fábrica bem definida, embora palhetas de

biotita bem desenvolvidas mostram-se encurvadas, formando as vezes kink-band. Fenocristais de plagioclásio e ortoclá-

sio (3mm) associam-se a quartzo com formas poligonais e a raros grãos intersticiais de microclina. Composição modal:

K-feldspato =  27,8%; plagioclásio = 33,8%; quartzo = 24,4%; biotita = 9,7%; hornblenda = 2,7%; epidoto = 1,6%.

Local: garimpo Bom Jesus. Coordenadas geográficas: S 070 42’ 31’’; W 560 24’ 23".

 (b) Amostra de mão (WOF = 9 cm): granitóide, porfirítico, matriz fina e escura e fenocristais de plagioclásio de

cor esbranquiçada. (b1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-10 aII; vide análise química): micro-

granodiorito granofírico com textura microprofirítica com fenocristais (até 5 mm) de plagioclásio zonados (direita

e alto da ilustração), alterando para sericita, argilo-minerais e epidoto. A matriz consiste em albita e quartzo

gráfico. Local: garimpo Nossa Senhora da Conceição. Coordenadas geográficas: S 070 13’ 08’’; W 570 10’ 03".

(c) Amostra de mão (WOF = 9 cm): granitóide de cor escura, granulação grosseira com cristais rosados de K-

feldspato de até 1 cm, levemente magnético. (c1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-24 aI; vide

análise química): mica-anfibólio granodiorito gnáissico com textura granular e estrutura incipientemente orien-

tada, com cristais de plagioclásio subidiomórficos e maclados, alterando para sericita e argilo-minerais. Hornblen-

da alterada para actinolita e biotita para clorita. Quartzo ocorre como cristais anédricos nos interstícios (direita –

base da ilustração) e titanita como mineral acessório (esquerda - alto da ilustração). Local: região do Cuiú-Cuiú,

garimpo Pedro da Confecção. Coordenadas geográficas: S 050 56’ 00’’; W 560 31’ 34".

CAP 6 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:22 PM146



PETROLOGIA E GEOQUÍMICA DAS ROCHAS HOSPEDEIRAS DAS MINERALIZAÇÕES DE OURO 147

Figura 6.4 Granitóides deformados a levemente deformados da Suíte Intrusiva Parauari:

(a) Amostra de mão (WOF = 9 cm): granitóide foliado de cor rosada com fenocristais de feldspato que juntamente com

o quartzo definem uma foliação a rocha, e biotita nos interstícios. (a1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra:

MG-R-72 aII; vide análise química): monzogranito cataclástico com porfiroclastos de ortoclásio (1-2 mm) e de plagio-

clásio (cristais de albita fraturados; centro-base da ilustração), e zonas anastomosadas formadas por quartzo de granu-

lação fina (0,1-0,2 mm) e formas poligonais recristalizadas. Local: região São José, margens do rio Pacu, na vila Porto

Seguro. Coordenadas geográficas: S 060 07’ 53’’; W 570 24’ 01".

(b) Amostra de mão (WOF = 9 cm): granitóide de granulação média a grosseira, levemente foliado com cristais de

feldspato anédricos, zonados e de cor rosa (3 mm); quartzo subeuédrico, de cor branco (2-3 mm) e esbranquiçado(> 4mm);

e abundante biotita. (b1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-71 aII): biotita monzogranito cataclástico

com fraturas transversais conferindo leve orientação à rocha. Fenocristais de plagioclásio, caulinizados. Matriz quartzo-

sa com interstícios preenchidos por microclina (1mm), clorita e limonita. Quartzo também com formas poligonais,

recristalizadas e estiradas (3 mm). Local: garimpo Goiano. Coordenadas geográficas: S 07000’35’’; W 56054’ 00".

(c) Amostra de mão (WOF = 9 cm): granitóide de cor escura, mesocrático com pontuações róseas, granulação média

a grosseira, estrutura levemente orientada e localmente magnético. (c1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra:

MG-R-24 aII; vide análise química): biotita-anfibólio tonalito gnáissico com textura granular média, foliação incipien-

te, consistindo de plagioclásio idiomórfico (4 mm), alterando para sericita, epidoto e argilo-minerais. Quartzo e K-

feldspato ocupam os interstícios. Minerais máficos estão representados por hornblenda, actinolita fibrosa (esquerda e

alto da ilustração), biotita e clorita (alteração da biotita). Notar presença de opacos (esquerda, topo da ilustração).

Local: região do Cuiú-Cuiú, garimpo Pedro da Confecção. Coordenadas geográficas: S 050 56’ 00’’; W 560 31’ 34".
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Figura 6.5 Granitóides não deformados da Suíte Intrusiva Parauari:

(a) Amostra de mão (WOF = 9 cm): granitóide de granulação média e fina, cor escura (rico em hornblenda e

biotita). (a1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-63 aI; vide análise química): hornblenda-

quartzo monzonito onde a hornblenda varia de anédrica a subeuédrica com 0,2-0,3 mm; biotita com 1,5 mm;

plagioclásio levemente albitizado (1, 5 mm); e microclina e quartzo anédricos preenchem interstícios. Composição

modal: K-feldspato = 31,4%; plagioclásio = 24,8%; quartzo = 4,6%; biotita = 6,7%; hornblenda = 30,4%; epidoto

= 1,2 %; siderita = 0,9%.. Local: garimpo Bom Jesus. Coordenadas geográficas: S 070 42’ 31’’; W 560 24’ 23".

(b) Amostra de mão (WOF = 9 cm): “contato” de granitóide de cor escura e granulação média a fina com

granitóide de cor clara e granulação grosseira. Em afloramento a rocha escura ocorre como enclave. (b1) Seção

delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-63aV): Rocha de cor clara: biotita monzogranito (direita da

ilustração) com predominância de ortoclásio sobre plagioclásio (albita).Composição modal: K-feldspato 22,3%;

plagioclásio 40,9%; quartzo 25,2%; biotita 9,5%; epidoto 1,8%; siderita 0,3%. Rocha de cor escura: hornblenda-

biotita monzonito (esquerda da ilustração) onde predominam ortoclásio, microclina, biotita e hornblenda.

Composição modal: K-feldspato = 42,7%; plagioclásio = 7,8%; quartzo = 4,3 %; biotita = 15,8%; hornblenda =

28,5%; epidoto = 0,8%. Local: garimpo Bom Jesus. Coordenadas geográficas: S 070 42’ 31’’; W 560 24’ 23".

(c) Amostra de mão (WOF = 9 cm): granitóide com cristais anédricos de feldspato (cor rosa) e euédricos de plagioclá-

sio (branco), ambos com granulação de 5 mm, além de biotita e quartzo. (c1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm

Amostra: MG-R-63 aV-1; vide análise química): hornblenda-biotita monzogranito exibindo agregados (clots) de horn-

blenda, epidoto, titanita e biotita. O plagioclásio é albita e contém microclina intersticial; o feldspato é ortoclásio e, o

quartzo ocorre como grãos poligonais. Local: garimpo Bom Jesus. Coordenadas geográficas: S 070 42’ 31’’; W 560 24’ 23".
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Figura 6.6 Granitóides não deformados da Suíte Intrusiva Parauari:

(a) Amostra de mão (WOF = 9 cm): granitóide de granulação média, com feldspato em fenocristais de cor rosa

(6mm) e em cristais anédricos de cor branca (1,5 mm); e quartzo em abundantes grãos esbranquiçados com 2 mm.

(a1) Seção delgada (PPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-69 aII; vide análise química): biotita-muscovita monzogranito

com cristais euédricos de albita e agregados de cristais anédricos de plagiocásio, ortoclásio, microclina e quartzo,

associados a palhetas bem desenvolvidas de biotita e alguma muscovita. Composição modal: K-feldspato = 26,8%;

plagioclásio = 30,0%; quartzo = 36,6%; biotita = 5,8%; opacos = 0,2%; epidoto = 0,35%; muscovita = 0,35%.. Local:

garimpo Goiano. Coordenadas geográficas: S 07000’35’’; W 56054’ 00".

(b) Amostra de mão (WOF = 9 cm): granitóide de granulação grosseira, com feldspato em fenocristais (3 mm) de cor

rosa e em cristais anédricos, esbranquiçados; quartzo e biotita. (b1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra:

MG-R-21b; vide análise química): monzogranito com predomínio de ortoclásio (3mm) e, menor proporção, albita

levemente saussuritizada. Quartzo com formas poligonais constitui agregados. Biotia e rara muscovita estão

presentes. Local: região do Cuiú-Cuiú, garimpo Jerimum. Coordenadas geográficas: S 050 56’ 12’’; W 560 36’ 12".

(c) Amostra de mão (WOF = 9 cm): granitóide de cor cinza, granulação fina a média, com domínio de quartzo;

raros clots de máficos e ocasionais fenocristais de feldspato esbranquiçados. (c1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5

mm; Amostra: MG-R-69 aI): sienogranito consiste dominantemente em quartzo grosseiro com formas poligonais

(10 mm) e em subgrãos (2 mm) e, em menor proporção, plagioclásio sericitizado (2 mm) e subgrãos (1 mm) de

ortoclásio e microclina. Biotita, clorita, muscovita e opacos formam agregados. Local: garimpo Goiano. Coorde-

nadas geográficas: S 07000’35’’; W 56054’ 00".
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Figura 6.7 Granitóides da Suíte Intrusiva Maloquinha:
(a) Amostra de mão (WOF = 9 cm): granitóide de cor avermelhada, granulação grosseira com fenocristais de

quartzo esbranquiçado. (a1) Seção delgada (PPL; WOF =4,5 mm; Amostra: AF-R-124): alcali-feldspato leucogranito

constituído por quartzo e feldspato com formas poligonais que formam textura annealed (junções tríplice 1200). Orto-

clásio com até 11mm exibe intercrescimento micropertítico. Plagioclásio (albita) ocorre em grãos anédricos, em

pequena proporção. Óxido de ferro é comum. Composição modal: K-feldspato = 58,1%; plagiocásio = 2,2%; quartzo

= 38,4%; hornblenda alterada = 0,5%; opacos = 0,8%.. Referência: vide Projeto Jamamxim (Pessoa et al., 1977).

(b) Amostra de mão (WOF = 9 cm): granitóide de cor avermelhada, granulação média a fina, muito fraturado.

(b1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-52aII; vide análise química): leuco-sienogranito sem

evidências de deformação. Ortoclásio micropertítico (6 mm) e quartzo são os principais constituintes da rocha e

formam textura annealing, com junção tríplice (1200). Plagiocásio (albita) ocorre em grãos subeuédricos (1 mm) em

menor proporção do que ortoclásio. Biotia, muscovita, clorita e pirita, esta transformando-se para hematita,

também ocorrem. Composição modal: K-feldspato = 41,3%; plagioclásio = 16,8%; quartzo = 40,9%; biotita = 0,94%.

Local: garimpo Mamoal. Coordenadas geográficas: S 060 11’ 08’’; W 550 59’ 04".

(c) Amostra de mão (WOF = 9 cm): granitóide de cor marrom-avermelhada, leucocrático, maciço, com feno-

cristais de feldspato (vermelho) e quartzo (esbranquiçado), variando de 1 a 4 mm. (c1) Seção delgada (PPL;

WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-XIII): alcali-feldspato granito (pórfiro alterado) com fenocristais de micro-

clina pertítica (3 mm), intensamente hematitizado e cloritizado (esquerda da ilustração) e de quartzo embai-

nhado (2 mm; borda direita da ilustração), dispersos numa matriz fina (0.1-0,2 mm) de quartzo, feldspato

(alterado) e óxido de ferro. Calcita e fluorita em  cavidades. Local: rio Tapajós, margem direita, próximo a

Buburé. Coordenadas geográficas: S 04053’58’’; W 56043’ 49".
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Figura 6.8 Granitóides da Suíte Intrusiva Maloquinha:

(a) Amostra de mão (WOF = 9 cm): granitóide de cor clara, granulação média, estrutura homogênea. (a1) Seção
delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-44 aIII; vide análise química): granito leucocrático com abun-

dância de microclina, plagiocásio, parcialmente saussuritizado e grãos de quartzo de tamanho irregular. Não há

evidências de deformação. Local: garimpo Chico Torres. Coordenadas geográficas (aproximadas) : S 050 13’ 30’’;

W 570 36’ 32".

(b) Amostra de mão (WOF = 9 cm): granitóide de cor clara, granulação média a grosseira, com abundantes

fenocristais euédricos (5 mm) de feldspato; quartzo anédrico (3 mm) em menor percentagem; e 10% da rocha

formados por biotita. (b1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-101a; monzogranito caulinizado

com  plagioclásio euédrico (2-3 mm); ortoclásio micropertitíco (6 mm) sendo subtituído por microclina; e quartzo

em grãos irregulares (1-5 mm). Composição modal: K-feldspato = 37,0%; plagioclásio = 32,9%; quartzo = 18,8%;

biotita = 10,2%; muscovita = 1, 1%.. Local: região do garimpo Majestade. Coordenadas geográficas: S 060 11’ 37’’;

W 540 18’ 41".

(c) Amostra de mão (WOF = 9 cm): granitóide de cor escura com pontuações róseas, granulação média a fina e

estrutura incipientemente orientada. (c1) Seção delgada (PPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-XI): cataclasito

sienítico constituído por fenoclastos angulosos de K-feldspato pertitíco (3-4 mm), dispersos numa matriz fina

(que constitui 50% da rocha), formada por plagiocásio, clorita, sericita, opacos e material argilo-carbonático

ferruginoso. Não há quartzo na rocha. A estrutura da rocha é marcada por diversas microfraturas que se con-

centram em faixas conferindo certa orientação a rocha, localmente. Local: rio Tapajós, margem direita, próximo

a Buburé. Coordenadas geográficas: S 04037’52’’; W 56020’ 08".
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Em seção delgada os minerais (quartzo, ortoclásio, albita) mostram junção tríplice de 1200,

formando textura annealed. Na região dos garimpos Batalha e Mamoal a encaixante da

mineralização consiste em alkali-feldspático granito e leuco-sienogranito, respectivamente. No

microscópio petrográfico, o quartzo mostra intercrescimentos com o K-feldspato nas bordas,

formando figuras de corrosão. É também comum o ortoclásio pertítico e o quartzo dispostos em

arranjos gráficos e granofíricos. Como minerais acessórios ocorrem biotita, zircão, apatita e

allanita. Entre os minerais de alteração destacam-se clorita, sericita, carbonato, muscovita,

topázio, cassiterita, fluorita e hematita pseudomorfo da pirita. No garimpo Majestadade, a rocha

encaixante (cataclasito) exibe uma zona de alteração expressiva e rica em mucovita, podendo

trata-se, possivelmente de um greisen (Figuras 6.7b e b1).

6.2.3 Geoquímica dos granitóides

No Província Tapajós a aplicação de um simples método no estudo dos granitóides pode não

permitir a identificação de uma intrusão granítica como pertencente a uma das quatro suítes

acima descritas. Entretanto, a combinação de observações de campo com os dados de petrografia

e de química de rocha permitiu um resultado positivo na identificação e classificação desses

granitóides. Os dados químicos e um sumário das principais características petroquímicas estão

expostos na Tabela 6.6.

Os granitóides do Complexo Cuiú-Cuiú, com base na distribuição dos elementos maiores,

apresentam quimismo caracterizado pelos seguintes valores: SiO2 médio a alto variando de

60 a 72%, excepcionalmente atingindo 75%; Al2O3 compreendido entre 13 a 16%, à exceção

de uma amostra (MG-R-48bII), onde esse óxido cai para 11,5%; K2O entre 3 a 5%,

excepcionalmente 8% (MG-R-48bII), portanto médio K; CaO variando de 0,16 a 3,5%, ou seja,

com uma variação de low a high-Ca, passando pelo normal; MgO atingindo valores entre

0,08a 0,5%, excepcionalmente 1,2% (MG-R-10bI), portanto low-Mg; K2O/Na2O >1, à exceção

de uma única amostra (MG-R-10bI) que tem CaO e MgO excepcionalmente altos; TiO2 e P2O5

apresentando baixos valores, em geral abaixo dos valores médios da crosta superior (vide

Tabela 6.1).

A natureza do quimismo dos granitóides tipo Cuiú-Cuiú é caracterizada a partir das relações da

SiO2 versus a razão dos óxidos dos elementos maiores K2O e MgO, ou seja,{SiO2 x log (K2O/

MgO)}. Esta relação confere uma natureza calcioalcalina a essas rochas. As relações das razões

Al2O3/álcalis versus Al2O3/cálcio mais álcalis, ou seja, A/NK x A/CNK, sendo A/NK igual a {molar

[Al2O3/(Na2+K2O)]}; e A/CNK igual a {molar [Al2O3/(CaO+Na2O+K2O)]}, definem a natureza

peraluminosa para os granitóides do Complexo Cuiú-Cuiú (Figuras 6.9a e 6.9b).

Com relação à concentração dos elementos-traço, como pode ser visualizado na distribuição

dos elementos compatíveis e incompatíveis, esses granitóides caracterizam-se por: (i) os LILE

(large-ion lithophile elements) muito (Ba) ou levemente (Rb e Sr) enriquecidos, comparativamente

à média da crosta continental superior, cujos valores são: Ba = 550 ppm; Rb = 112 e Sr = 350
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Figura 6.9a  Diagrama discriminante de alcalinidade e aluminosidade, segundo Shand e modificado

por Maniar & Piccoli (1989), aplicado aos granitóides Cuiú-Cuiú, Creporizão, Parauari e Maloquinha.

Os símbolos são: diamante: Cuiú-Cuiú; triângulo: Creporizão; quadrado cheio: Parauari I; quadrado

vasado: Parauari II; e círculo: Maloquinha.

Figura 6.9b  Diagrama discriminante de “trends” alcalino e cálcioalcalino, segundo Rogers & Greenberg

(1981), aplicado aos granitóides Cuiú-Cuiú, Creporizão, Parauari e Maloquinha. Os símbolos são: diamante:

Cuiú-Cuiú; triângulo: Creporizão; quadrado cheio: Paruari I; quadrado vasado: Paruari II; e círculo:

Maloquinha.
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Figura 6.10 Padrões de distribuições dos elementos-traço, compatíveis e incompatíveis dos granitóides (a) Cuiú-Cuiú; (b)

Creporizão; (c) Parauari I; (d) Parauari II; e (e) Maloquinha, normalizados segundo o padrão do manto primitivo de Sun &

McDonough (1989).
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ppm; e (ii) os HFSE (high field strength elements), tais como Nb, Zr, Y, estão todos abaixo da

média da crosta terrestre (Figuras 6.10a & 6.11). Quanto aos REE, com relação a La, Ce, Sm

observa-se enriquecimento apenas no La. As curvas de distribuição dos REE mostram padrões

não fracionados, com anomalias positivas de Eu e curvas com concavidade para cima no ramo

dos REE pesados (vide Figura 6.12a).

Os granitóides classificados como pertencentes à Suíte Intrusiva Creporizão apresentam

quimismo caracterizado pelos seguintes valores dos elementos maiores: SiO2 variando de 71

a 74%, ou seja, baixo range de variação de alta sílica para os tipos petrográficos analisados;

Al2O3 com altos valores e com pequena variação entre 13 a 14%; K2O entre 4 a 7%, portanto

alto K; a razão K2O/Na2O sempre > 1 e a soma dos alcális sempre superior a 7%; CaO normal,

na faixa de 0,91 até 2,3%; MgO variando de 0,35 a 0,84%, portanto low-Mg e low P2O5 e TiO2

(vide Tabela 6.1).

Considerando as relações das razões Al2O3/álcalis e Al2O3/alcális mais cálcio, conforme

previamente exemplificado, os granitóides tipo Creporizão são essencialmente peraluminosos

(Figura 6.9a), enquanto que a natureza do seu quimismo é calcioalcalina, alto K, com base na

relação SiO2 versus a razão log K2O/MgO (Figura 6.9b).

Entre os LILE merecem destaque os valores altos de Ba e Rb, sempre acima da média da

crosta. Ao contrário, o Sr encontra-se em valores bem abaixo da correspondente média da

crosta continental superior. No geral, esses elementos estão sempre mais enriquecidos

comparativamente aos HFSE, o que descarta contribuição de manto intraplaca na formação

desses granitóides (Figura 6.10b e Figura 6.11). Os REE leves (e.g. La, Ce, Pr, Nd, Sm) são

enriquecidos e bem fracionados. Por seu turno, os REE pesados (e.g. Gd, Dy, Ho, Er, Yb, Lu)

apresentam baixos ou nenhum fracionamento. As anomalias de Eu são negativas e de valores

médios, em torno de 0,5 a 0,6. Entre os HFSE (Nb, Y, Zr) merecem destaque os altos valores de

Y verificados em duas amostras (MG-R-114bII e MG-R-126bI) que são acompanhadas por altos

valores de REE leves. Tal fato parece indicativo de uma maior tendência de alcalinidade nessas

rochas, corroborada também pelos altos valores de La e de Ce (Figura 6.12b).

Os dados químicos dos granitóides da Suíte Intrusiva Parauari permitem individualizar dois

conjuntos de rochas quimicamente distintos: SiO2 variando de 49 a 66% no primeiro conjunto e

na faixa de 71% a 75% no segundo; K2O, no primeiro conjunto, baixo variando de 0,9 a 4,0%, em

geral menor do que o conteúdo em Na2O; e soma dos alcális permanecendo em torno de 6%. No

segundo, o K2O variando de 3,5 a 5,5% sempre supera as concentrações de Na2O, mas o somatório

desses álcalis permanece igual ao verificado no primeiro conjunto. O CaO pelo seus altos

percentuais (4 a 7%) permite caracterizar o primeiro conjunto como high-CaO, diferindo

substancialmente do segundo, onde os percentuais desse óxido variam na faixa de 1,1 a 2,58 %,

portanto valores de Ca normais. Também ocorrem concentrações extremamente baixas de Ca 0,1

a 0,3% (amostras MG-R-21b e MG-R-39eI), neste conjunto, devendo tratar-se de rochas alteradas.

O MgO no primeiro conjunto, embora com valores variados (superiores a 1,5 % atingindo até
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Figura 6.11 Diagramas de Harker (1909) com elementos-traço para os granitóides Cuiú-Cuiú, Creporizão, Parauari e

Maloquinha. Os símbolos são: diamante: Cuiú-Cuiú; triângulo: Creporizão; quadrado cheio: Parauari I; quadrado vasado:

Parauari II; e círculo: Maloquinha.
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Figura 6.12 Padrões de distribuições dos elementos de terras raras dos granitóides: (a) Cuiú-Cuiú; (b) Creporizão; (c) e (d)

Parauari I e II; e (e) Maloquinha, normalizados segundo o condrito de Nakamura (1974).
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8,1% na amostra MG-R-26bI), é sempre maior do que no segundo, cujos valores são inferiores

a 1,0%. O mesmo padrão de concentração verifica- se para o P2O5 e o TiO2 (vide Tabela 6.1).

A natureza do quimismo, em ambos os conjuntos, é calcioalcalina, enquanto que com relação à

aluminosidade, tem-se uma marcante distinção entre os conjuntos, sendo o primeiro

essencialmente metaluminoso e a segundo predominantemente peraluminoso (Figuras 6.9a e 6.9b).

Com relação aos LILE, nos granitóides tipo Parauari, maiores concentrações de Sr e de Ba

coerentemente são encontradas na população do primeiro conjunto, enquanto o Rb é muito

maior no segundo. As concentrações dos HFSE (Nb, Zr, Y) em ambos os conjuntos são

semelhantes, com o Nb e o Zr abaixo da média da crosta continental superior, enquanto o Y é

maior no segundo (Figuras 6.10c e 6.10d e Figura 6.11).

No que se refere aos REE no primeiro conjunto as anomalias negativas de Eu são pequenas, enquanto

que no segundo essas são bem mais expressivas, atingindo valores em torno de 0,7%. O fracionamento

dos REE leves é semelhante em ambos os conjuntos, enquanto o fracionamento das REE pesados é

maior no primeiro. Verifica-se quase horizontalidade dos REE pesados no segundo conjunto (Figuras

6.12c e 6.12d).

Os granitóides da Suíte Intrusiva Maloquinha nas áreas em estudo apresentam quimismo com

as seguintes características (vide Tabela 6.1): SiO2 varia de 74,5 a 78,5%, portanto altos valores;

K2O aparece em altos percentuais (4,5 a 5,5%) que, somados aos percentuais de Na2O, resultam

em valores maiores do que 7%, com as razões K2O/Na2O > 1; os óxidos MgO, P2O5, TiO2 e CaO

apresentam baixos valores.

A natureza do quimismo dos granitóides Maloquinha caracterizada a partir das relações da

SiO2 versus a razão dos óxidos dos elementos maiores K2O e MgO, é peraluminosa, enquanto

que as relações entre alumínio e álcalis desses granitóide definem um trend calcioalcalino

altamente fracionado a alcalino (Figuras 6.9a e 6.9b).

Entre os LILE, o Ba o Sr têm valores menores do que a média da crosta continental superior,

enquanto o Rb é sempre superior a essa média. Por seu turno, nos HFSE (Nb, Zr, Y) predominam

valores acima da média crustal para Nb e Y e menores para o Zr. As razões Rb/Zr são

predominantemente > 1 e os valores de Nb (10 a 30 ppm) são os maiores, quando comparados

com as unidades Cuiú-Cuiú, Creporizão e Parauari. Também os valores de Y são expressivos

nesta unidade (Figura 6.10e e Figura 6.11).

Os padrões dos REE são típicos de granitóides tipo A, alcalinos alto K, com valores bastante

expressivos formados pelas anomalias negativas de Eu, sendo o ramo dos REE pesados

praticamente horizontal e dos REE leves, com suave declive para a direita, dando ao conjunto o

formato característico de “asa de andorinha”. Destaca-se nesse conjunto o enriquecimento dos

REE leves, especialmente o La e o Ce (Figura 6.12e).
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6.2.4 Petrogênese e ambiente geotectônico dos granitóides

Com base na mineralogia, na química e nos isótopos de estrôncio, Chappell & White (1974),

definiram dois tipos de granitos de derivação crustal, de acordo com a provável fonte do material:

(i) granito tipo-I (granitos de derivação de rochas ígneas mais antigas), predominantemente

metaluminosos devido ao conteúdo de hornblenda-biotita ou somente biotita; e (ii) granito tipo-

S (granitos de derivação de rochas sedimentares ou protólitos de supracrustais), mais

peraluminosos devido ao seu conteúdo em muscovita, bem como em biotita e/ou minerais de

fase Al2SiO5. Entretanto, nessa classificação o índice de saturação da alumína (A/CNK) não

corresponde ao mesmo limite da classificação de Shand´s (1974). Como resultado, algumas

vezes granitos tipo-I podem ser fracamente peraluminosos (e.g. granitos somente com biotia;

vide Barbarin, 1990). Por outro lado, devido ao fracionamento isotópico durante os processos

de intemperismo que resultam em diferentes fontes para as rochas sedimentares, os granitos

tipo-S derivados de um melting originado de litótipos distintos podem apresentar razões

isotópicas 87Sr/86Sr com valores mais altos. Esses conflitos nas classificações dos tipos de

granitos quanto a sua derivação podem gerar uma superposição entre os granitos tipo- I e S de

derivação crustal no conceito de Chappell & White (1974).

Para contornar essas divergências foram usados, no presente estudo, os dados de geocronologia

de SHRIMP e convencionais de U-Pb e Pb-Pb em zircão e isótopos de Nd, em amostras dos

granitóides da Província Tapajós, segundo Santos et al., (2000). Nesse contexto, as

características geoquímicas dos granitóides em estudo (cf. Brown et al., 1984), associadas aos

dados geocronológicos de U-Pb e Pb-Pb em zircão e aos resultados de idades-modelo de Nd,

permitiram reconhecer quatro arcos magmáticos na Província Tapajós (Tabela 6.6), cujo

desenvolvimento ocorreu num período de tempo de aproximadamente 140 Ma.

Os três primeiros (Cuiú-Cuiú, Creporizão e Parauari) são arcos magmáticos relacionados a

processos de subducção, variando de: (i) primitivo ou imaturo (Cuiú-Cuiú); (ii) a normal - maturo

(Creporizão e Parauari I); e a (iii) normal (Parauari II). O magmatismo é de natureza calcioalcalina

e, de acordo com o índice de saturação da alumina, esses granitóides variam de: (i) peraluminosos

(Cuiú-Cuiú, Creporizão e Parauari II); (ii) a metaluninosos (Parauari II). Essas feições e os dados

de ∈Nd com resultados variando de zero a valores positivos indicam que esses granitóides

representam granitos tipo I, relacionados a crosta juvenil (Santos et al., 2000).

Para o quarto arco (Maloquinha), o magmatismo é calcioalcalino altamente fracionado a alcalino

alto K. Os resultados de ÎNd variam de 0 a valores negativos e os dados de idades-modelo Nd

indicam participação crustal antiga, consistente com a presença de zircão herdado de crosta

antiga (vide Santos et al., 2000). Estes resultados sugerem a formação de um arco magmático

maturo, em ambiente crustal mais superficial (shallow crustal level), atribuindo a estes granitóides

a classificação de granito tipo A pós-colisional, calcioalcalino, rico em K. A representatividade

da maturidade dos diversos arcos magmáticos, bem como os diferentes tipos de ambientes

geotectônicos dos granitóides ora em análise, podem ser visualizados nas Figuras 6.13 e 6.14.

CAP 6 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:22 PM161



162 PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS: GEOLOGIA, METALOGENIA E MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SIG

Figura 6.13 Diagramas binário e ternário de Müller & Groves (1993), discriminantes de: (a) ambientes de arcos pós-colisional e

continental; (b) ambientes relacionados a arco e intra-placa; e (c) ambientes de arco oceânico e de arcos continental e pós-colisional

(este último modificado no vértice inferior direito usando-se o Zr em lugar de Hf), aplicados aos granitóides: Cuiú-Cuiú (diamante);

Creporizão (triângulo);Parauari I (quadrado cheio); Parauari II (quadrado vasado); e Maloquinha (círculo).
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Figura 6.14 Diagrama Rb/Zr versus Nb indicativo da maturidade dos arcos de ilha  e continental, segundo

Brown et al, (1984), aplicado aos granitóides: Cuiú-Cuiú (diamante); Creporizão (triângulo); Parauari I (qudrado

cheio); Parauari II (quadrado vasado ); e Maloquinha (círculo). Notar que a maturidade aumenta no sentido da

6.3 Rochas vulcânicas

6.3.1 Considerações preliminares

Mineralizações de ouro em rochas vulcânicas foram reconhecidas durante os trabalhos estudo

de prospectos em várias áreas na Província Tapajós. Nos garimpos Majestade e Fazenda

Pison, o ouro ocorre em stockwork/disseminado, encaixado em derrames vulcânicos ácidos,

félsicos. Diques vulcânicos, máficos, portadores de veios de quartzo auríferos, ocorrem no

garimpo Mamoal e na região do Creporizão (garimpos Joel e o da “mineração” Crepori).

Diques vulcânicos foram também identificados na região aurífera de Chico Torres. Essas

encaixantes, em geral, apresentam-se alteradas; entretanto, preservam suas feições

petrográficas e composições químicas (elementos imóveis) originais que permitem estabelecer

correlações com resultados em amostras padrão de rochas vulcânicas.

6.3.2 Petrografia das rochas vulcânicas

No garimpo Fazenda Pison a encaixante, macroscopicamente, é representada por uma rocha

félsica, afanítica, estrutura maciça, cor creme – avermelhado, muito fraturada aleatoriamente.

Em seção delgada, a rocha mostra-se alterada, sendo constituída por uma matriz microcristalina
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formada por finíssimas palhetas de mica branca dominantemente, e grãos de quartzo. A matriz

mostra-se enriquecida em minerais opacos que ocorrem dispersos sob a forma de microcristais

e correspondem a cerca de 5% do volume da rocha. Alguns opacos exibem formas cúbicas

identificadas como pirita, em seção polida. Dispersos na matriz ocorrem também fenocristais

ou agregados de quartzo (0,15 a 0,46 mm), cujos cristais exibem figuras de corrosão e

embainhamento. Estas feições são consistentes com rocha vulcânica, e a textura porfirítica sugere

tratar-se provavelmente de riolito. Local e subordinadamente, ortoclásio e plagiocásio associam-

se aos fenocristais. Microfraturas submilimétricas são preenchidas por quartzo microgranular,

opacos e óxido de ferro; Figuras 6.15a e 6.15a1).

Nas exposições do garimpo Majestadade foram reconhecidas rochas com características similares

a rochas vulcânicas, félsicas, intrudidas por granitóide tipo Maloquinha. Macroscopicamente,

trata-se de uma rocha de cor clara, afanítica, estrutura maciça, semelhante à encaixante do

garimpo Fazenda Pison. Entretanto, em seção delgada, o conteúdo em mica branca é muito mais

expressivo e a quantidade em quartzo é inferior. Esta rocha mostra-se mais alterada e a presença

de sericita é marcante.

Os resultados de análises químicas dos elementos maiores nas encaixantes das áreas Majestade

e Fazenda Pison são consistentes, cujos dados estão muito próximos dos valores registrados em

rochas vulcânicas félsicas padrão, caracterizadas por: (i) alto valores em SiO2 (73%), Al2O3 (14%)

e K2O (4%), e (ii) baixos valores em Fe2O3 (1,7%), MgO (0,3%), e TiO2 (0,2%), à exceção dos

valores em Na2O (4%) e CaO (1,2%), que nas áreas em estudo são inferiores. Entretanto, a

diferença verificada nos teores em Na2O e CaO, nas amostras das áreas em investigação, deve-

se a processos de alteração, considerando-se serem estes elementos geoquimicamente móveis.

Por outro lado, comparando-se a química das amostras do garimpo Fazenda Pison caracterizadas

por teores mais altos em SiO2 (76 a 79%) e mais baixos em Na2O (0,05%), CaO (0,06%) e K2O (2

a 3%), com as amostras do garimpo Majestade [SiO2 (76 a 79%); Na2O (3,5 a 1,5%); CaO (0,5

a 0,2%); K2O (6 a 5%)], verifica-se que as amostras da primeira área têm composição química

mais próxima de riolito, enquanto que no segundo caso aproximam-se de um traquiandesito

(vide Figura 6.15).

Com relação às amostras dos diques máficos (Figura 6.16), petrográficamente consistem em

rochas afaníticas, cor cinza escuro esverdeado, localmente com textura porfirítica com ripas

de plagioclásio de dimensões centimétricas e cor clara, contrastando com a matriz. Em seção

delgada essas rochas consistem em uma matriz formada essencialmente por ripas de

plagioclásio (andesina), parcialmente saussuritizados, correspondendo a 60% do volume da

rocha. Intercalada na matriz ocorrem clorita (15%) com restos de actinolita, fenocristais de

plagiocásio e alguns cristais de quartzo intersticialmente (< 1%). São rochas cataclasadas

com microfraturas preenchidas por minerais de alteração (10%) tais como sericita, carbonato,

epidoto-zoisita e leucoxênio. Minerais acessórios alcançam cerca de 10% do volume da rocha

(rutilo, opacos e apatita).
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Figura 6.15 Riolitos da Formação Salustiano (Grupo Iriri):

(a) Amostra de mão (WOF = 9 cm): rocha félsica,  afanítica, estrutura maciça, cor creme – avermelhado, muito

fraturada aleatoriamente. (a1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-84a; vide análise química):

rocha vulcânica constituída por uma matriz microcristalina formada por finíssimas palhetas de mica branca

(sericítica) e grãos de quartzo, pontilhada por microcristais de opacos (5% do volume da rocha), alguns com formas

cúbicas. Dispersos ocorrem fenocristais (ou agregados) de quartzo (0,15 a 0,46 mm), cujos cristais, às vezes, exibem

figuras de corrosão e embainhamento. Microfraturas preenchidas por quartzo granular e opacos (esquerda – base

da ilustração) são frequentes na rocha. A composição química sugere tratar-se de um riolito. Local: garimpo Fazenda

Pison. Coordenadas geográficas (aproximadas) : S 050 01’ 20’’; W 570 47’ 37".

(b) Amostra de mão (WOF = 9 cm): rocha félsica, porfirítica com fenocristais de quartzo e feldspato, e raros de

plagioclásio; e matriz afanítica de cor rosa – avermelhado. (b1) Seção delgada (PPL; WOF =4,5 mm; Amostra:

MG-R-30 aII): riolito com matriz microcristalina constituída por agregado de quartzo e feldspato, com abundante

sericita e óxido de ferro. Fenocristais de feldspato e de plagioclásio estão saussuritizados. Local: Cachoeira do

Cuiú-Cuiú,. Coordenadas geográficas: S 050 56’ 02’’; W 560 31’ 03".

(c) Amostra de mão (WOF = 9 cm): rocha félsica, afanítica, estrutura maciça e alguns raros e dispersos

fenocristais de feldspato, de cor alaranjado– avermelhada. (c1) Seção delgada (PPL; WOF =4,5 mm; Amostra:

RB-R-35 a): riolito (vidro vulcânico) com matriz formada por agregados de quartzo radial com tamanhos < 0,5

mm, formando esferulitos e fenocristais euédricos de feldspato (sanidina). Clorita ocorre como constituinte da

matriz .  Local: vicinal 39, próximo a vila Planalto. Coordenadas geográficas: S 05011’ 30" ; W 560 02’ 54".
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Figura 6.16 Diques de andesito indiferenciado e andesito da Formação Bom Jardim:

(a) Amostra de mão (WOF = 9 cm): dique de rocha afanítica, cor cinza–escuro, localmente com textura porfirítica com

ripas de plagioclásio de cor clara e dimensões centimétricas. (a1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-52

aIII; vide análise química): andesito com matriz formada por ripas de plagioclásio saussuritizado (50%) e cristais de

quartzo (<1%), com fenocristais tabulares de plagioclásio (0,6 mm) e opacos (2%), dispersos na matriz. Associadas ocorrem

palhetas de clorita com restos de actinolita, formando agregados ou preenchendo interstícios. Epidoto e sericita substituem

plagioclásio. Local: garimpo Mamoal. Coordenadas geográficas (aproximadas): S 060 11’ 08’’; W 550 59’ 04".

(b) Amostra de mão (WOF = 9 cm): dique de rocha afanítica, cor cinza–esverdeado, localmente com com ripas de

plagioclásio de cor clara de dimensões centimétricas, cortada por veio de quartzo com sulfetos, ouro e fluorita (esta de cor

violeta). (b1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-124 bI; vide análise química): andesito constituído por

ripas de plagioclásio (andesina > 60%) saussuritizados e quartzo (5%), os quais formam uma matriz, na qual se intercalam

palhetas de clorita (15%). Fenocristais de plagioclásio e minerais opacos são freqüentes e estão dispersos na matriz.

Microfraturas contendo quartzo, epidoto e carbonato. Local: região do Creporizão, garimpo do Joel. Coordenadas

geográficas: S 060 51’43’’; W 560 45’ 43".

(c) Amostra de mão (WOF = 9 cm): rocha afanítica, félsica, cor marrom, com fenocristais de feldspato e lentes

alongadas e subparalelas (até 3 cm de comprimento) poliminerálicas. (c1) Seção delgada (PPL; WOF =4,5 mm;

Amostra: AT-R-14b): andesito com matriz vítrea, quartzo-feldspática, textura andesítica, na qual ocorrem fenocristais

de plagioclásio com 1,9 mm (esquerda da ilustração) e amígdalas (extrema direita da ilustração), contendo cristais de

quartzo e ripas de plagioclásio. As amígdalas estão estiradas e orientadas (fluxo magmático?), conferindo orientação

à rocha. Carbonato, clorita, sericita e opacos são comuns. Referência: vide Projeto Jamamxim (Pessoa et al., 1977).
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Figura 6.17 Andesito da Formação Bom Jardim e latito e dacito da Formação Salustiano (Grupo Iriri):

(a) Amostra de mão (WOF = 9 cm): rocha de cor escura e aspecto porfirítico, matriz afanítica com fenocristais

de plagioclásio (20% do volume) de cor branca e de alguns raros K-feldspato de cor rosa – claro. (a1) Seção delgada
(XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: RB-R-12): andesito com matriz quartzo-feldspática (provável produto de

desvitrificação), granulação muito fina (0,05 mmm), com fenocristais euédricos (3 mm) de plagioclásio e raros de

K-feldspato, ambos com contatos retilíneos. Biotita cloritizada (0,5 mm) e pirita (0,2 mm) formam fenocristais.

Local: vicinal 35, margens do rio Jamanxim. Coordenadas geográficas (aproximadas) : S 050 06’ 42"; W 560 08’ 28".

(b) Amostra de mão (WOF = 9 cm): rocha félsica, cor marrom-avermelhada, porfirítica, matriz afanítica com

raros  fenocristais de feldspato.  (b1) Seção delgada (PPL; WOF =4,5 mm; Amostra: ER-R-30): dacito com

matriz formada por um agregado submicroscópico quartzo-feldspático(vidro vulcânico ?), com raros fenocristais

de plagioclásio sericitizados e muito grosseiros (2,7 mm; ocupa quase todo o campo da ilustração) e opacos em

cristais. Referência: Klein et al., 2000.

(c) Amostra de mão (WOF = 9 cm): rocha de cor escura, porfirítica, formada por uma matriz afanítica onde

ocorrem abundantes fenocristais de plagioclásio de cor branca e de K-feldspato de cor rosa – claro, menos

comum. (c1) Seção delgada (PPL; WOF =4,5 mm; Amostra: RB-R-30): latito formado por matriz criptocristalina

quartzo-feldspática associada a clorita, sericta e opacos. Fenocristais euédricos de plagioclásio (2,0-2,5 mm),

zonados com núcleos alterando parcialmente para sericita e bordas límpidas, e de feldspato potássico (1,0 mm),

ambos com contatos retilíneos com a matriz. Local: vicinal 42, 10 km a leste de Santa Luzia. Coordenadas

geográficas: S 05015’ 18"; W 550 56’ 08".
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Figura 6.18 Diagrama de classificação química de rochas vulcânicas segundo Winchester & Floyd (1977),

aplicado às rochas vulcânicas da Formação Salustiano (Grupo Iriri) e da Formação Bom Jardim, e aos diques

andesíticos indiferenciados. Observar os símbolos indicativos das áreas mineralizadas (garimpos) analisadas.

Figura 6.23 Diagrama Rb/Zr versus Nb indicativo da maturidade dos arcos de ilha oceânico e continental,

segundo Brown et al, (1984), aplicado às rochas vulcânicas da Formação Salustiano (Grupo Iriri) e Formação

Bom Jardim, e aos diques andesíticos indiferenciados. Símbolos como na Figura 6.18, acima. Notar que a seta

indica o aumento da maturidade do arco.
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Figura 6.19 Diagrama de Harker (1909) com elementos-traço para as rochas vulcânicas da Formação Salustiano (Grupo Iriri)

e da Formação Bom Jardim, e para os diques andesíticos indiferenciados. Simbolos como os da  Figura 6.18.
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A química de elementos maiores desses diques é consistente com a composição química de

andesito de amostra padrão. Entretanto, os teores em SiO2 (55% ) nas amostras do Tapajós são

levemente mais baixos (63% em amostra padrão). Em contrapartida, os teores em Fe2O3 (11%) e

MgO (3%) nesses diques são moderadamente mais elevados comparativamente aos valores

registrados em amostras padrão (Fe2O3 = 7% e MgO =1,6%).

6.3.3 Geoquímica das rochas vulcânicas

Segundo o diagrama de discriminação de rochas vulcânicas de Winchester & Floyd (1977), a

partir da relação entre as razões de elementos maiores e elementos-traço (Zr/TiO2 versus Nb/Y),

os litótipos de origem vulcânica, encaixantes das mineralizações de ouro na Província Tapajós,

apresentam características químicas distintas. Os diques máficos (garimpos Mamoal, Joel e da

“mineração” Crepori) plotam no campo dos andesitos, enquanto que as rochas vulcânicas

dos garimpos Majestade e Fazenda Pison caem preferencialmente nos campos dos

traquiandesitos e dos riolitos, respectivamente (Figura 6.18). Estes resultados são consistentes

com a classificação petrográfica atribuída a essas rochas, acima discutida.

Os diagramas dos REE, obtidos a partir de amostras normalizadas para o condrito de Nakamura

(1974), mostram padrões enriquecidos nos REE leves e moderadamente fracionados, com

anomalias negativas de Eu relativamente expressivas para os diferentes litótipos. Entretanto, as

amostras dos diques andesíticos (Mamoal e Creporizão) e dos traquiandesitos (Majestade) estão

mais enriquecidas nos REE leves do que as de riolitos (Fazenda Pison; vide Figura 6.20).

Os padrões de distribuição dos elementos-traço, compatíveis e incompatíveis (Sun & Donough,

1998), mostram, indistintamente para todas as amostras analisadas, enriquecimento alto em Rb,

Ba, Zr, K, La, Ce e Y, e moderado em Nd; porém nos riolitos o enriquecimento em Y é bem mais

pronunciado. Por outro lado, observa-se um empobrecimento em Nb, Sr, P e Ti com intensidades

diferentes nos diversos litótipos. Nos riolitos (Fazenda Pison) a anomalia em Nb é pouco expressiva,

enquanto que nos traquiandesitos (Majestade) e nos diques andesíticos (Mamoal e Creporizão)

esta anomalia é bem marcante. A perda em Sr é igualmente expressiva nas rochas das diversas

áreas, porém muito mais pronunciada nos riolitos, enquanto que o empobrecimento em P e Ti é

alto nos riolitos e traquiandesitos e baixo nos diques de andesito (Figuras 6.19 e 6.21).

6.3.4 Petrogênese e ambiente geotectônico das rochas vulcânicas

Com base nos dados químicos, as vulcânicas ora analisadas (Fazenda Pison, Majestade, Mamoal,

Chico Torres e Creporizão) apresentam padrões de distribuição dos elementos-traço, incluindo-

se os de terras raras, similares aos de rochas calcioalcalinas de arco continental. O

enriquecimento em Rb, Ba, Zr e K sugere a presença de arco magmático maturo (cf. Brown et

al., 1984), com contribuição do componente da zona de subducção ou da litosfera subcontinental;

entretanto, parte do enriquecimento em K pode ser atribuído a processos hidrotermais. O grau

de maturidade do arco está exemplificado no diagrama Rb/Zr versus Nb (Figura 6.23).
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Figura 6.20 Padrões de distribuições dos elementos de terras raras em (a) diques andesíticos indiferenciados; e em rochas

vulcânicas da (b) Formação Bom Jardim e da (c) Formação Salustiano (Grupo Iriri), normalizados segundo o condrito de

Nakamura (1974).
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Figura 6.21 Padrões de distribuição dos elementos-traço compatíveis e incompatíveis dos (a) diques andesíticos indiferenciados;

e das rochas vulcânicas da (b) Formação Bom Jardim; e da (c) Formação Salustiano (Grupo Iriri), normalizados segundo o

padrão do manto primitivo de Sun & McDonough (1989).
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Figura 6.22 Diagramas binário e ternário de Müller & Groves (1993), discriminantes de ambientes de arcos: pós- colisional, continental

e oceânico, e intraplaca, aplicados às rochas vulcânicas da Formação Bom Jardim, da Formação Salustiano (Grupo Iriri) e aos diques

andesíticos indiferenciados. Os símbolos são os mesmos da Figura 6.21.
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As anomalias negativas de Sr, Ti e P refletem provavelmente fracionamento de plagioclásio e

apatita, enquanto a de Nb é uma feição mais comum em rochas geradas em ambientes de margem

destrutiva e de fusões derivadas, submetidas a contaminações pelo arco (Whalen et al., 1999).

Nos diagramas binário e ternário de Müller & Groves (1993), discriminantes de ambientes de

arcos magmáticos, as amostras dos derrames riolíticos (Fazenda Pison) e traquiandesíticos

(Majestadade) plotam no campo arco continental, enquanto que os diques de andesito ocupam

um campo intermediário entre arco continental e arco/pós-colisional (Figura 6.22).

6.4 Rochas básicas

6.4.1 Considerações preliminares

Rochas básicas mineralizadas em ouro na Província Mineral do Tapajós foram reconhecidas

apenas na Suíte Intrusiva Ingarana, de idade do Paleoproterozóico. De acordo com o estudo

ora realizado, unidades básicas mais jovens do que o gabro tipo Ingarana, como por exemplo

Diabásio Crepori, Suíte Intrusiva Cachoeira Seca e Diabásio Indiferenciado mesozóico

(Periquito), na província em estudo, não são portadoras de mineralizações auríferas. Durante

a atividade estudo de propsectos, foram analisadas as áreas dos garimpos Davi e Jutaí, onde

o ouro, disseminado em veios de quartzo, ocorre em rochas gabróicas da Suíte Intrusiva

Ingarana. Na região São José (garimpo do Pepeu) boudins de rocha básica  tipo Ingarana

foram reconhecidos. Para efeito de comparação, foram também analisadas amostras de rochas

básicas das unidades Cachoeira Seca e de diabásios mesozóicos (vide Figura 6.24). Os

padrões dos REE e dos elementos compatíveis e incompatíveis destas rochas são distintos

dos padrões obtidos com as rochas tipo Ingarana.

6.4.2 Petrografia das rochas básicas

Nas áreas estudadas, as rochas básicas encaixantes da mineralização consistem em quartzo-

gabro, olivina-gabro, gabro (garimpo Davi) e metagabro (Jutaí), de cor cinza escuro a esverdeado

escuro, melanocráticas, estrutura maciça e granulação média a grosseira. (Figura 6.24). Estas

rochas são formadas dominantemente por ripas de plagiocásio e apresentam-se em geral alteradas

a muito alteradas (área da lavra do Pepeu), sendo comum a presença de sericita e de fraturas

preenchidas por epidoto (cor verde-oliva), clorita, calcita e prehnita. Microscopicamente, são

rochas constituídas por plagioclásio (albita), equivalente a cerca de 40% do volume da rocha,

que ocorre em cristais tabulares que se alteram para sericita (saussuritização) e clorita. Nas

massas de clorita geralmente estão preservados cristais com forma e clivagem de minerais máficos

originais (anfibólios). Quartzo ocorre intersticialmente em proporção < 5%. São rochas ricas

em minerais opacos, onde leucoxênio substitui ilmenita. Como minerais acessórios destacam-

se titanita, esfalerita e apatita. Nas amostras menos alteradas observam-se lamelas de exsolução

nos piroxênios, formando textura tipo herringbone. Segundo o geólogo Ricci, CPRM-Belém

(informação verbal), esta textura é diagnóstica na distinção entre os gabros da Suíte Intrusiva
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Figura 6.24 Rochas básicas: gabro da Suíte Intrusiva Ingarana; olivina-gabro da Suíte Intrusiva Cachoeira

Seca e diabásio indiferenciado mesozóico
(a) Amostra de mão (WOF = 9 cm): rocha de coloração cinza - esverdeado escuro, granulação média a grosseira,

formada por minerais escuros e ripas de feldspato (cor clara), sem quartzo. (a1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5

mm; Amostra: MG-R-38a; vide análise química): gabro “tipo Ingarana”, textura subofítica, formada por cristais

euedrais (1 a 7mm) de plagioclásio saussuritizado (direita da ilustração); pequenos prismas de tremolita-actinolita

(esquerda); e em menor proporção augita, biotita cloritizada (centro), epidoto e opacos (pirita e siderita). Local:

garimpo Jutaí. Coordenadas geográficas: S 050 02’ 43’’; W 560 59’ 58".

(b) Amostra de mão (WOF = 9 cm): rocha de cor escura, granulação fina, inequigranular, com plagioclásio e minerais

escuros, sem quartzo. (b1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MP-R-103): olivina gabro “tipo Cachoeira

Seca”, com textura poiquilítica, formada por ripas de plagioclásio (3mm) e cristais subeuedrais e frescos de olivina,

dominantemente, e em menor proporção augita, K-feldspato, biotita e opacos (óxidos de Fe e Ti). Composição modal:

K-feldspato = 1,7%; plagioclásio = 63,5%; olivina = 25,8%; augita = 6,0%; biotita = 1,3%; opacos =1,6%. Local:

médio curso do rio Tocantins, ao longo da Cachoeira Seca (área-tipo); vide Projeto Jamamxim (Pessoa et al., 1977).

(c) Amostra de mão (WOF = 9 cm): rocha de cor escura, granulação média, com ripas de plagioclásio e minerais escuros,

com fenocristais alongados de cor clara dispersos, sem quartzo. (c1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-

139b; vide análise química): diabásio mesozóico com textura ofítica, constituída por ripas de labradorita, parcialmente

saussuritizadas, onde se intercalam fenocristais de augita (centro da ilustração) e opacos. Ocorrem agregados irregulares e

alterados (massa), constituídos por hornblenda e biotita cloritizadas, tremolita-actinolita e carbonato. Local: rio Tapajós,

margem esquerda, próximo a vila Sai Cinza, Jacareacanga. Coordenadas geográficas: S 06058’38" ; W 560 46’25".
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Ingarana e os gabros das demais unidades básicas. Por outro lado, texturas cumuláticas,

subofíticas, com termos granofíricos quartzo-feldspáticos foram reconhecidas, regionalmente

(vide Klein et al., 2000).

Na área do garimpo Jutaí, macroscopicamente a rocha apresenta as mesmas características dos

gabros do Davi, acima descritas, entretanto com granulação levemente mais grosseira, onde as

ripas de plagiocásio são mais abundantes. Em seção delgada, observa-se que o anfibólio (25 %

do volume da rocha) está mais preservado e ocorre sob forma de pequenos prismas formando

agregados de tremolita-actinolita, preenchendo os espaços entre os cristais de plagioclásio. Este

mineral em forma de cristais euédricos (1 a 7mm) corresponde a cerca de 50% do volume da

rocha e exibe uma leve orientação produzida por fluxo magmático. Um cristal parcialmente

preservado de clinopiroxênio (augita) sugere que pelo menos parte do anfibólio provém da

transformação do piroxênio (uralitização). A biotita apresenta cor bem vermelha, típica de

enriquecimento em titânio. Siderita ocorre como pseudomórfica de pirita.

Regionalmente, na área do garimpo Chico Torres, seções delgadas de gabros mostram cristais de

actinolita que se alojam intersticialmente ao plagioclásio, com exsolução de minerais opacos

que, ao menos parcialmente, forma-se às custas do piroxênio, este preservado no interior do

anfibólio.

6.4.3 Geoquímica das rochas básicas

A Suíte Intrusiva Ingarana contempla, de acordo com os dados químicos (elementos maiores e

elementos-traço incluindo-se os de REE), duas populações ou conjuntos com características

químicas distintas. A primeira população está representada pelas rochas do garimpos Davi e

São José (lavra do Pepeu), enquanto que o segundo conjunto é formado pelas rochas do garimpo

Jutaí. Em ambas as populações, as rochas foram submetidas a processos de alteração hidrotermal,

resultando em modificações na composição química dos elementos maiores, principalmente os

óxidos de Si, Mg, Ca e Al, enquanto que os elementos-traço, inclusive os de REE, permaneceram

mais estáveis.

Comparando-se os dados químicos das básicas em estudo (Tabela 6.3) com a composição

química de amostras padrão de rochas gabróicas, observa-se que o conteúdo em SiO2 (40 a

46%) nas amostras dos garimpos Jutaí e São José (Pepeu) são semelhantes aos valores registrados

em amostras padrão, enquanto que na área do Davi estes valores apresentam-se levemente

mais altos (50% a 54%). O Al2O3, indistintamente nas diferentes áreas, tem valores mais altos,

compreendidos entre 14 a 20%, comparativamente com a variação de 8,5 a 15% registrada nos

padrões. Os dados de Na2O são consistentes com os valores das amostras padrão com variação

compreendida entre 0,7 a 3%, com exceção de duas amostras (MG-R-35b e MG-R-73b), onde os

teores atingem valores mais baixos (0,05%). Comportamento similar foi registrado nos valores

de K2O, os quais são semelhantes aos dos padrões (0,2 a 3%), para todas as áreas. O Fe2O3

apresenta valores consistentes com as variações verificadas em amostras padrão (10 a 17%);
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Figuras 6.25a Diagramas dos elementos de terras raras, normalizados segundo o condrito de Nakamura (1974), e  Figura 6.25b

Diagramas dos elementos-traço incompatíveis e compatíveis, normalizados segundo o manto primitivo de Sun & McDonough

(1989), aplicados às rochas básicas da Suíte Intrusiva Ingarana.
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Figura 6.26a Diagrama dos elementos de terras raras, normalizado segundo o condrito de Nakamura (1974) e Figura 6. 26b

Diagrama dos elementos-traço compatíveis e incompatíveis, normalizados segundo o manto primitivo de Sun & McDonough

(1989), aplicados à diabásio indiferenciado mesozóico.
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entretanto, na área de Jutaí, entre quatro amostras analisadas, duas amostras (MG-R-34b e

MG-R-39bI) tem teores mais altos (23 e 20%). Com relação a MgO (3 a 5,5%) e CaO (2 a 10%),

os teores das amostras analisadas das diferentes áreas mostram valores inferiores aos standard

samples (7 a 14% MgO; e 10 a 15% CaO). Excepcionalmente, duas amostras (MG-R-35b e MG-R-

73b) apresentam valores muito mais baixos em MgO (em torno de 1%) e CaO (2 a 0,1%). Trata-

se de amostras em avançado estágio de alteração, conforme verificado nos estudos petrográficos,

cujos minerais ferro-magnesianos originais estão quase totalmente alterados para clorita.

Com relação aos elementos-traço Cr, Ni e V, os teores em amostras padrão de rochas básicas

(450, 195 e 520 ppm; vide Abbey, 1983) são sensivelmente mais altos do que os valores das

áreas Davi, São José (Pepeu) e Jutaí, cujos dados obtidos foram: Cr variando de 11 a 89 ppm

(excepcionalmente uma amostra, MG-R-73b, registrou 467 ppm); Ni com valores entre 12 a 70

ppm; e V compreendido entre 120 a 211 ppm. O caracter geoquímico móvel dos elementos Ni e

V explica estas variações em amostras alteradas.

O padrão dos REE normalizados segundo Nakamura (1974; vide Figura 6.25a) indica anomalias

de Eu inexpressivas, tendendo a negativas para as rochas do primeiro conjunto (Davi e Pepeu),

enquanto que nas rochas da segunda população (Jutaí) esta anomalia é positiva, atingindo valores

bem expressivos.

No que se refere aos elementos maiores e elementos-traço, compatíveis e incompatíveis,

normalizados para o condrito de Sun & McDonough (1989) e visualizados na Figura 6.25b, as

amostras analisadas estão empobrecidas ou levemente enriquecidas. As rochas do primeiro

conjunto (Davi e Pepeu) estão mais enriquecidas e mostram um adição expressiva  em Rb, Ba,

K, La, Ce, Nd, P, Zr, Sm e Y e perda em Nb, Sr e Ti. Nas rochas do segundo conjunto, ou seja, na

área Jutaí, observa-se que as rochas estão menos enriquecidas do que as da primeira população,

tendo ocorrido pequena adição de Rb, Ba, La, Sr, P, Sm e Ti e perda em K, Nb, Ce, Nd, Zr, e Y.

Para efeito de comparação, conforme exposto na Figura 6.26, foram confeccionados os diagramas

dos REE e dos elementos maiores e elementos-traço, compatíveis e incompatíveis para diabásios

indiferenciados mesozóicos. A distribuição desses elementos revela padrões diferentes daqueles

obtidos com os dados químicos dos gabros tipo Ingarana, e é bastante consistentes com os

valores dos elementos maiores e dos REE registrados em amostras padrão de diabásio de derrames

mesozóicos.

6.4.4 Petrogênese e ambiente geotectônico das rochas básicas

As rochas básicas da Suíte Intrusiva Ingarana em estudo apresentam padrões de distribuição

dos REE semelhantes às de rochas calcioalcalinas desenvolvidas em arco continental maturo

(cf. Wilson, 1989). São rochas enriquecidas em REE leves, sendo que as rochas das áreas do

Davi e do Pepeu são mais enriquecidas do que as amostras do garimpo Jutaí. A razão La/Yb

indica que as rochas da primeira população (Davi e Pepeu) são mais fracionadas do que as
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rochas da segunda (Figura 6.25a). Este dado é consistente com o padrão de distribuição dos

elementos-traço, compatíveis e incompatíveis (Figura 6.26b), que exibe anomalias negativas

mais expressivas de Sr, P e Ti, sugerindo fracionamento de plagioclásio, apatita e óxido de Ti

para as rochas do primeiro conjunto. Este fato sugere que as rochas básicas do Davi e do Pepeu

são mais diferenciadas, comparativamente às rochas do garimpo Jutaí.

As anomalias positivas em Eu, Sr, P, e Ti na área do Jutaí (segunda população) são indicativas

de rochas formadas por processo cumulático, cuja evolução do líquido intercúmulo teria ocorrido

a partir de um expressivo empobrecimento em plagioclásio.

Com base nesses resultados, sugere-se que as rochas da Suite Intrusiva Ingarana, em estudo

nas diferentes áreas são o resultado de processos magmáticos distintos, que devem ser

investigados em detalhe.

6.5 Xistos

Durante as atividades estudo de prospectos, apenas duas ocorrências auríferas relacionadas a

rochas xistosas foram reconhecidas. A primeira em xistos do Complexo Cuiú-Cuiú, no garimpo

Nossa Senhora da Conceição (Figura 6.2c), e a outra em rochas xistosas do Grupo Jacareacanga,

no garimpo Espírito Santo (Figura 6.27b). Nessas áreas veios de quartzo ocorrem intercalados

(subconcordantes) nos xistos encaixantes da mineralização, em geral bastantes alterados. No

garimpo Espírito Santo, os veios têm forma de lentes de pequenas dimensões (Figura 6.27b).

Por outro lado, enquanto que na área do garimpo Nossa Senhora da Conceição os antigos trabalhos

de garimpagem para ouro, hoje abandonados, estão relacionados a veios de quartzo, no garimpo

Espírito Santo os trabalhos de extração do ouro desenvolvem-se no contato saprólito-rocha

xistosa/regolito, porém estão concentrados no próprio regolito. Assim sendo, não parece claro

se em ambas as áreas a mineralização está relacionada a veios de quartzo portadores de ouro,

ou se no garimpo Espírito Santo trata-se de ouro secundário proveniente de um regolito, o qual

poderá ser alóctone.

No Complexo Cuiú-Cuiú, a rocha xistosa encaixante dos veios mineralizados em ouro apresenta-

se untuosa ao tato e em avançado estágio de alteração. Microscopicamente consiste em cristais

idiomórficos em forma de agulhas e prismas de tremolita-actinolita desenvolvidos numa matriz

fina constituída por talco e clorita, exibindo uma nítida foliação. Minerais opacos e limonita

estão dispersos na matriz (Figura 6.2c1). Petrograficamente é um talco-xisto, cujo protólito, com

base na assembléia mineralógica, deve ser uma rocha máfico –ultramáfica.

Os xistos do Grupo Jacareacanga, expostos na região do garimpo Espírito Santo, apresentam

uma coloração avermelhada e estrutura bandada formada pela alternância de níveis quartzosos

com níveis filossilicáticos (Figura 6.27b). Em seção delgada a rocha exibe textura

lepidogranoblástica, com alternância de leitos quartzosos e micáceos crenulados, conferindo

foliação à rocha. Os leitos micáceos consistem em muscovita  (> 70% do volume da rocha),
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enquanto que os leitos quartzosos são formados dominantemente por quartzo (29% da rocha).

Como minerais acessórios ocorrem turmalina, e opacos (Figura 6.27b1). Petrograficamente trata-

se de quartzo-muscovita xisto. Na região do Sai Cinza a rocha tem cor cinza escura mostrando

nítido acamamento, constituída de quartzo, feldspato e filossilicatos. Microscópicamente

consiste em finos leitos descontínuos de quartzo e feldspato, mostrando denteamento, extinção

ondulante e recristalização, que se alternam com outros minerais dominantemente filossilicatos

(biotita, muscovita e clorita), dispostos com uma nítida orientação preferencial. Trata-se de

uma rocha de baixo grau de metamorfismo, bem acamada e reorientada, classificada como

mica-quartzo-xisto feldspático. Com acessórios ocorrem zircão, leucoxênio, rutilo, apatita,

allanita, titanita e opacos. A assembléia mineralógica sugere protólito de origem sedimentar,

possivelmente relacionado a um sedimento clástico arenoso ou uma vulcânica ácida para os

xistos de ambas as regiões.

Estudos petroquímicos em xistos do Grupo Jacareacanga provenientes das regiões acima

mencionadas, refletem tipos petroquímicos distintos. Na região do Sai Cinza os mica-quartzo

xistos feldspáticos apresentam valores semelhantes aos dados registrados em amostras padrão

(vide Abbey, 1983) com: SiO2 (74%); Al2O3 (13%); Na2O (2,5%); K2O (4%); MnO (0,06%); P2O5

(0,08%); e valores mais baixos em CaO (0,5 a 0,2 para 1,9% no padrão); MgO (0,7% para 1,7% no

padrão) e Fe2O3 (3% para 6% no padrão). Enquanto que os quartzo-muscovita xistos feldspáticos

do garimpo Espírito Santo apresentam teores em SiO2 (54%); Na2O (0,1%); e CaO (0,04%) inferiores

aos valores obtidos nos mica-quartzo-xistos feldspáticos; entretanto, Al2O3 (22%) e Fe2O3 (10 a

8%) são sistemáticamente mais elevados do que os valores registrados nos xistos de Sai Cinza.

Essas rochas mostram padrões de distribuição dos REE distintos. As amostras de mica-quartzo-

xisto feldspático (MG-R-137 bI e MG-R-137 bII) provenientes da região próximo a vila Sai Cinza

apresentam padrão semelhante ao padrão de folhelhos pós-arqueanos australianos (pos-Archean

Australia shales - PAAS, obtido a partir dos teores médios de 23 amostras) de Taylor & McLennan

(1985), caracterizado por enriquecimento em REE com razão LaN/YbN alta (9,2). São rochas

enriquecidas REE e apresentam anomalias negativas de Eu expressivas. Entretanto, as amostras

de quartzo-muscovita xisto (MG-R-58 b e MG-R-59b) do garimpo Espírito Santo apresentam

padrão de distribuição com características diferentes do padrão PAAS, mostrando um leve

empobrecimento nesses elementos, anomalias negativas de Eu menos expressivas e razão LaN/

YbN inferior aos valores dos xistos de Sai Cinza (Figura 6.28b).

Segundo o diagrama de Holland & Winchester (1983) aplicado às rochas do Grupo Jacareacanga,

os xistos do garimpo Espírito Santo são rochas menos maturas provavelmente com protólito

de rocha vulcânica básica, enquanto que os xistos da região de Sai Cinza são mais maturos e

estão relacionados, originalmente, a rochas de composição mais ácida (Figura 6.29). De acordo

com o diagrama de Bhatia (1983), as amostras de quartzo-muscovita xisto do garimpo Espírito

Santo tendem para o campo de ambiente de arco oceânico, enquanto que as amostras de

mica-quartzo-xisto feldspático (Sai Cinza) ocupam o campo rift continental e orógeno colisional

(vide Figura 6.30).
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Figura 6.27 Rochas do Grupo Jacareacanga e sedimentos “ tipo Abacaxis”.

(a) Afloramento (WOF = 60 cm): quartzito maciço, cor cinza-claro, no qual se intercalam filmes de minerais opacos

e veios de quartzo, deformados. (a1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-138a; vide análise

química):quartzito, formado por grãos de quartzo (até 2,5 mm), textura granoblástica e granulação média a fina.

Cristais com bordos suturados, fortemente recristalizados, exibindo extinção ondulante, e uma leve orientação anas-

tomosada na rocha, sugerem deformação dúctil. Local: rio Tapajós, margem esquerda, próximo a vila Sai Cinza.

Coordenadas geográficas: S 060 58’ 38’’; W 560 46 26".

(b) Afloramento (WOF = 60 cm): rocha xistosa, coloração avermelhada e estrutura bandada formada pela alternância

de níveis quartzosos e filossilicáticos. Ocorrem veios de quartzo subconcordantes com a foliação da rocha. (b1) Seção

delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostras: MG-R-58a e 59a; vide análises químicas): quartzo-muscovita xisto com

textura lepidogranoblástica, constituído por porções alternadas quartzo-feldpáticas e micáceas (mica branca e biotita),

que  conferem foliação à rocha. Local: garimpo Espírito Santo. Coordenadas geográficas: S 060 00’ 49’’; W 580 08’ 22".

(c) e (c1) Afloramentos (WOF = 60 cm) onde se observam: (c) siltito vulcano- sedimentar, ferruginoso, micáceo,

arenoso, vermelho, estratificado, granulação fina, constituído por mica (sericita 60%), quartzo (30%) e opacos (10%).

Em seção delgada, os grãos de quartzo (0,15 a 0,45 mm) estão dispersos numa matriz sericítica-quartzosa. Às vezes os

grãos são clastos poliminerálicos recristalizados, ou criptocristalinos sugerindo serem chert. (Amostras: MG-R-76a;

77a; 78a; vide análises químicas). (c1): arenito vulcano - sedimentar, ferruginoso, verticalizado, formado por quart-

zo e sílica microcristalina (40%); feldspato (20%); biotita cloritizada (15%); fragmentos de rocha (20%) e acessórios

(5%). Em seção delgada, obseravam-se embainhamento e figuras de corrosão em grãos de quartzo. (Amostra: MG-R-

140 b III; vide análise química). Local: garimpo Abacaxis. Coordenadas geográficas: S 05052’ 16" ; W 580 34’ 37".

(b)
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6.6 Sedimentos da Unidade Abacaxis

Conforme abordado anteriormente, no garimpo Abacaxis a encaixante da mineralização consiste

em sedimentos avermelhados, ferruginosos, ricos em uma componente síltico-argiloso-micácea,

formados por sericita (60%), quartzo (30%) e opacos (10%). Estes sedimentos estão estratificados

e, às vezes, verticalizados. Um sistema stockwork corta o conjunto, ao qual está relacionado o

ouro (Figura 6.27c e 27c1). Em seção delgada consistem em uma matriz sericítica-quartzosa,

com clastos quartzosos poliminerálicos recristalizados ou criptocristalinos, sugerindo serem

chert. Regionalmente, foram reconhecidos arenitos de cor escura, granulação fina a média,

formados por quartzo e sílica microcristalina (40%); feldspato (20%); biotita (15%); fragmentos

de rocha (20%) e acessórios (5%). Em seção delgada estes sedimentos mostram figura de corrosão

e embainhamento em grãos de quartzo, indicativas de sedimentos vulcânicos.

O padrão de distribuição dos REE dos sedimentos tipo Abacaxis mostra semelhança com o

padrão de REE das rochas vulcânicas do Grupo Iriri (comparar Figuras 6.28 com a Figura 6.

20c); entretanto, os sedimentos estão levemente mais enriquecidos nesses elementos. O padrão

de elementos-traço também guarda similaridades com o das vulcânicas, porém apenas alguns

elementos apresentam concentrações diferentes, tais como Sr variando de 50 a 207 ppm

(vulcânicas 10 a 15 ppm) e Ba entre 447 a 959 ppm (vulcânicas 302 a 403 ppm).

De acordo com o diagrama de Holland & Winchester (1983), os sedimentos tipo Abacaxis são

sedimentos maturos com protólito de composição ácida (Figura 6.29). No diagrama de Bhatia (1983),

as amostras Abacaxis plotam no campo arco continental e orógeno colisional (vide Figura 6.30).

6.7 Brechas

Brechas associadas a mineralizações de ouro na Província Mineral do Tapajós foram reconhecidas

nas áreas dos garimpos Guarim (região do Cuiú-Cuiú), Mamoal e Batalha,  sendo na primeira

área desenvolvida em granitóide tipo Parauari, enquanto que nos dois últimos garimpos essas

brechas estão relacionadas a rochas graníticas da Suíte Intrusiva Maloquinha.

No Guarim (região do Cuiú-Cuiú) a brecha de cor verde-escura consiste em uma matriz afanítica

e fragmentos angulosos de quartzo, desenvolvida na zona de alteração proximal, cortada por

freqüentes veios de quartzo portadores de sulfetos e ouro associado. A matriz, em seção delgada,

é dominantemente formada por sericita, com enriquecimento em carbonato e sílica, e pequena

contribuição de clorita e muscovita. Os grãos de quartzo estão recristalizados e exibem extinção

ondulante. Minerais opacos, algumas vezes com formas cúbicas (pirita), estão dispersos na matriz.

Como minerais acessórios ocorrem zircão, apatita leucoxênio, além dos opacos. (Figura 6.32a e

6.32a1).

Na região do Batalha, foi identificado cataclasito com textura protomilonítica constituído por

sericita (55%), quartzo (35%) e limonita (10%). A sericita ocorre como finíssimas palhetas
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Figura 6.28 Diagramas dos elementos de terras raras normalizados segundo o Condrito de Nakamura (1974), aplicados aos

(a) sedimentos do tipo Abacaxis e (b) às rochas xistosas do Grupo Jacareacanga (mica-quartzo xisto feldspático da região Sai

Cinza e quartzo-muscovita xisto do garimpo Espírito Santo).
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Figura 6.29 Diagrama Ni – Sr – Y de Holland & Winchester (1983) aplicado aos sedimentos do tipo Abacaxis e às

rochas xistosas do Grupo Jacareacanga. Os sentidos das setas indicam o aumento da maturidade e dos campos

básico e ácido. Observar que a maioria das amostras plotam no campo ácido e de maturidade alta. Símbolos

como os da Figura 6.28.

Figura 6.30 Diagrama segundo Bhatia (1983) aplicado aos sedimentares do tipo-Abacaxis e às rochas xistosas do

Grupo Jacareacanga. Símbolos como os da Figura 6.28.
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constituindo massas monominerálicas compactas, ou outras vezes forma misturas com grãos

de quartzo de granulação muito fina resultando uma provável matriz, atribuindo à rocha um

aspecto de brecha (Figura 6.32c). Cristais mais grosseiros (2 mm) e angulosos de quartzo estão

dispersos na matriz e não exibem golfões de corrosão nem embainhamento, em seção delgada.

Em Mamoal, a brecha ocorre muito localizada, nas proximidades do contato granitóide/dique

andesitíco e consta de fragmentos angulosos da rocha granítica dispersos no próprio andesito,

em cujo contato estão os veios de quartzo mineralizados em ouro. Microscopicamente, a matriz

da rocha é andesítica rica em sericita, clorita, opacos e titanita, contendo fragmentos de rocha

granítica dispersos (Figura 6.31c).

Depósitos de brechas sem evidências de relação com a mineralização foram reconhecidos na

região do Cuiú-Cuiú, mais especificamente no Morro da Lua, tanto na base como no topo do

morro. A rocha de aspecto brechóide é constituída por fragmentos de rocha porfirítica

(provavelmente riolito), de cor rosa-avermelhado, variando de 1 mm a 1 cm, angulosos, dispersos

numa matriz esbranquiçada. Em seção delgada os fragmentos de rocha são formados por quartzo

microcristalino, impregnado de óxido de ferro. É comum o quartzo apresentar contornos difusos,

parcialmente truncados ou mascarados por venulações de quartzo tardio, sugerindo

recristalização. Cavidades miarolíticas podem ser vistas. A matriz é predominantemente quartzo-

ferruginosa, podendo conter raramente sericita (Figura 6.31 a e 6.31b).

Regionalmente, em área não mineralizada, nas proximidades de Caracol, foram identificados

depósitos de brechas formados por fragmentos líticos, bastante grosseiros (centimétricos),

dominantemente de rocha vulcânica, dispersos de forma caótica numa matriz quartzo-

feldspática. A matriz é constituída por arenito formado por clastos de  quartzo, plagioclásio e

microclina, em forma de grãos subarredondados, baixa esfericidade (0,4 mm), imersos numa

massa muito fina pontilhada de argilo-minerais.

A presente investigação permite concluir que as brechas mineralizadas no Tapajós (garimpos

Guarim, Batalha e Mamoal) são de origem hidrotermal evidenciada por uma matriz constituída

dominantemente por sericita com contribuição de clorita. Os demais tipos de brechas são de

origem tectônica (matriz silicosa-ferruginosa; morro da Lua) ou vulcano-sedimentar (matriz

quartzo-feldspática; proximidades de Caracol) e não são portadoras de mineralizações de ouro.

6.8 Discussão e Comentários

Os estudos petrológico e geoquímico, associados aos dados isotópicos disponíveis, dos

granitóides da Província Mineral do Tapajós, permitem tecer considerações sobre o emplacment

e a evolução dessas rochas na província em estudo.

Os granitóides do Complexo Cuiú-Cuiú (ortognaisses dioríticos a granodioríticos e tonalíticos)

constituem um trend calcioalcalino de médio K, com termos peraluminosos.
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Figura 6.31 Brechas

(a) Amostra de mão (WOF = 9 cm): brecha de cor rosa-avermelhado, constituída por fragmentos irregulares

de rocha (<1 cm), imersos numa matriz. (a1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-17a): brecha
tectônica com fragmentos irregulares de rocha, formados por quartzo microcristalino, ferruginoso e clastos

quartzosos com contorno difuso (à direita da ilustração), originado provavelmente de quartzo tardio

recristalizado. A matriz é essencialmente constituída por quartzo detritico. Minerais opacos dispersos na rocha.

Composição estimada: quartzo: 90%; opacos: 10%.. Local: região do Cuiú-Cuiú, sopé do Morro da Lua.

Coordenadas geográficas: S 050 55’ 04’’; W 560 32’ 03".

(b) Amostra de mão (WOF = 9 cm): brecha avermelhada, formada por fragmentos quartzosos (1cm), imersos na

matriz. (b1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-33 aII): brecha tectônica hidrotermalizada

com grãos de quartzo policristalino, dispersos numa matriz quartzo-sericítico-ferruginosa. Os contatos suturados

com extinção ondulante dos grãos de quartzo sugerem deformação. Local: região do Cuiú-Cuiú, topo do Morro da

Lua. Coordenadas geográficas: S 050 54’ 02’’; W 560 33’ 00".

(c) Amostra de mão (WOF = 9 cm): brecha formada ao longo de fraturas desenvolvidas em granitóides (tipo

Maloquinha; vide parte inferior da ilustração, cor rosada), e preenchidas por diques andesíticos indiferenciados

(parte superior da ilustração, cor escura). Observar os fragmentos angulosos do granitóide dispersos no andesito..

(c1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-52 eIII): brecha tectônica hidrotermalizada constituída

por matriz andesítica (cor clara) rica em sericita, clorita e opacos, com fragmentos angulosos de granitóide

(centro-topo da ilustração). Local: garimpo Mamoal. Coordenadas geográficas: S 06011’8" ; W 550 59’04".
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Figura 6.32 Brechas ( a até c) e seção delgada do Lamprófiro Jamanxim (c1)
(a) Amostra de mão (WOF = 9 cm): brecha com matriz de cor verde-escura, afanítica, contendo fragmentos angulosos
de quartzo, desenvolvida em zona de alteração proximal. Cortando a rocha ocorrem veios de quartzo extensionais (cor
clara), mineralizados em sulfetos associados a ouro. (a1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-143
aI): brecha hidrotermal sericítica constituída por uma matriz sericítica rica em carbonato e sílica, com alguma
clorita e muscovita. Os fragmentos, imersos na matriz, são de quartzo deformado, recristalizado e com extinção
ondulante. Local: região do Cuiú-Cuiú, garimpo Guarim. Coordenadas geográficas: S 050 56’ 53"; W 560 31’ 06".
(b) Amostra de mão (WOF = 9 cm): brecha com fragmentos líticos irregulares (3,5 a 0,1 cm), angulosos, imersos de forma
caótica numa matriz afanítica escura. (b1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: RB-R-15): brecha vulcânica
com fragmentos dominantemente de rocha vulcânica, matriz formada por agregado quartzo-feldspático, rico em sericita, e
opacos dispersos na rocha. A matriz é constituída por arenito formado por clastos de quartzo, plagioclásio e microclina, em
forma de grãos subarredondados, baixa esfericidade (0,4 mm), imersos numa massa muito fina, pontilhada de argilo-
minerais. Local: vicinal 30, próximo a Caracol. Coordenadas geográficas: S 050 01’ 31"; W 560 10’ 41".
(c) Amostra de mão (WOF = 9 cm; MG-R-02): brecha hidrotermal sericítica formada por uma matriz rica em
sericita de cor amarelo-esverdeado e fragmentos de quartzo branco(porção superior-mediana da ilustração). Localmente
a sericita forma uma massa monominerálica (parte central). Minerais opacos estão dispersos na rocha. Local: grimpo
Batalha.  Coordenadas geográficas: S 05031’03" ; W 570 09’30". (c1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra: AT-
R-109c): Como referência foi incluida uma seção delgada do Lamprófiro Jamanxim na qual se observa a textura
porfirítica, glomeroporfirítica, com fenocristais de piroxênio (augita) e de anfibólio idiomórfico (hornblenda e actinolita).
A matriz é microgranular de composição argilo-sericítica. Minerais opacos estáo dispersos na matriz. Referência:
área-tipo do lamprófiro Jamanxim; vide Projeto Jamanxim.
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Seus padrões em LILE (e.g. Rb, Sr, Ba) e HFSE (Zr, Nb, Y, Ti), com fortes anomalias negativas em

Nb, são consistentes com granitóides tipo I, podendo-se deduzir que tais rochas tiveram baixa

ou nenhuma contribuição do manto alcalino ou de ambiente intraplaca, devendo representar

corpos graníticos gerados em ambiente de arco continental imaturo (primitivo), tipo Cordilheira,

conforme sugerido previamente (Coutinho et al., 1998).

A distribuição das curvas dos REE mostra um perfil com (La/Yb)N >20 e (Gd/Yb)N >2, com

padrão côncavo upward para os REE pesados e anomalia positiva de Eu. Estas características

são consistentes com granitóides não fracionados, típicos dos terrenos tipo TTG (tonalito -

throndhjemito - granito), arqueanos, de arco magmático.

Os dados de ∈Nd variando de zero a valores positivos indicam, para os granitóides tipo Cuiú-

Cuiú, origem relacionada a processos de acresção crustal com a formação de crosta juvenil (Santos

et al., 2000).

Os granitóides da Suíte Intrusiva Creporizão (sieno e monzogranitos, granitos com biotita e

subordinadamente granodioritos e tonalitos) apresentam magmatismo calcioalcalino, alto K,

com termos essencialmente peraluminosos. As altas concentrações dos LILE (Ba e Rb),

comparadas com aquelas dos HFSE, sugerem que os granitóides tipo Creporizão foram gerados

em ambiente de arco continental normal a maturo (vide Brown et al., 1984), nos estágios sin

a tardiorogênicos, o que descarta contribuição de manto intraplaca na formação desses

granitóides. A passagem dos gnaisses do Complexo Cuiú-Cuiú para os granitóides milonitizados

da Suíte Intrusiva Creporizão é brusca sem envolver feições transicionais de migmatização

(Vasquez et al., 1999b).

Os resultados de ∈Nd, variando de zero a valores positivos, indicam origem relacionada a crosta

juvenil (mantélica) para esses granitóides (Santos et al., 2000).

Os granitóides da Suíte Intrusiva Parauari constituem dois conjuntos de rochas geoquimicamente

distintos. Este fato pode ser atribuído: (i) a processos magmáticos evolutivos distintos

relacionados ao desenvolvimento do “arco magmático Parauari”; e (ii) a diferentes

posicionamento desses granitóides na crosta em relação às zonas de deformação (shear zones).

As rochas do primeiro conjunto são granitóides (dioríticos, tonalíticos até monzogranitos)

levemente ou não deformados, posicionados marginalmente (perifericamente) às shear zones.

Como exemplo de áreas de ocorrências deste conjunto podem ser citadas as áreas de alguns

garimpos da região do Cuiú-Cuiú (garimpos Pedro da Confecção, Raimundinha e Guarim), bem

como o garimpo Bom Jesus no local onde se desenvolve a lavra principal. O segundo conjunto

engloba os granitóides deformados (dominantemente, monzogranito e mais raramente biotita-

granito) relacionados ao desenvolvimento dentro da própria shear zone, que ocorrem nos

garimpos do Goiano, Jutaí, Jerimum (região do Cuiú-Cuiú), São José (Pepeu) e São Jorge. Nessas

áreas, a textura brechóide dos veios portadores de ouro evidencia zonas tectonicamente ativas.
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Pertencem também a este conjunto os granitóides deformados nas áreas de ocorrência nas

margens do igarapé São José, no trecho na vila homônima. Na população do primeiro conjunto,

coerentemente são registradas as maiores concentrações dos elementos-traço Sr e de Ba, enquanto

o Rb é muito maior no segundo, indicando maior interação crustal. As concentrações dos HFSE

(Nb, Zr, Y) em ambos os conjuntos são semelhantes, com o Nb e o Zr abaixo da média da crosta,

enquanto o Y é maior no segundo. Os REE no primeiro conjunto apresentam anomalias negativas

de Eu pouco expressivas, enquanto que no segundo essas anomalias são fortemente significativas,

atingindo valores em torno de 0,7%, sugerindo tratar-se de granitóides mais evoluidos. O

fracionamento dos REE leves é semelhante em ambos os conjuntos, enquanto o fracionamento

das REE pesados é maior no primeiro. Verifica-se a quase horizontalidade dos REE pesados no

segundo conjunto, o que nos leva a deduzir uma maior interação crustal e conseqüente

enriquecimento nos REE pesados nas amostras estruturalmente mais deformadas.

Os estudos dos elementos-traço (LILE e HFSE) e de REE permitem classificar os granitóides

tipo Parauari como rochas supersaturadas, da série calcioalcalina de médio a alto K,

metaluminosas e algumas vezes peraluminosas. Essas características são consistentes com rochas

graníticas de arco vulcânico continental similares a granitóides calcioalcalinos pré-colisionais,

a exemplo das intrusões que ocorrem em margens continentais ativas. No conceito de Brown et

al., (1984), o ambiente tectônico responsável pela geração dos granitóides da Suíte Intrusiva

Parauari evoluiu inicialmente de arco de ilha primitivo para arco continental normal. Esta

evolução pode ter acarretado o desenvolvimento diferenciado de zonas de deformação (shear

zones) predominantemente no ambiente de arco magmático, áreas estas mais próximas à zona

de subducção, do que em ambiente tipo arco de ilhas que se posiciona mais no interior da

placa. Por outro lado, uma maior contribuição crustal nos granitóides Parauari estruturalmente

mais deformados (ambiente de arco magmático) pode ser atribuída a material crustal proveniente

de “arcos magmáticos antigos”. Esta hipótese foi discutida anteriormente por Santos et al., (2000),

com base nos estudos geocronológicos de Pb-Pb em zircão, tendo revelado a presença de zircão

herdado de crosta mais antiga em granitóides tipo Parauari e idades de concórdia de Pb-Pb em

zircão muito próximas para estes granitóides. Este fato é consistente com os dados de ∈Nd -0,87

a +1,83 e idade modelo Nd TDM 2,1 Ga (Santos et al., 2000), os quais indicam que os granitóides

tipo Parauari foram originados a partir de uma crosta juvenil com pequena contribuição de

crosta mais antiga.

Estudos petroquímicos dos granitóides da Suíte Intrusiva Maloquinha sugerem para as rochas

da fácies a biotita (sienogranitos, monzogranitos e granitos com biotita) quimismo calcioalcalino

a subalcalino, com termos supersaturados em sílica e caráter fracamente peraluminoso, enquanto

que a fácies a anfibólio (sienogranitos, microgranitos granofíricos com anfibólio e biotita) é

formada por rochas alcalinas, de alto K. Os valores de REE caracterizam-se pelas anomalias

negativas de Eu, sendo o ramo dos REE pesados praticamente horizontal e o dos REE leves com

suave declive para a direita, conferindo ao conjunto o formato característico de “asa de

andorinha”. Destaca-se nesse conjunto o enriquecimento dos REE leves, especialmente o La e o

Ce. O padrão dos REE assemelha-se ao  dos granitóides de formação em arco magmático maturo
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com expressiva contribuição crustal (cf. Brown et al., 1984), típico de granitóides do tipo A,

alcalino-potássicos, de ambiente orogênico e de regime extensional pós-colisional, relacionado

a áreas orogênicas em processo de estabilização (Coutinho et al, 1998; Brito et al., 1997). Esta

hipótese é apoiada nos dados de ∈Nd com valores negativos (Santos et al., 2000).

Com base nos estudos ora em discussão e de acordo com o modelo de evolução tectono-

geológica do Craton Amazônico (Santos et al., 2000), a Província Mineral do Tapajós foi

submetida a processos orogenéticos de acresção crustal, compreendendo o desenvolvimento

de quatro eventos plutônicos, representados pelos arcos magmáticos tipos Cuiú-Cuiú,

Creporizão, Parauari e Maloquinha (Coutinho et al ., 2000). Com base em datações

geocronológicas (Santos et al, 2000) esta evolução ocorreu no Paleoproterozóico (Orosiriano)

e teve lugar durante um período de tempo de aproximadamente 140 Ma. Os três primeiros

eventos estenderam-se de 2.010 a 1.870 Ma e estão associados a processos de subducção. O

magmatismo é calcioalcalino com termos variando de peraluminosos (Cuiú-Cuiú, Creporizão

e Parauari II) a metaluminosos (Parauari I). Essas feições e os dados de ∈Nd, variando de

zero a valores positivos, indicam que esses granitóides representam granitos tipo-I,

relacionados a crosta juvenil. O quarto evento representado pelo magmatismo Maloquinha

(idade 1.870 Ma) consiste em granitóide calcioalcalinos altamente fracionados subalcalinos

a alcalinos alto K e são classificação como granito tipo A pós-colisional, calcioalcalino, rico

em K. Os dados petroquímicos associados aos resultados de ∈Nd variando de 0 a valores

negativos, e os dados de idades-modelo Nd indicam participação crustal antiga (vide Santos

et al., 2000), sugerindo a formação de um arco magmático maturo, em ambiente crustal mais

superficial (shallow crustal level) com significativa contribuição da crosta, associado a

processos de partial melting como resultado do reequilíbrio da isoterma no limite crosta

inferior/manto superior (underplating processes).

Durante a revisão da petroquímica regional das rochas da Província Mineral do Tapajós pela

equipe do PROMIN-TAPAJÓS foram caracterizados granitóides com quimismo subalcalino

com afinidade alcalina, algumas vezes peralcalinos, medianamente peraluminosos. Exemplos

desses granitóides são as rochas graníticas da Suíte Intrusiva Porquinho (Bahia et al., 1998);

Granito Pepita (Brito, 2000c); Granito Caroçal (Almeida et al., 1999a); e Granito Igarapé

Escondido (Brito et al., 1999a). Essas rochas, denominadas no presente relatório de Granitóides

pós-Maloquinha (subalcalino a peralcalino para as três primeiras citações e subalcalino a

alcalino para a última referência), não guardam relação com as mineralizações auríferas, e

nenhuma ocorrência aurífera foi reconhecida nesse contexto geológico. De acordo com o

quimismo, essas rochas assemelham-se aos granitos tipo A peraluminosos com alguns termos

metaluminosos e peralcalinos, com assinatura típica de ambiente intraplaca (vide Klein et

al., 2000).

Com relação aos demais grupos de rochas analisadas, seus resultados petroquímicos são

consistentes com o modelo evolutivo ora proposto para a província em estudo com base na

petroquímica dos granitóides.
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As rochas vulcânicas, quer sejam dos derrames félsicos tipo Iriri (riolitos e dacitos) e tipo

Bom Jardim (andesitos basálticos, traquiandesitos e latitos), quer sejam dos diques andesíticos

indiferenciados, apresentam padrões de distribuição dos elementos–traço e elementos maiores

semelhantes aos de vulcânicas cálcioalcalinas, alto K, de arco continental maturo (cf. Brown et

al., 1984). De acordo com o diagrama ternário Ti/100 - La - Zr/10 discriminante de (i) ambiente

arco oceânico e (ii) ambiente arco continental e pós-colisional (Müller & Groves, 1993; Figura

6.22), todas as amostras, indistintamente, plotam no segundo campo. Entretanto, os diagramas

dos REE normalizados segundo o condrito de Nakamura (1974), bem como os padrões de

distribuição dos elementos-traço, compatíveis e incompatíveis (Sun & Donough, 1998), indicam

que estas rochas têm grau de fracionamento diferente e padrões de concentração dos elementos

distintos. Este fato pode ser atribuído a pulsos vulcânicos múltiplos, ocorridos na província

num período estimado entre < 1.888 e > 1.878 Ma. Parte desse enriquecimento pode estar

relacionado a uma contribuição da litosfera sub-continental em zona de subducção. A provável

existência de uma ciclicidade no vulcanismo félsico no Tapajós é corroborada pela distribuição

dos dados petroquímicos dos diques andesíticos e das rochas vulcânicas, no diagrama ternário

Zr*3 – Nb*50 – Ce/P2O5 discriminante (Muller & Groves, 1993; Figura 6.22), de (i) ambiente

arco continental e (ii) ambiente de arcos pós-colisional. As amostras das vulcânicas plotam no

campo arco continental, enquanto que as amostras dos diques caem preferencialmente no campo

arco pós-colisional. Os derrames félsicos constituem, portanto, o magmatismo calcioalcalino

tardiorogênico, enquanto que os diques de andesito são os representantes tardios do magmatismo

andesítico calcioalcalino a alcalino de alto K, em tempo pós-Maloquinha (magmatismo pós-

orogênico).

Vale ressaltar que os estudos petrográficos comparativos realizados em amostras do Lamprófiro

Jamanxim e dos diques andesíticos tipo Joel e Mamoal (vide Figuras 6.16a1; 6.16b1; e 6.32c1)

não sugerem similaridades entre estas rochas. Assim sendo, não foi possível sugerir correlação

entre os diques andesíticos pós-Maloquinha e o Lamprófiro Jamanxim. Por outro lado, estudos

petroquímicos realizados pela equipe do PROMIN-TAPAJÓS nas amostras dos diques

lamprofíricos classificaram essas rochas como calcioalcalinas com alto K, resultado esse

consistente com o quimismo dos diques andesíticos do Joel e do Mamoal obtido no presente

estudo. Esse fato permitiu à equipe do projeto estabelecer correlação, admitindo-se até mesmo

uma certa cogeneticidade entre: (i) os lamprófiros Jamanxim (Pessoa et al., 1977); (ii) os diques

andesíticos Joel e Mamoal; e (iii) as rochas da Formação Bom Jardim (Ferreira, 2000). A idade

dos lamprófíros não é conhecida; entretanto, datações K-Ar em rocha total realizadas em diques

lamprofíricos (variedade vogesito) que ocorrem na Folha Caracol indicam idade de 1.536 ± 31

Ma para esses corpos (Tassinari, 1996). Assim sendo, a equipe do Projeto PROMIN-TAPAJÓS,

com base no quimismo estabeleceu uma íntima relação entre as manifestações andesíticas e

lamprofíricas com o magmatismo félsico pós-orogênico, que teve lugar na província durante o

fim do Paleoproterózoico.

Com relação às rochas básicas, os estudos petroquímicos sugerem que o magmatismo básico

do Paleoproterozóico de idade 1.897 Ma (magmatismo tipo Ingarana) tem quimismo
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calcioalcalino de alto K e enriquecimento em Al, com padrões dos REE semelhantes aos de

rochas cálcioalcalinas de arco continental maturo. As rochas analisadas provenientes de

diferentes áreas (garimpos Davi, Jutaí e Pepeu) revelaram graus de fracionamento distintos, e

com base no quimismo marcado por anomalias positivas em Eu, Sr, P e Ti e nas feições

petrográficas (texturas cumuláticas, subofíticas e tipo herringbone) é provável uma relação

genética entre as rochas gabróicas da Suíte Intrusiva Ingarana e processos cumuláticos.

Atividades magmáticas intracratônicas, representadas pelos magmatismos de afinidade alcalina

(tipo diabásio Crepori; Monteiro, 2000b) e alcalina a toleítica com enriquecimento em Mg e

composição basáltica com leve tendência a picrobasáltica (Formação Cachoeira Seca; Pessoa et

al., 1977 e Quadros et al., 1998), foram reconhecidas no Tapajós. Diques de diabásio com textura

ofítica (Ricci, 1999) e assinatura toleítica de ambiente intracratônico (tipo Diabásio Periquito;

Vaquez et al., 2000a) são comuns, principalment nos domínios oeste (A) e central (B) da província.

Estes diques guardam íntima relação genética com o desenvolvimento do expressivo magmatismo

mesozóico do Craton Amazônico. O magmatismo básico pós-Ingarana não revelou qualquer

evidência que permita estabelecer uma relação entre essas rochas e as mineralizações de ouro.

No que se refere aos xistos do Grupo Jacareacanga, estudos petroquímicos sugerem uma origem

relacionada à rochas de composição ácida, provavelmente vulcânica, enquanto que os sedimentos

da Unidade Abacaxis devem tratar-se rochas de origem vulcano-sedimentar. Entretanto, as

considerações sobre essas rochas devem ser usadas com reservas, devido à baixa densidade

analítica.

Estudos de detalhe petroquímico e petrogenético, com base numa investigação geocronológica

de detalhe, são recomendados para a definição da geocronologia e o melhor entendimento do

magmatismo félsico espasmódico, bem como do magmatismo básico do Paleoproterozóico, na

província em estudo.

Em síntese, na Província Mineral do Tapajós, as mineralizações de ouro quer sejam em veios de

quartzo, quer sejam do tipo stockworks/disseminado, ocorrem numa gama heterogênea de rochas,

não tendo sido reconhecida uma unidade litológica preferencial como rocha encaixante da

mineralização. Entretanto, com base nas ocorrências até então cadastradas, os granitóides são

as rochas que contêm o maior número de ocorrências ou depósitos auríferos, corroborando uma

íntima relação genética entre as mineralizações auríferas e o desenvolvimento de arcos

magmáticos no Paleoproterozóico, num intervalo de tempo de 140 Ma aproximadamente,

compreendido entre 2.010 a 1.870 Ma.
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VII MINERALIZAÇÃO E ZONAS DE ALTERAÇÃOCapítulo

7.1 Introdução e método de estudo

Na Província Mineral do Tapajós o ouro ocorre como ouro visível (i) em veios de quartzo sob a

forma disseminada ou associado a minerais constituintes de lentes ou leitos delgados de sulfetos

maciços; e (ii) em stockwork/disseminado, ambos os tipos podendo apresentar-se em variados

tipos de rochas, em condicionamentos estruturais distintos.

O objetivo deste capítulo é descrever a mineralogia e caracterizar a paragênese do minério, bem

como estudar as zonas de alteração, sob o ponto de vista químico e mineralógico, visando a

usar estas informações para elucidar a evolução da mineralização. Espera-se que este estudo

seja relevante não só para subsidiar as considerações genéticas, como também para colaborar

no desenvolvimento de bases mais eficientes de exploração.

Um total de 86 seções polidas de minério foram estudadas em microscópio de luz refletida. Os

resultados foram combinados com investigações em microscópio eletrônico, adotando-se

procedimento convencional (imagem SEM).

Amostras das zonas de alteração (74 amostras) adjacentes à mineralização, e obtidas a partir de

perfis transversais a estas zonas, foram analisadas por ICP para determinação das concentrações

dos elementos maiores e elementos-traço, inclusive os elementos de terras raras, de acordo com o

mesmo procedimento adotado para as rochas hospedeiras e anteriormente referido. Ouro, B, W, Te

e Bi não foram analisados devido a incompatibilidade analítica do método usado. Alguns minerais

da zona de alteração foram investigados por difração de raios-X. Os dados laboratoriais e informações

acima mencionados constam do Volume II – Descrições de Afloramentos e Resultados Analíticos.

7.2 Mineralogia e associações paragenéticas do minério

Os veios mineralizados são dominantemente constituídos por sílica, representando pelo

menos 96% do volume do veio; entretanto, veios delgados e/ou lentes de dimensões

centimétricas de sulfetos maciços associados a ouro foram reconhecidos, localmente, em

Maria Glícia da Nóbrega Coutinho1, Emiliano Cornélio de Souza 1+,

Magda Terezinha Guimarães1, John Nicholas Walsh3, Maria Lúcia da Vinha1 e

Reiner Neumann3

1CPRM – Serviço Geológico do Brasil
2Royal Holloway College, University of London, U.K
3Centro de Tecnologia Mineral - CETEM
+(In Memoriam)
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Figura 7.1 Imagem SEM onde se observa remanescente de calcopirita (chpy) circundado por uma

franja constituída por calcosita (calc) e covellita (cov), associada a limonita (lim) e goethita (goeth).

Amostra: garimpo São José/Pepeu; Coordenadas geográficasS 06009’25’’; W 57024’16’’.

Figura 7.2 Imagem SEM exibindo grãos de pirita (py) associados a galena (gal) e a esfalerita

(esf). Observar a galena subtituindo esfalerita e pirita (neste último preenchendo microfratura).

Amostra: garimpo Bom Jesus; Coordenadas geográficas: S 070 42’ 31’’; W 560 24’ 23’’.
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veios de quartzo e subordinadamente na rocha encaixante. O percentual de minerais opacos

é < 5%. A assembléia mineral identificada consiste dos seguintes grupos de minerais: óxidos,

sulfetos, sulfossais, uma fase mineralógica portadora de telúrio e bismuto e elementos nativos

(ouro e prata). Uma possível fase rica em cobalto foi sugerida; entretanto, investigações em

nível de detalhe são necessárias para sua caracterização precisa. Uma descrição da

mineralogia, bem como das relações entre o ouro e seus associados, como pode ser visualizada

nas Figuras 7.1 a 7.8 obtidas por imagens scanning electron microscopy (SEM), serão

apresentadas a seguir. Um sumário da paragênese, para as diferentes fases da mineralização,

consta nas Figuras 7.10 e 7.11.

7.2.1 Óxidos

Magnetita (FeIIFe2
IIIO4) apresenta-se em grãos irregulares e de pequenas dimensões, em geral

associados a rutilo e raramente a pirrotita, e quase sempre ocorre em quantidade baixa na

associação ora em estudo.

A magnetita ocorre como:

(i) grãos irregulares, disseminados numa massa coloforme constituída por limonita e

goethita, preenchendo bolsões ou microfraturas, desenvolvidos na rocha encaixante

(granitóide; garimpos São José/Pepeu e Nossa Senhora da Conceição), ou na zona de

alteração (garimpos Goiano, Bom Jesus e nos garimpos da região do Cuiú-Cuiú: Almerita,

Jerimum, Pedro Serrador, Pedro da Confecção e Jumento);

(ii) grãos irregulares associados a lentes ou leitos delgadas de sulfetos maciços, constituídos

essencialmente por pirita oxidada associada a óxido de ferro (limonita e goethita) e

ouro (garimpo Chico Torres);

(iii) cristais hipidioformos, dispersos na ganga (garimpos São Jorge, Santa Isabel, Majestade

e Mamoal); e

(iv) cristais irregulares transformando-se para hematita, formando intercrescimentos

vermiformes com a ganga (garimpo Ouro Roxo).

Hematita (Fe2O3) é um mineral pouco freqüente e está presente em baixa proporção na associação

em estudo, tendo sido reconhecida em alguns garimpos (Chico Torres, São José/Pepeu, Abacaxis,

Pedro Serrador e Pedro da Confecção).

A hematita ocorre como:

(i) produto da transformação da magnetita, com a qual forma intercrescimento

vermiforme;e

(ii) preenchendo bolsões constituídos por limonita e goethita, apresentando-se  sob a forma

de grãos irregulares, xenomorfos, com granulação variando de grosseira a muito fina.

Rutilo (TiO2) é um mineral ubíquo na maioria das amostras analisadas, ocorre em quantidade

média, porém algumas vezes alterado para leucoxênio (garimpos Mamoal e Davi).
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O rutilo ocorre como:

(i) grãos xenomorfos de granulação muito fina e dispersos na ganga, onde limonita e goethita

são freqüentes; e

(ii) incluso em pirita (garimpo Joel, região do Creporizão).

Ilmenita (FeTiO3), mineral raro nas amostras em estudo, exibe granulação fina e está (i) disperso

na ganga e na rocha encaixante (garimpos Nossa Senhora da Conceição, Ouro Roxo e Jerimum),

ou (ii) inclusa na pirita (garimpo Joel, região do Creporizão).

7.2.2 Sulfetos

Pirita (FeS2) é o mineral metálico de maior ubiqüidade nos veios portadores de ouro, podendo

ser encontrado em grãos isolados ou associados a outros minerais em todos os garimpos

estudados. Apresenta-se não alterado, em cristais hipidiomorfos e algumas vezes idiomorfos,

com formas bem desenvolvidas (garimpos São Jorge, Bom Jesus e Mamoal), e granulação variando

de grosseira a fina, ou ocorre parcial ou totalmente alterado e oxidado.

A pirita ocorre como:

(i) grãos isolados associados a outros minerais, não alterados e dispersos na rocha encaixante

(garimpo São José/Pepeu), nos veios mineralizados (garimpo Batalha), e na ganga (garimpo

Mamoal);

(ii) leitos ou lentes centimétricos e delgados de sulfetos maciços (garimpos Chico Torres,

Ouro Roxo, Pedro da Confecção e Batalha); grãos remanescentes em massas irregulares

de óxido de ferro, resultantes da substituição parcial de pirita por limonita (garimpos

Davi e Chico Torres); e

(iii) grãos hipidiomorfos ou esqueletais (garimpo Davi), totalmente substituídos por

limonita, guardando a forma original da pirita. Alguma vezes, pseudomorfos perfeitos

de pirita podem ser vistos (garimpos Raimundinha e Mestre Antônio, este no

Creporizão).

Em algumas amostras de minério de textura brechóide, os cristais de pirita estão bastante

fraturados (garimpo Chico Torres) e podem conter galena ao longo das microfraturas e das

clivagens (garimpo Davi). Nestas feições o ouro pode também estar associado (garimpo Guarim,

região do Cuiú-Cuiú). Inclusões de calcopirita (garimpo São José/Pepeu) com forma vermiforme

(garimpo Bom Jesus) e de galena (garimpos Pedro da Confecção e Bom Jesus), bem como de

ouro, foram também identificadas em cristais de pirita (garimpo Goiano).

Pirrotita (FeS) é um mineral raro, de granulação fina e forma arredondada (garimpo Bom

Jesus), que ocorre (i) associado a pirita (garimpos Batalha, Nossa Senhora da Conceição e

Almerita, este último no Cuiú-Cuiú); a rutilo (garimpo da “mineração” Crepori, no Creporizão);

e a calcopirita (garimpo Joel, no Creporizão). Às vezes a pirrotita está (ii) disseminada na

ganga (garimpos Raimundinha, Pedro da Confecção, Pedro Serrador e Ouro Roxo).
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Figura 7.3 Imagem SEM de ouro associado a pirita (py), galena (gal) e esfalerita (esf). Observar

inclusões de ouro na pirita.

Amostra: garimpo Goiano; Coordenadas geográficas: S 07000’20’’; W 56054’ 03’’.

Figura 7.4 Imagem SEM de produto de intemperismo constituído por calcosita (calc) associado a

covellita (cov), na  parte mais interna; Na periferia foi detectado bismuto (Bi).  Os minerais de alteração

estão substituíndo a calcopirita (chpy).

Amostra: garimpo Bom Jesus; Coordenadas geográficas: S 07042’31’’; W 56024’23’’.

CAP 7 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:24 PM203



204 PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS: GEOLOGIA, METALOGENIA E MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SIG

Calcopirita (CuFeS2) apresenta-se como grãos xenomorfos a hipidiomorfos, de granulação

fina a muito fina, e em quantidade inferior a pirita e galena.

A calcopirita ocorre:

(i) dominantemente associada a pirita não alterada sob a forma de inclusão (garimpos

Raimundinha, Bom Jesus e Santa Isabel);

(ii) concentrada nas bordas dos grãos de pirita (garimpo São Jorge), sugerindo estar

substituindo pirita ou preenchendo microfraturas neste sulfeto (garimpo Guarim);

(iii) na zona de alteração cimentada por minerais de intemperismo como por exemplo

covellita, calcocita, limonita e goethita (garimpos Nossa Senhora da Conceição, Almerita,

São José/Pepeu, Abacaxis, e Pedro Serrador), exibindo nas bordas dos grãos uma franja

constituída dominantemente por covellita e calcosita e no centro remanescentes de

calcopirita; e

(iv) como ex-solução em esfalerita (garimpos Pedro Serrador, Mamoal e Joel).

A calcopirita pode conter inclusões de esfalerita (garimpos Bom Jesus e Mamoal) e de tetraedrita

(garimpo Mamoal).

Galena (PbS) apresenta-se como grãos xenomorfos a hipidiomorfos de granulação variando de

fina (1 µ) a grosseira (65 µ), a qual pode conter lamelas inclusas de ouro de até 15 µ (garimpos

Batalha e Santa Isabel).

A galena ocorre:

(i) associada, predominantemente, à pirita, como cristais bem desenvolvidos, representando

o segundo mineral metálico de maior ubiqüidade na associação em estudo, depois da

pirita. Em geral, associa-se também ao ouro (garimpos Davi e Raimundinha);

(ii) substituindo a pirita, ocorrendo ao longo de microfraturas ou de clivagens desenvolvidas

nos cristais de pirita (garimpos Davi e Joel)

(iii) como inclusões sob a forma de grãos xenomorfos, irregulares e de pequena dimensões em

cristais de pirita ou de calcopirita (garimpos Pedro Serrador, Bom Jesus, Joel, garimpo da

“mineração” Crepori, Ouro Roxo e Guarim);

(iii) substituindo a esfalerita, concentrando-se nas bordas dos grãos, permanecendo apenas a

parte central como remanescente da esfalerita (garimpos Pedro Serrador, Bom Jesus); e

(iv) grãos isolados hipidiomorfos associados a pirita, ou como grãos xenomorfos em massas

de limonita e goethita, em ambos os casos dispersos na ganga (garimpo Mamoal);

A galena pode ser substituída por calcocita e esta por covellita (garimpo Bom Jesus).

Esfalerita (ZnS), mineral de quantidade variando de média a baixa na associação em estudo,

ocorrendo em grãos de pequenas dimensões como:

(i) ex-solução na calcopirita (garimpos Pedro Serrador, Mamoal, Ouro Roxo e Joel);

(ii) grãos inclusos na pirita (garimpos Pedro Serrador, Bom Jesus e Mamoal); e
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Figura 7.5 Imagem SEM de produto de intemperismo constituído por covellita (cov), calcosita (calc),

limonita (lim) e goethita (goeth). Observar galena (gal) como remanescente, sendo substituída pelos

minerais de intemperismo.

Amostra: garimpo São José/Pepeu; Coordenadas geográficas: S 060 09’25’’; W 57024’16’’.

Figura 7.6 Imagem SEM exibindo calcopirita (chpy) e pirita (py) associados à grão de pequena

dimensão de esfalerita (rica em cádmio). Observar inclusão de galena (gal) na esfalerita (esf).

Amostra: garimpo Mamoal; Coordenadas geográficas: S 060 11’08’’; W 550 59’04’’.
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(iii) grãos remanescentes associados a pirita e resultantes da substituição por galena

(garimpos Pedro Serrador e Bom Jardim).

Durante os estudos em microscópio eletrônico foi registrada, sistematicamente, a presença de

cádmio (Cd) nos cristais de esfalerita.

Bornita (Cu5FeS4), mineral em baixa quantidade, ocorre sob a forma de cristais xenomorfos a

hipidiomorfos, associados a agregados irregulares de covellita e calcocita (garimpos Nossa

Senhora da Conceição e Bom Jesus).

Molibdenita (MoS2), com freqüência muito baixa, ocorre sob a forma de lentes ou lâminas, por

vezes encurvadas, exibindo geminação polissintética e forte pleocroísmo, associada a outros

sulfetos, principalmente pirita, e a minerais de intemperismo (garimpo Pedro de Confecção).

Covellita (CuS) e calcosita (Cu2S) ocorrem em quantidade razoavelmente alta, e são produtos de

alteração de calcopirita. Seus grãos exibem nas bordas franjas remanescentes de calcopirita

cimentada por covellita e calcosita formando agregados radiais e concêntricos (garimpos Bom

Jesus, Davi, Jumento, Mamoal, Santa Isabel, Joel e garimpo da “mineração” Crepori). Em geral

estão associadas a limonita e goethita e formam massas irregulares com remanescentes de

calcopirita e bornita associada (garimpos Nossa Senhora da Conceição, São José/Pepeu, Abacaxis,

Almerita, Pedro Serrador, Pedro da Confecção, Guarim, Jerimum de Cima). A covellita pode

também ocorrer substituíndo galena (garimpo Raimundinha).

Cobaltita (CoAsS) sua presença foi sugerida com base nos estudos sob microscópio de luz

refletida em grãos de pequenas dimensões que ocorrem inclusos na calcopirita (garimpo Ouro

Roxo). Entretanto, este mineral não foi comprovado quando nas investigações no microscópio

eletrônico, não tendo sido reconhecida ou identificada a presença de As (arsênio), em nenhuma

das análises realizadas. Assim sendo, é pouco provável a possibilidade deste sulfeto na

assembléia em estudo, o que é corroborado pela ausência de qualquer outro mineral portador

de As nas amostras em estudo.

7.2.3 Sulfossais

Tetraedrita (3Cu2S.Sb2S3), mineral muito raro na associação em estudo, ocorre como cristais de

pequena dimensões inclusos na calcopirita (garimpos Bom Jesus, Mamoal e Joel).

7.2.4 Fase mineralógica portadora de telúrio e bismuto

As investigações realizadas com o microscópio eletrônico permitiram identificar uma fase

mineralógica constituída por telúrio, dominantemente, e enriquecida em bismuto, que ocorre

como lamelas inclusas, formando intercrescimentos na galena e na calcopirita (garimpos Mamoal

e Bom Jesus). Essa associação telúrio - bismuto deve ser melhor investigada para sua precisa
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Figura 7.8 Imagem SEM onde se observa partícula de ouro (Au) dispersa na ganga quartzo-

ferruginosa com limonita (lim)  e goethita (goeth),  associado a biotita (biot).

Amostra: garimpo São José/Pepeu; Coordenadas geográficas: S 060 09’25’’; W 57024’16’’.

Figura 7.7 Imagem SEM exibindo intercrescimentos da fase mineralógica portadora de telúrio

(Te) – bismuto (Bi).

Amostra:  garimpo Bom Jesus; Coordenadas geográficas: S 07042’ 31’’; W 56024’23’’.
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identificação a partir de análises químicas quantitativas. Entretanto, com base em análises

qualitativas a semiquantitativas, está sendo sugerida, na associação em estudo, a  presença de

um telureto de bismuto, possivelmente telurobismutita (Bi2Te3).

Ainda com relação ao telúrio, esses estudos indicam também a existência possível de dois

minerais contendo enxofre, um associado a bismuto e o outro a cobre (garimpos Mamoal e Bom

Jesus), podendo tratar-se de:

(i) tetradimita {Bi2(Te,S)3} que ocorre como grãos de dimensões em torno de 6 µ, incluso

na calcopirita; e

(ii) teineíta (CuTe2S), que ocorre associado a tetradimita formando intercrescimento.

7.2.5 Elementos nativos

Ouro visível foi identificado em 60% das amostras analisadas (Figura 7.9a), podendo ocorrer

sob a forma de pepitas (Figura 7.9b). Investigações realizadas por microscópio eletrônico em

amostras de sulfetos não detectaram a presença de ouro invisível.

O ouro ocorre como:

(i) partículas grosseiras (50 µ) associadas a sulfetos (pirita, calcopirita e galena); palhetas

com até 15 µ de dimensão inclusas na pirita (garimpos Batalha, Mamoal, Bom Jesus e

Messias) e na galena (garimpos Davi e Pedro Serrador); e micro partículas inclusas (1 µ)

em cristais de esfalerita (garimpos Mamoal e Joel);

(ii) preenchendo microfraturas na pirita (garimpos Davi, Pedro da Confecção, Bom Jesus,

Guarim e Jerimum de Cima);

(iii) associado a limonita e goethtita, apresentando-se como partículas muito finas, com

granulação de 6 µ, dispersas na ganga (garimpos Abacaxis, São José/Pepeu, Abacaxis,

Batalha, Jumento, Jerimum, Nossa Senhora da Conceição, Almerita, Pedro da Confecção

e Mamoal). Provavelmente, trata-se de um ouro originalmente incluso em pirita, hoje

transformada e formando textura típica de cimentação com os óxidos hidratados

(garimpos Mamoal, Santa Isabel, Ouro Mil, Joel e o garimpo da “mineração” Crepori); e

(iv) partículas de ouro de pequenas dimensões foram identificadas em pseudomorfos de

pirita, totalmente substituídos por limonita e goethita (garimpo Jerimum de Cima).

Interessante registrar que rutilo, sob a forma de prismas ou agulhas, foi reconhecido como

inclusões em partículas de ouro (garimpo Abacaxis).

Os estudos em microscópio eletrônico permitiram reconhecer a presença do elemento prata (Ag)

associado a ouro nativo, em todas as amostras investigadas; entretanto, não houve registro da presença

de cobre. Estes estudos desenvolvidos em grãos de ouro mostraram que os valores da razão Au/Ag

varia entre 10 a 4. Os valores mais baixos foram registados em amostras com Au associado a pirita

oxidada (em veios de quartzo boudinados), enquanto que os mais altos valores foram detectados

em veio stockwork/disseminado, onde o Au ocorre associado a Pb, Zn (mais Cd) e Cu.
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Figura 7.9a Ouro visível e grosseiro de veios de quartzo. Local: garimpo Batalha;

Coordenadas geográficas:S 05º32’17’’ ; W 57º09’56’’.

Figura 7.9b Pepita de ouro com cerca de 5 cm. Local: garimpo da região de São José;

Coordenadas geográficas: S 06º10’29’’; W 57º23’40’’.
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7.3 Ganga

A ganga consiste de dois tipos de assembléia mineral: supergênica e hipogênica. Os minerais

hipogênicos são dominados por quartzo e K-fedspato e raramente por albita, biotita, muscovita/

sericita, e muito raramente por fluorita, clorita, prenhita e barita. A assembéia supergênica

relacionada a processos de intemperismo e consiste em goethita, limonita, e possivelmente allunita.

Depois do quartzo, o K-feldspato é o mais abundante mineral constituinte da ganga dos veios

mineralizados. Apresenta-se em cristais de granulação que atingem até 5 cm, de cor rosa-

avermelhado. Em microscópio petrográfico revela textura pertítica típica e exibe aspecto

parcialmente alterado para sericita e mais raramente para carbonato, com geminação em tartan,

um pouco difusa, sugerindo ser o mesmo uma microclina pertítica. A pertita é uma variedade

de álcali-feldspato e consiste em um intercrescimento de uma fase rica em K, geralmente

microclina, e uma fase rica em Na, em geral albita. Investigações por difração de raios-X

confirmaram a presença de K-feldspato (vide Volume II no CD-ROM anexo).

A limonita (FeO.OH.nH2O) é um importante constituinte da ganga e comumente está associada

a goethita, tendo sido registrada em quase todos os garimpos estudados.

A limonita ocorre como:

(i) massas irregulares de aspecto coloforme (garimpo Nossa Senhora da Conceição) ou radial

(garimpos Abacaxis e Bom Jesus), distribuídas na ganga;

(ii) massas preenchendo bolsões na rocha encaixante;

(iii) massas preenchendo microfraturas em minerais (pirita), conferindo caráter brechóide

ao minério (garimpos Nossa Senhora da Conceição, São José/Pepeu e Davi); e

(iv) pseudomorfo da pirita (garimpo Almerita).

7.4 Evolução da mineralização

A ação combinada de deformação e migração de fluidos através de diferentes tipos litológicos

produziu transformações relevantes nas assembléias minerais e geoquímicas das rochas

encaixantes na Província Mineral do Tapajós. Esses processos, associados com a disssolução e

subsequente redistribuição dos componentes químicos, bem como com o aporte de novos

elementos químicos através das estruturas, permitiram a formação de duas fases metalogenéticas

auríferas distintas, responsáveis pela concentração econômica do ouro ao longo das estruturas.

A mineralização é, portanto, o produto final de uma complexa evolução, que abrangeu dois

estágios metalogenéticos sucessivos de formação.

A primeira fase metalogenética, conforme exposto na Figura 7.10, consiste na seguinte associação

paragenética: ouro nativo, prata, magnetita, ilmenita, rutilo, leucoxênio, hematita, goethita,

limonita, pirrotita, pirita, calcopirita, calcosita, covellita e galena. Biotita ocorre associada ao

minério. A razão Au/Ag é em torno de 10 (Dados de Ativação neutrônica).
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A mineralização ocorre em forma de veios de quartzo boudinados ou cisalhados ou,

subordinadamente, em lâminas ou leitos muito delgados de sulfetos maciços, com a formação

de amêndoas sigmoidais (vide Figura 7.10), desenvolvidas ao longo de planos S (planos de

cisalhamento), sugerindo regime dúctil-rúptil. A associação mineralógica apresenta aspecto

bastante oxidado, e os valores da razão Au/Ag estão em torno de 4.

Com base na assembléia mineralógica e nas evidências das relações texturais, as quais sugerem

diferentes fases de formação de um mesmo sulfeto, por exemplo de pirita, calcopirita e galena,

foram sugeridos três estágios de formação para esta fase:

(i) estágio inicial, durante o qual se formam os minerais portadores de Ti (ilmenita e rutilo),

indicadores de temperatura da ordem de 550 Co, seguindo-se a cristalização dos primeiros

sulfetos de Fe (pirrotita e pirita) e Fe e Cu (calcopirita), e encerrando-se com a  formação

das primeiras galenas;

(ii) estágio tardio, marcado por uma correlação ouro-chumbo, com um aumento na

abundância dos minerias de Pb e Cu (galena e calcopirita), aos quais se  associam pirrotita,

pirita e hematita. Esta associação mineralógica sugere temperatura de aproximadamente

230 Co; e

(iii) estágio responsável pela formação dos minerais ou produtos de intemperismo, cuja

associação consiste em leucoxênio, calcosita, covellita, goethita e limonita.

A segunda fase metalogenética, conforme pode ser visualizada na Figura 7.11, é formada pela

seguinte assembléia mineral: ouro nativo, prata, magnetita, rutilo, leucoxênio, hematita, goethita,

limonita, pirrotita, pirita, calcopirita, esfalerita (rica em Cd), molibdenita, tetraedrita, bornita,

covellita, calcosita, galena, minerais de telúrio e bismuto (telurobismutita, tetradimita e teineíta),

e possivelmente cobaltita (a ser comfirmada).

A mineralização ocorre na forma de veios de quartzo e de stockworks/disseminado, sugerindo

regime em condições mais rúpteis. A assembléia mineralógica associada ao ouro caracteriza-se

pela presença de uma gama mais variada de sulfetos de Cu, Pb e Zn, comparativamente com a

primeira fase metalogenética. Distingue-se desta também pela presença de uma fase mineralizada

em Te (telúrio) e Bi (bismuto), e possivelmente uma fase portadora de Co (cobalto). A razão Au/

Ag tem valores em torno de 4 (Dados de Ativação neutrônica).

De acordo com o presente estudo, estão sendo sugeridos três estágios para a mineralização na

área em estudo:

(i) estágio inicial, onde dominam os minerais de temperatura mais alta (magnetita, rutilo

e molibdenita), surgindo os primeiros sulfetos de Fe (pirrotita e pirita) e de Fe e Cu

(calcopirta), com temperatura de formação estimada em 350 C0;

(ii) estágio tardio, durante o qual ocorreu a precipitação do ouro, seguindo-se um aumento

na freqüência dos sulfetos de Pb e Zn, destacando-se galena, esfalerita (rica em Cd) e

bornita; presença de sulfossais de antimônio (tetraedrita) e de uma fase portadora de

Te e Bi e possivelmente uma fase rica em Co; e
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(iii) formação dos produtos ou minerais de intemperismo consistindo em leucoxênio,

covellita, calcosita, goethita, limonita e allunita (a ser confirmada).

7.5 Zona de alteração

7.5.1. Introdução

Uma zona de alteração (wallrock alteration zone) é o resultado do processo de trocas químicas

e conseqüentemente mineralógicas, irreversíveis, que ocorrem entre a solução aquosa (fluido) e

a rocha adjacente à mineralização ou rocha hospedeira (host rock). Durante esse processo, certos

componentes são seletivamente lixiviados da rocha hospedeira ou encaixante e adicionados ao

fluido, enquanto outros componentes, transportados pelo próprio fluido hidrotermal, são

precipitados formando concentrações minerais anômalas, por meio de eficientes processos

deposicionais. O fluido hidrotermal está normalmente em desequilíbrio, em termos de pH, T,

P, O2 e atividades físico-químicas dos seus componentes, com as zonas de alteração e,

conseqüentemente, com seus halos de dispersão geoquímica primária e isotópica, que em

geral marcam a passagem do fluido por determinada área e/ou estrutura. Como os halos de

dispersão, são muito mais expressivos e extensos do que as áreas mineralizadas, estes halos

podem ser usados na pesquisa de depósitos minerais, e se constituem em importantes

instrumentos auxiliares na prospecção mineral.

A zona de alteração é, portanto, função: (i) das condições físico-químicas da interface rocha/

fluido; (ii) das composições químicas da rocha e do fluido; e (iii) da relação entre as quantidades

de fluido e de rocha envolvidas no processos de troca ou de interação rocha/fluido.

A seguir, serão focalizadas as mudanças das zonas de alteração para condições fisico-químicas

mais estáveis, em resposta à interação do fluido hidrotermal com as diferentes rochas hospedeiras

da mineralização de ouro na Província Mineral do Tapajós. Neste capítulo será abordada a natureza

química e petrográfica dos halos de alteração em volta dos (i) veios de quartzo mineralizados

(lode-gold) inclusive aqueles relacionados à (ii) mineralização tipo disseminado/stockwork.

O termo lode-gold é usado como um termo não genético para descrever depósitos de ouro que

têm sido descritos como hosted-turbidite, slate-belt hosted, greenstone-hosted, mesothermal,

sinorogenic ou orogenic (vide Groves et al., 1998), incluindo-se também os chamados intrusion-

related gold deposits (Sillitoe, 1991). Estes depósitos se formam tardiamente em relação ao

orógeno sob condições de stress regional relativamente baixo, porém sob alta pressão dos fluidos,

provavelmente originados na crosta inferior, quando σ1< P .

7.5.2 Feições macroscópicas das zonas de alterações

A progressiva infiltração do fluido na rocha produz uma descoloração (bleached) com

mudanças na cor da rocha original, a qual, após ter sido submetida à ações sucessivas do
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Figura 7.12 Feições macroscópicas de rochas hospedeiras (a esquerda) e de zonas de alterações (a direita) na Província Mineral

do Tapajós: (a) granitóide não alterado e (a1) zona de alteração, Suíte Intrusiva Parauari; Local: garimpo Bom Jesus; Coordenadas

geográficas: S 07º42’31’’; W 56º24' 23''.; (b) sedimento não alterado e (b1) zona de alteração, Sedimento da Unidade Abacaxis;

Local: garimpo Abacaxis; Coordenadas geográficas: S 05º52'16''; W 58º34' 37''.; e (c) gabro não alterado e (c1) zona de alteração,

Suíte Intrusiva Ingarana; Local: garimpo Davi; Coordenadas geográficas: S 05º46' 03''; W 57º 01' 03''.
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fluxo hidrotermal, transforma-se química e mineralogicamente em um produto final

denominado de zona de alteração. Este produto exibe, portanto, uma variação na cor em relação

a rocha não alterada, cuja mudança de coloração pode variar lateral e verticalmente, e é função

da natureza da rocha que interage com o fluido (vide Figura 7.12). Durante o processo de

interação rocha/fluido, os componentes do fluido mineralizante tendem a estabelecer o

equilíbrio com a rocha hospedeira; e assim, quanto mais alta for a permeabilidade da rocha,

quer seja decorrente da sua própria natureza petrográfica, quer tenha sido induzida por

processos deformacionais, mais favoráveis serão as condições para que o processo de

mineralização se estabeleça. Em resposta a esse processo, as rochas hospedeiras com

competência alta e baixa permeabilidade podem inibir o desenvolvimento de zona de alteração,

formando envelopes de alteração pouco expressivos. Como resultado, torna-se difícil a

delimitação da largura da zona de alteração, ou seja, a extensão do zoneamento lateral do

envelope de alteração. Neste caso, o estudo em testemunhos de sondagens pode auxiliar na

caracterização da extensão vertical da zona de alteração.

(a) Cor das zonas de alteração

Na Província Mineral do Tapajós, as zonas de alterações nas áreas mineralizadas  desenvolvidas

em granitóides apresentam-se levemente descoloridas, assumindo, localmente cores com

matizes avermelhado-esbranquiçado, amarelado ou rosa-amarelado (Figura 7.13). Em geral,

sua largura é da ordem de poucos centímetros (<50 cm), podendo atingir no máximo 1 m,

dependendo do contexto estrutural. Quando a rocha granítica está cortada por diques máficos,

o envelope de alteração assume cor variegada (rosa, violeta, esbranquiçado), em função da

diversidade dos litótipos que interagiram com o fluido mineralizante, como ocorre em diversos

garimpos, e pode ser visualizado na Figura 7.13 (garimpo Nossa Senhora da Conceição). Quando

a encaixante é um gabro, a perda de cor da rocha hospedeira original é mais evidente, e a

zona de alteração tem aspecto descolorido esbranquiçado que contrasta com o verde bem

escuro da rocha não alterada, conforme exposto no garimpo Jutaí (Figura 7.14) ou no garimpo

Davi. Em áreas mineralizadas relacionadas a diques básicos cortando granitóides, a zona de

alteração assume cor vermelha típica de alteração em rochas básicas (garimpo ouro Mil, região

do Patrocínio; Figura 7.15). Nas vulcânicas félsicas, a cor das zonas de alteração é

dominantemente o amarelo - esbranquiçado, com aspecto maciço e homogêneo, apresentando

um baixo contraste com a encaixante (garimpos Majestade e Fazenda Pison). Nos andesitos, a

descoloração do envelope de alteração é quase imperceptível, cujo desenvolvimento da zona

de alteração é incipiente, em função do contexto estrutural, como por exemplo nos garimpos

Joel e Mamoal (Figura 7.16).

(b) Contatos e aspectos estruturais das zonas de alteração

Os limites entre a rocha original e a zona de alteração, ou entre os diferentes halos de alteração,

resultantes da interação rocha/fluido, apresentam contatos que podem ser gradacionais ou

abruptos (sharp). Entretanto, nem sempre esses limites são facilmente reconhecidos em campo,
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Figura 7.13 Zona de alteração em granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú, cortado por dique de rocha básica.

Observar: (i) evidência preservada de deformação dúctil-rúptil de alto ângulo;(ii) veios de  quartzo com  formas

sigmoidais, portadores de ouro; (iii) espessura significativa do regolito;  (iv) descoloração da zona de alteração;

e (v) contato rocha hospedeira/zona de alteração (lado esquerdo da ilustração).

Local: garimpo Nossa Senhora da Conceição, lavra Filão da Serra. Coordenadas geográficas: S 06º10’29’’; W

57º23’40’’
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Figura 7.14 (a) Zona de alteração desenvolvida em gabro da Suíte Intrusiva Ingarana. Observar: (i) Contato zona de alteração/

regolito; (ii) aspecto descolorido da zona de alteração; (iii) testemunhos da rocha hosdepeira original preservados na zona

de alteração. Em (b) aspectos da rocha hospedeira original (gabro); e da sequência da zona de alteração (proximal e distal)

em (c) e (d).

Local: garimpo Jutaí; Coordenadas geográficas: S 05º02'55''; W 56º59'30''.
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Figura 7.15 (a) Zona de alteração desenvolvida no contato granitóide/dique básico; (a1 ) Desenho ilustrando as relações rocha

hospedeira/dique básico/mineralização, esta sob a forma de stockworks; (b) Rocha hospedeira granítica (Suíte Intrusiva Creporizão)

não alterada; (c) Rocha encaixante alterada; (d) Dique básico alterado exibindo stockworks preenchidos por material argiloso de cor

branca (allunita?) com ouro e sulfetos  associados.

Local: garimpo Ouro Mil (Patrocínio); Coordenadas geográficas: S 07º03'03'';W56º26'19''.

1
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Figura 7.16  Zonas de alterações formadas em regime rúptil, onde se observa: (i) incipiente desenvolvimento do

envelope de alteração; e (ii) contato veio mineralizado/rocha encaixante do tipo "sharp":  (a) conjunto de veio

de quartzo encaixado em gabro da Suíte Intrusiva Ingarana (garimpo Davi); (b) veio de quartzo portador de

ouro hospedado em dique de andesito (observar fluorita de cor violeta associada ao quartzo; garimpo Joel); (c)

contato "sharp" entre o granitóide da Suíte Intrusiva Maloquinha (cor vermelha) e o dique de andesito (cor

escura); no contato desenvolve-se veio de quartzo mineralizado em ouro (garimpo Mamoal); (d) veio de quartzo

com ouro e sulfetos, encaixado no granitóide Maloquinha; observar a zona de alteração potássica, enriquecida

em K- feldspato de cor vermelha; (garimpo Batalha).
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como por exemplo nos xistos do grupo Jacareacanga, cuja variação entre as composições

mineralógicas da rocha original e da zona de alteração só é possível ser caracterizada

microscopicamente (exemplo: garimpo Espírito Santo).

Quando a mineralização está hospedada numa estrutura rúptil do tipo jog, condicionamento este

comum durante a segunda fase de mineralização no Tapajós, a zona de alteração caracteriza-se por

um halo de alteração inexpressivo (<30 cm), com pequena variação lateral, gradando abruptamente

para a encaixante (contato do tipo sharp) e para o veio mineralizado. Sua forma é tabular, similar ao

veio portador de ouro, segundo o strike e o mergulho do veio ou da estrutura hospedeira da

mineralização, a exemplo dos garimpos Joel e Mamoal (Figura 7.16). Em contraste, nos veios portadores

de ouro formados em regime dúctil-rúptil, as zonas de alteração são mais expressivas, atingindo até 1

m de largura, conforme ocorre no garimpo Pepeu, região do São José (vide Figura 5.4a e 5.4b; Capítulo

5).

Quando a mineralização é do tipo disseminado/stockwork, a zona de alteração apresenta um

padrão complexo, com superposição de halos de alteração, conferindo um aspecto homogêneo

abrangendo todo o conjunto hospedeira/zona de alteração/mineralização, conforme verificado

nos garimpos Carneirinho (região do Patrocínio) e visualizado na Figura 7.17 (garimpo Nhô,

região do Cuiú-Cuiú). Nesses áreas as zonas da alteração foram desenvolvidas em granitóides,

os quais formam juntamente com a mineralização, uma massa contínua e homogênea, de cor

rosa-esbranquiçado, argilo-ferruginosa, de difícil caracterização. Situação semelhante também

foi reconhecida em rocha básica, como por exemplo no garimpo Jutaí. (vide Figura 7.14), ou em

rocha vulcânica no garimpo da Fazenda Pison. O aspecto homogêneo dessas áreas mineralizadas,

com passagens gradacionais entre a zona de alteração/mineralização/regolito, é favorecido pelos

processos de weathering, fenômeno peculiar na região Amazônica, que resulta num avançado

estágio de intemperismo de todo o conjunto, contendo alto conteúdo em material argiloso,

dificultando o reconhecimento dos seus limites (vide Figura 7.17a).

(c) Textura das zonas de alteração

Nas áreas mineralizadas localizadas dentro do contexto de zonas intensamente deformadas (shear

zone), desenvolvidas sob regime deformacional dúctil-rúptil, a exemplo das áreas dos garimpos Chico

Torres e Pepeu (região de São José), as zonas de alteração apresentam uma textura foliada, sem

preservação dos registros texturais da rocha original, mesmo se tratando de rocha hospedeira original

competente (granitóide; vide Figura 7.18a e b). Nessas áreas, a mineralização consiste em veios de

quartzo fraturados, às vezes boudinados, com textura laminada (sheared vein) ou veios de sulfetos

depositados ao longo do plano S (plano de cisalhamento), com textura maciça. Situação semelhante a

essas áreas também ocorre nos sedimentos tipo Abacaxis. Em áreas próximas à falhas, produto de

regime deformacional rúptil, é comum a formação de zonas de alteração com textura brechóide (brechas

hidrotermais) e os veios de quartzo mineralizados apresentam-se fraturados, como ocorre no garimpo

Guarim, região do Cuiú-Cuiú (Figura 7.18d).
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Ainda sob condições rúpteis, em estruturas hospedeiras tipo jog, as zonas de alteração exibem

textura maciça e gradam abruptamente para a rocha encaixante com contato sharp, conforme

pode ser observado nos garimpos Joel e Mamoal (Figura 7.16) ou no garimpo São Jorge (Figura

7.18c).

(d) Assembléia mineral das zonas de alteração

A assembléia mineral das zonas de alterações é função: (i) do (s) litótipo (s) da rocha hospedeira

ou encaixante; (ii) do nível crustal de sua formação , ou seja, das condições de P-T; e (iii) da

composição do fluido. O item (iii) será abordado no Capítulo IX (Sistema Hidrotermal).

Quando a rocha encaixante é um granitóide, a assembléia mineral da zona de alteração consiste,

dominantemente, em sericita e K-feldspato e subordinadamente em clorita e carbonato como pode

ser visto na grande maioria dos garimpos estudados (vide Figuras 7.19a, b e c; 7.20a e c). Quando

a hospedeira é uma rocha vulcânica, essa associação é constituída, predominantemente, por sericita

e muscovita, conforme observado nos garimpos Majestade e Fazenda Pison (Figuras 7.20b e b1).

Sob condições de formação mais elevadas, atingindo P-T consistentes com fácies anfibolítica de

baixo grau, a assembléia mineral da zona de alteração é enriquecida em biotita, a exemplo dos

garimpos Chico Torres e Pepeu. No caso da mineralização estar hospedada em rocha básica, como

ocorre no garimpo Jutaí, cuja rocha encaixante é um gabro, a zona de alteração é enriquecida em

epidoto, clorita, prehnita e carbonato, ocorrendo relevante carbonatização na rocha hospedeira.

O garimpo Davi, localizado em contexto geológico semelhante ao Jutaí, apresenta carbonatização

pervasiva bem evidente, conferindo aspecto descolorido (bleached) à rocha encaixante,

contrastando com a cor verde escura original da rocha não alterada (Figura 7.12c1).

7.5.3 Classificação das zonas de alteração

A seqüência de um envelope de alteração pode ser classificada em zonas principais, as quais

são denominadas de acordo com seus minerais diagnósticos. A classificação dessas zonas tem

por base a identificação de trends, mineralógico e textural, que permitem reconhecer um

zoneamento à medida que nos aproximamos da mineralização. Por exemplo, as associações

mineralógicas (i) calcita - clorita e (ii) calcita - dolomita - sericita podem representar,

respectivamente, as zonas (i) proximal e (ii) distal, a partir da mineralização. Por outro lado,

essas zonas têm colorações distintas, sendo comum a zona proximal, em rochas félsicas,

apresentar descoloração mais intensa comparativamente com a zona distal. Em rochas máficas,

a zona de alteração distal é caracterizada por uma cor amarronzada, enquanto a zona proximal

exibe cor esverdeada, quando a alteração se dá sob condições de P-T de fácies greenschist.

Entretanto, na fácies anfibolítica a cor amarronzada é típica em todas as zonas, indistintamente.

Na Província Mineral do Tapajós, em volta da área mineralizada, quando a rocha hospedeira da

mineralização é uma rocha félsica, por exemplo granitóide, sob condições de P-T consistente com

fácies greenschist, clorita, sericita, carbonato e sulfetos (pirita dominante) com ouro associado
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Figura 7.17  (a) Zona de alteração desenvolvida em granitóide (Suíte Intrusiva Parauari), onde se observa o

contato zona de alteração/regolito (a). A zona de alteração, a mineralização (ouro tipo disseminado/stockwork) e

a rocha encaixante formam  um conjunto homogêneo, cujos limites são de difícil reconhecimento. Observar: (b)

detalhes da feição da mineralização; (c) mineralização tipo stockworks; (d) mineralização tipo disseminado.

Local: garimpo Nhô (região do Cuiú-Cuiú); Coordenadas geográficas: S 05º55’41’’; W 56º33’52’’.
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Figura 7.18 Aspectos texturais de zonas de alterações em granitóides: (a) zona de alteração com textura  foliada em

granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú; Local: garimpo Chico Torres; Coordenadas geográfica: S 05º12' 26''; W57º35'

27''; (b) zona de alteração com textura foliada em granitóide do complexo Cuiú-Cuiú; observar o contato zona de

alteração/rocha encaixante; Local:garimpo Pepeu, região de São José; Coordenadas geográficas: S 06º11' 32'';W

57º23' 50''; (c) zona de alteração com textura maciça em granitóide da Suíte Intrusiva Parauari; garimpo São Jorge;

Coordenadas geográficas: S 06º28' 22''; W 55  34' 52''; e (d) zona de alteração com textura brechóide em granitóide

da Suíte Intrusiva Parauari; garimpo Guarim, região do Cuiú-Cuiú; Coordenadas geográficas: S 05º56' 53''; W 56º31'

06''.
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caracterizam a (i) zona de alteração proximal, a qual gradualmente passa para clorita e

sericita à medida que se afasta da mineralização, constituindo a (ii) zona de alteração distal.

Em secção delgada observa-se que o plagioclásio predominantemente é do tipo albita. Em

condições de formação de P-T consistentes com formação em fácies anfibolítica de baixo

grau, biotita, pirrotita, hematita e minerais contendo traços de Ti (magnetita e ilmenita)

ocorrem na zona proximal. Quando a rocha hospedeira é uma vulcânica há predomínio de

muscovita que se forma tanto na zona proximal como na distal.

Processo de K-feldspatização, com enriquecimento em K-feldspato na rocha encaixante, na

zona de alteração e, em menor proporção no veio mineralizado, está presente na grande maioria

dos garimpos estudados. O K-feldspato permanece quimicamente estável em toda a seqüência

desde a zona proximal até a zona distal e exibe cor rosa típica. Microscopicamente o K-feldspato

consiste em micropertitas, dominantemente.

Com relação à sílica, na zona proximal há um enriquecimento em SiO2 registrado em quase todos

as áreas estudadas, independentemente da natureza da rocha encaixante, evidenciado pelo

aumento dos veios de quartzo. Entretanto, silicificação sensu stricto, ou seja, adição de sílica na

rocha hospedeira não foi registrada. Outra feição dessa zona é o enriquecimento em pirita,

formando comumente porfiroblastos idiomórficos (Figuras 7.21c e 7.21c1).

Em rochas máficas, a (i) zona distal é formada por tremolita-actinolita, epidoto, clorita, carbonato,

magnetita, hematita, ilmenita e minerais de Ti (titanita e magnetita), que gradualmente passam

para carbonato, sericita, prehnita, quartzo, sulfeto e ouro na (ii) zona de alteração proximal.

Hornblenda é substituída por clorita ou até mesmo por biotita, dependendo das condições de

P-T de formação da alteração. Na zona distal óxidos primários de Ti e Fe são substituídos por

rutilo e este por leucoxênio. Em secção delgada, observa-se a substituição de clorita e K-feldspato

(micropertita) por sericita, carbonato e quartzo na zona distal. O plagioclásio é oligoclásio,

dominantemente.

7.5.4 Geoquímica das zonas de alteração

A distribuição da percentagem de mobilização química dos FTSM (first transition serie metals),

dos EM (elementos maiores formadores de rocha), dos REE (rare-earth elements), dos LILE

(large-ion lithophile elements) e dos HFSE (high-field strenght elements) em zonas de alterações

foi pesquisada em amostras de subsuperfície, baseando-se na equação proposta por Nesbitt,

H.W (1979). A equação é a seguinte:

% de mudança = {(Xs/Is) / (Xp/Ip)-1} x 100

onde: X é a concentração do elemento de uma determinada amostra (s) comparada com sua

concentração na rocha hospedeira não alterada (p); I é um elemento menos móvel (no presente

estudo foi usado o Al ; e a rocha hospedeira: tonalito, amostra MG-R-135bI).
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Figura 7.19 Exemplos de (a) rocha encaixante, (b) zona de alteração e (c) zona mineralizada no garimpo

Bom Jesus (contexto geológico: granitóide da Suíte Intrusiva Parauari); (Coordenadas geográficas: S 070 42’ 31’’;

W 560 24’ 23").

(a) Amostra de mão (WOF = 9 cm) da rocha encaixante: granitóide de cor clara, granulação grosseira, com

predominância de feldspato atingindo cerca de 65% do volume da rocha. Os outros constituintes são: quartzo (30%) e

biotita (5%). A rocha não apresenta evidências nem de alteração nem de deformação. (a1) Seção delgada (XPL; WOF =

4,5 mm; Amostra: MG-R-63aIII): monzogranito com textura granular, constituído por quartzo (29,2%); K-feldspato (32,6%);

plagioclásio (32,0%); biotita (5,0%) e opacos (1,2%). A rocha apresenta leves sinais de alteração, evidenciada pela

biotita levemente transformada para clorita e pela formação de agregados poligonais de quartzo (recristalização).

(b) Amostra de mão (WOF = 9 cm): zona de alteração em granitóide consistindo em feldspato de cor rosa, com

evidência de alteração, cujo produto exibe cor branco-esverdeado, e biotita parcialmente alterada. (b1) Seção

delgada (PPL; WOF = 4,5 mm; Amostra: MG-R-60a; vide análise química). A textura original da rocha foi

fortemente destruida, observando-se apenas: quartzo com forma poligonal (recristalização); feldspatos

completamente transformados para sericita (sericitização); e biotita em avançado estado de alteração para clorita,

contendo abundantes inclusões aciculares de minerais opacos, sugerindo a quebra dos minerais ferromagnesianos.

Essas evidências sugerem uma zona de alteração potássica.

(c) Amostra de mão(WOF = 9cm): zona mineralizada formada por uma massa de cor avermelhada constituída

por sílica, material argiloso rico em óxido de ferro e muita sericita. Dispersos na massa ocorrem veios de quartzo

portadores de ouro associado a sulfetos, com espessuras distintas. (c1) Seção delgada (PPL; WOF = 4,5 mm; Amostra:

MG-R-32a): a amostra consta dominantemente de sericita, quartzo e minerais opacos, incluindo-se ouro visível.
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Figura 7.20 Amostras de mão e de seções delgadas de zonas de alterações.

(a) Amostra de mão (WOF = 9 cm; Amostra: MG-R-92 aI): zona da alteração em granitóide (Suíte Intrusiva

Maloquinha), descolorida, textura maciça, constituída por caulim e quartzo. Observar veio de quartzo

(mineralizado em ouro) cortando a amostra (diagonalmente). (a1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra:

MG-R-92 aI): cataclasito caulinizado onde massa irregular de caulim (matriz) separa agregados granulares de

quartzo recristalizado, com formas euédricas e irregular, e K-feldspato caulinizado, com dimensões 1-2 mm.

Local: garimpo Santa Isabel. Coordenadas geográficas: S 060 47’20’’; W 560 14’55”.

(b) Amostra de mão (WOF = 9 cm; Amostra: MG-R-98aI): zona de alteração em rocha vulcânica (Formação Bom

Jesus), descolorida, com textura maciça, de granulação grosseira, constituída dominantemente por sericita de

cor verde-esbranquiçado. (b1) Seção delgada (XPL; WOF = 4,5 mm; Amostra: MG-R-98aI.): zona de alteração

filítica constituída por sericita, que substituí  feldspato, preservando a forma dos cristais originais e a clivagem.

Local: garimpo Majestade. Coordenadas geográficas: S 060 11’ 25’’; W 540 18’ 09”.

(c) Amostra de mão (WOF = 9 cm; Amostra: MG-R-99a): zona de alteração em granitóide (Suíte Intrusiva

Maloquinha), cor rosa-avermelhado e localmente esverdeada, com textura maciça. (c1) Seção delgada (XPL;

WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-99a): cataclasito quartzo-feldspático formado por K-feldspato e porfiroclastos

de quartzo dispersos numa matriz quartzo-feldspática. O feldspato apresenta leve sericitização. É comum a

presença de minerais opacos (em seção polida pirita está sendo substituída por hematita).

Local: garimpo Majestade. Coordenadas geográficas: S 060 11’ 25’’; W 540 18’ 09”.

CAP 7 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:25 PM227



228 PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS: GEOLOGIA, METALOGENIA E MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SIG

Figura 7.21 Amostra de mão e de seções delgadas de zonas de alterações.
(a) Amostra de mão (WOF = 9 em; Amostra: MG-R-94 alI): zona da alteração em granitóide (Suíte Intrusiva Maloquinha),
descolorida, textura maciça, constituída por uma massa quartzo-feldspática caulinizada. (a1) Seção delgada (XPL; WOF
=4,5 mm; Amostra: MG-R-94 alI): cataclasito caulinizado com matriz de caulim,ferruginosa, contendo grãos de quartzo
recristalizados e fraturados. Raros grãos de feldspato caulinizado. Local: garimpo Santa Isabel. Coordenadas geográficas:
S 06º47’20"; W 56º14’55“. (b) Seção delgada (PPL; WOF = 4,5 mm; Amostra: MG-R-41aI): zona de alteração em
granitóide (Complexo Cuiú-Cuiú), onde se observa a perda da textura original da rocha, resultando numa alteração
filítica, essencialmente constituída por sericita, que forma uma matriz com grãos < 0,02 mm. Evidências de deformação
nos cristais de quartzo, dispersos na matriz. Local: garimpo Chico Torres. Coordenadas geográficas: S 05° 12' 47”; W
57° 35' 19". (b1) Seção delgada (PPL; WOF = 4,5 mm; Amostra: MG-R-40aI) zona de alteração em granitóide (Complexo
Cuiú-Cuiú) representada por um cataclasito, com matriz argilosa, consistindo em sericita e diquita, onde estão dispersos
grãos de quartzo com extinção ondulante. Local: garimpo Chico Torres. Coordenadas geográficas: S 05° 12' 26"; W
57°35' 19". (c) Seção delgada (PPL; WOF = 4,5 mm; Amostra: MG-R-40aII): zona de alteração argilosa em granitóide
(Complexo Cuiú-Cuiú), com textura foliada, representada por ultramilonito, constituído por uma matriz limonítica-
argilosa e anastomosada, conferindo orientação à rocha. Abundantes grãos de quartzo de pequenas dimensões (0,2 a
0,05 mm) estão dispersos na matriz. Local: garimpo Chico Torres. Coordenadas geográficas: S 05°12’26"; W 57°35’19".
(c1) Seção delgada (PPL; WOF =4,5 mm; Amostra: SM-R-42): cataclasito quartzo-sericítico, cisalhado, com abundantes
grãos hipidiomorfos de pirita, totalmente substituídos por limonita (pseudomorfos). Alguns cristais de pirita formam
incipiente figura de “shadow pressure”, sugerindo formação dos sulfetos pós deformação. Local: garimpo Raimundinha,
região do Cuiú-Cuiú. Coordenadas geográficas: S 05° 56' 17”; W 56º31' 37".

(c1)
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De acordo com Nesbitt (1979) os teores em EM, FTSM, REE, LILE e HFSE nas amostras da zona

de alteração foram comparados com os dados nesses elementos obtidos na rocha  hospedeira,

visando caracterizar o enriquecimento e a depleção ocorridos durante o processo de interação

rocha/fluido.

Com base nos dados químicos (Tabela 7.1) foram estudadas as zonas de alterações (distal e

proximal) desenvolvidas em granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú, área do garimpo Ouro Roxo, a

partir de amostras do perfil de sondagem (profundidades não conhecidas), comparando-se as

concentrações dos elementos químicos nessas zonas com a rocha hospedeira, tonalito (amostra

MG-R-135 bI). Esses estudos sugerem:

(i) Os elementos da FTSM (Cr, Co, Fe2O3, Sc, Zn e Mn) revelaram um padrão de distribuição

para a rocha hospedeira diferente do padrão obtido para as zonas de alterações (Figura

7.22). Foi registrado enriquecimento expressivo em Fe2O3, Mn, Co, e Sc e menos

proeminente em Zn, e depleção em Cr nas amostras do envelope de alteração em relação

à hospedeira. Por outro lado, comparando-se os dados dos FTSM das zonas de alterações

distal e proximal, os elementos Fe2O3, Mn, Co e Sc apresentaram valores mais altos nas

amostras da zona distal, enquanto que o Cr mostrou um comportamento inverso, com

teores levemente mais altos na zona proximal; e o Zn manteve os mesmos valores tanto

na zona distal como na proximal.

(ii) Com relação aos EM (elementos maiores; Figura 7.23), o K2O apresentou significativo

enriquecimento nas zonas de alteração, distal e proximal, comparativamente com os

teores registrados em amostras da rocha hospedeira, onde os valores em K2O mostram-

se depletados. Os teores em TiO2 são levemente mais altos nas zonas de alterações,

principalmente na zona distal, onde foi registrado o valor mais alto. Os teores em CaO

não mostraram variações na zona distal (zona potássica) comparando-se os valores das

zonas de alterações com os dados da hospedeira; entretanto, na zona proximal há um

enriquecimento em CaO bem expressivo (zona carbonática).

(iii) A percentagem de mobilização química dos REE para os elementos Yb, Gd e Sm (Figura

7.23) na rocha hospedeira quando comparada com os valores obtidos nas amostras das

zonas de alterações distal e proximal, não revelou variação nos teores, apresentando

distribuição uniforme, aproximando-se de uma linha reta. Entretanto, na distribuição

do La foi registrado um padrão depletado nas zonas distal e proximal, enquanto que se

observa um leve enriquecimento neste elemento na zona mineralizada comparativamente

com a hospedeira.

(iv) A percentagem de mobilização química dos LILE, para os elementos Sr, Ba e Rb, na

zona de alteração distal, reflete comportamento inverso, com dados depletados em Sr e

enriquecidos significativamente em Ba e Rb em relação à rocha hospedeira. Entretanto,

com relação à zona proximal essa distribuição é inversa com significativo enriquecimento

em Sr e forte depleção em Ba e Rb em comparação com a rocha hospedeira (Figura 7.24).

(v) Os HFSE registraram padrões de distribuição inversos, com enriquecimento em Zr com

valores mais alto na zona distal, e depleção em Y e Nb com pequena variação em todo o

perfil (Figura 7.24).
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Figura 7.22 Percentagem de mobilização dos FTSM (first transition serie metals) em zona de alteração desenvolvida em granitóide do

Complexo Cuiú-Cuiú, no garimpo Ouro Roxo. As amostras são do perfil de sondagem MG-R-135bI a 135 bVII (vide Figura 7.30). Coordenadas

geográficas: S 06°09’27’’; W 57°24’12’’.
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Figura 7.23 Percentagem de mobilização dos EM (elementos maiores) e dos REE (rare-earth elements = elementos de terras  raras) em zona

de alteração desenvolvida em granitóides do Complexo Cuiú-Cuiú, no garimpo Ouro Roxo. As amostras são do perfil de sondagem MG-R-

135bI a 135 bVII (vide Figura 7.30). Coordenadas  geográficas: S 06°09’27’’; W 57°24’12’’.
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Figura 7.24 Percentagem de mobilização LILE (longe-ion lithophile elements) e dos HFSE (high-field strenght elements) em zona de alteração

desenvolvida em granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú, no garimpo Ouro Roxo. As amostras são do perfil de sondagem MG-R-135bI a 135 bVII

(vide Figura 7.30) Coordenadas geográficas: S 06°09’27’’; W 57°24’12’’.

CAP 7 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:25 PM232



MINERALIZAÇÃO E ZONAS DE ALTERAÇÃO 233

(vi) O padrão de REE, normalizados segundo Nakamura (1974), das zonas de alterações

caracteriza-se por pequenas anomalias em Eu e baixo fracionamento dos elementos leves

e pesados, não apresentando, portanto, enriquecimento nesses elementos em relação a

rocha hospedeira. A sua distribuição muito se aproxima da registrada em granitóide

não alterado do Complexo Cuiú-Cuiú, como pode ser visualizado na Figura 7.25.

Estudos químicos das zonas de alteração em amostras de superfície, coletadas em afloramentos

nas áreas de garimpos, foram também realizados. A distribuição dos REE normalizados segundo

Nakamura (1974) aplicada à essas amostras podem ser observada  nas Figuras 7.26 a 7.28.

Foram selecionadas zonas de alteração desenvolvidas em granitóides de diferentes contextos

geológicos, tais como: Complexo Cuiú-Cuiú (garimpos: Nossa Senhora da Conceição, Pepeu e

Carneirinho); Suíte Intrusiva Creporizão (garimpos: Messias, Joel, da “mineração” Crepori e

Ouro Mil); e Suíte Intrusiva Parauari (garimpos: Almeida e Bom Jesus). Esta distribuição foi

também aplicada para as rochas básicas da Suíte Intrusiva Ingarana em amostras provenientes

do garimpo Davi.

Como resultado desses estudos, observa-se que as zonas de alteração desenvolvidas em diferentes

granitóides de diversas suítes graníticas apresentam o padrão de distribuição dos REE consistente

com o padrão da rocha original, refletindo a mesma distribuição registrada na rocha encaixante

não alterada correspondente. As zonas de alteração formadas em rochas do Complexo Cuiú-

Cuiú exibem depleção nos elementos REE pesados (Dy, Ho, Er, Yb, Lu) comparativamente com

os REE leves (La, Ce, Pr, Nd, Sm) e razão Eu/Eu* positiva. Para as zonas de alteração desenvolvidas

em rochas da Suíte Intrusiva Creporizão o padrão de distribuição é bem caracterizado pela

anomalia negativa significativa de Eu, enquanto que as zonas de alteração formadas na ambiência

tipo Parauari, observa-se padrões não fracionados, com anomalias de Eu levemente negativa e

padrão flat dos REE pesados e leve enriquecimento dos REE leves.

Entretanto, não obstante esses granitóides exibirem padrões consistentes de distribuição dos

REE, tanto na rocha original como na zona de alteração correspondente, observa-se que a sua

concentração em REE varia dependendo da ambiência geológica e do contexto estrutural.

Enquanto as zonas de alteração formadas em ambiente tipo Complexo Cuiú-Cuiú apresentam-

se depletadas em REE em relação à rocha original, as zonas de alteração formadas nos contextos

da Suíte Intrusiva Creporizão  e da Suíte Intrusiva Parauari sugerem um leve enriquecimento

dos REE, cuja variação é função da proximidade da estrutura. Nesses contextos as zonas de

alteração proximal a estrutura apresentam um leve enriquecimento nos REE quando comparadas

com àquelas que se formaram marginalmente à estrutura (zona distal), onde os teores em REE

estão depletados, comparativamente com a rocha original encaixante. Esta situação também se

verifica em contexto geológico de zonas mineralizadas desenvolvidas em rochas básicas,

conforme ocorre nas zonas de alteração desenvolvidas no garimpo Davi.

As tabelas com os dados químicos das zonas de alteração estão anexadas no fim deste capítulo

(Tabela 7.1).
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Figura 7.25 Distribuição dos REE normalizados segundo Nakamura (1974), aplicada às amostras das zonas de alterações

desenvolvidas em granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú, coletadas no perfil de sondagem, no garimpo Ouro Roxo (Amostras MG-

R-135bI a MG-R-135bVII. A amostra MG-R-135bII refere-se a rocha hospedeira, cujos dados dos REE foram plotados para

comparação). O perfil litológico da sondagem está orientado do topo (MG-R-135bI) para a base (MG-R-135bVII), e pode ser

visualizado na Figura 7.30. Local: garimpo Ouro Roxo; Coordenada geográficas: S 06º09' 27''; W 57º24' 12''.
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Figura 7.26  Distribuição  dos  REE  normalizados segundo  Nakamura  (1974),  aplicada  às  amostras  das  zonas  de alterações

desenvolvidas em granitóides do (i) Complexo Cuiú-Cuiú: (a & b) garimpo Nossa Senhora da Conceição; e da (ii) Suite Intrusiva

Parauari: (c) garimpo Almerita; e (iii) da Suíte Intrusiva Creporizão: (d) garimpo do Messias, região do  Creporizão. Para comparação

foram plotados os dados dos REE em amostras das rochas hospedeiras correspondentes,  para os  casos  (a, b & d).
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Figura 7.27 Distribuição dos REE normalizados segundo Nakamura (1974), aplicada às amostras das zonas de alterações desenvolvidas

em granitóides da (i) Suíte Intrusiva Creporizão: (a) garimpo Joel, região do Creporizão; (b) garimpo da "mineração Crepori"; e (d)

garimpo Ouro Mil; e do (ii) Complexo Cuiú-Cuiú, (c) garimpo Carneirinho.
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Figura 7.28 Distribuição dos REE normalizados segundo Nakamura (1974), aplicada às amostras das zonas de alteração desenvolvidas

em granitóides da (i) Suíte Intrusiva Parauari nos garimpos: (a) Almerita (região do Cuiú-Cuiú) e Bom Jesus; e do (ii) Complexo Cuiú-

Cuiú (b), Pepeu (região de São José); e em (iii) gabro da Suíte Intrusiva Ingarana, no garimpo (c) Davi.
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7.5.5 Condições de P-T de formação das zonas de alteração

Na Província Mineral do Tapajós, rochas metamorfizadas e alteradas na fácies greenschist de

baixo a médio grau representam a rocha encaixante mais freqüente da mineralização de ouro,

tanto no tipo em veios de quartzo (lode-gold) como no tipo disseminado/stockwork. Entretanto,

as assembléias minerais consistentes com os registros deformacionais sugerem que as zonas de

alteração em volta dos lode-gold foram desenvolvidas sob condições de P-T que variaram de

fácies greenschist a anfibolítica de baixo grau, porém com predominância do primeiro tipo.

As evidências geológicas levantadas no garimpo Pepeu, região do São José demonstram essa

variação. Nesse garimpo, a presença de biotita na assembléia mineral, associada à sericita e K-

feldspato, poderia ter sua formação atribuída a: (i) percolação de fluido em diferentes litótipos,

ou (ii) formação de zona da alteração sob condições de P-T mais elevadas.

Conforme previamente mencionado, nessa área a presença de diques e/ou sills de rochas básicas,

contidos no granitóide hospedeiro da mineralização, poderia permitir a interação do fluido

hidrotermal com rochas de naturezas distintas, variando de básica a ácida, acarretando

modificações na composição química e conseqüentemente na associação mineralógica do envelope

de alteração, resultando num enriquecimento em biotita, favorecendo a hipótese (i). Por outro

lado, o padrão estrutural da área consistente com regime deformacional dúctil-rúptil; a forma em

boudins dos veios de quartzo com ouro; e a presença de biotita na assembléia mineral do envelope

de alteração, são evidências que reforçam a hipótese (ii), sugerindo condições de P-T provavelmente

anfibolítica de baixo grau na formação da zona de alteração na área em análise.

Um sumário das seqüências paragenéticas das zonas de alteração em granitóides deformados

em condições de P-T de fácies anfibolítica de baixo grau a greenschist na Província Mineral do

Tapajós podem ser visualizadas nas Figuras 7.29a e b respectivamente.

7. 6 Timming da mineralização

Os resultados dos estudos sobre a paragênese mineral do minério combinados as investigações

nas zonas de alteração, permitem tecer alguns comentários sobre as relações e o timming das

diferentes fases da mineralização de ouro na Província Tapajós.

As evidências demonstram que a mineralização aurífera está relacionada a mais de um evento

termal de profundidade, que evolui para níveis crustais mais elevados, variando

conseqüentemente as condições metamórficas e o emplacement dos diferentes granitóides, cujas

feições geológicas, estruturais e mineralógicas sugerem zonas de alteração formadas em condições

dúctil-rúptil (Figura 7.30) e predominantemente rúptil. (Figura 7.31).

Com base na petroquímica de rochas e suportada pela geologia dos isótopos radiogêncios, foi

sugerido o desenvolvimento de arcos magmáticos, cujo emplacement das rochas ígneas na crosta
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Figura 7.29a Sumário da seqüência paragenética da zona de alteração e do minério em granitóides, metamorfisados em

condições de P-T de fáceis anfibolítica, de baixo grau, na Província  Mineral do Tapajós.
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Figura 7.29b Sumário da seqüência paragenética da zona de alteração em granitóides, metamorfisados em condições de P-T

de fáceis greenschist,  na Província  Mineral do Tapajós.
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variou de sin-pico de metamorfismo, sob domínio de condições de fácies anfibolítica de baixo

grau, a pós-pico do metamorfismo, no domínio da fácies metamórfica greenschist.

Nesse contexto, o primeiro evento tectono-geológico sob condições crustais mais profundas,

favoreceu a deposição da primeira fase da mineralização, enquanto que a segunda fase ocorreu

sob condições crustais mais elevadas.

7.7 Discussão e comentários

Na Província Mineral do Tapajós, os veios de quartzo portadores de ouro são dominantemente

sistemas de veio de quartzo com <5% de sulfetos e raro carbonatos. Os veios podem conter

albita, K-felspato, prehnita, mica branca e clorita, no domínio da fácies greenschisit e anfibólio

(tremolita-actinolita) e biotita na fácies anfibolítica. A razão Au/Ag varia de 10 a 4; teor em Cu

é baixo; e o teor em ouro varia de 30g/t a 6-2 g/t.

A mineralogia dos sulfetos reflete a rocha hospedeira, com pirita e pirrotita dominante, o que é

consistente com a natureza ígnea félsica da grande maioria das rochas hospedeiras (granitóides

e vulcânicas félsicas). A ausência de arsenopirita na paragênese mineral deve ser atribuída à

ausência de registros de mineralizações de ouro hospedadas em rochas supracrustais

metassediementares.

No estudo das associações paragenéticas, a fase óxido da primeira fase metalogenética, portadora

de uma assembléia mineral rica em ferro e titânio (magnetita, ilmenita e rutilo), e formada a

partir das modificações da composição da rocha original, sugere condições de regime de

deformação de temperatura alta. A presença de textura milonítica reconhecida na rocha

hospedeira, associada à veios mineralizados deformados contendo biotita e o minério piritoso

com textura brechóide, são evidências consistentes com temperatura em torno de 500 Co.

Por outro lado, tomando-se por base a assembléia ouro/bismuto/telureto da segunda fase

metalogenética, e considerando-se o melting point do bismuto de 271.5 C0 (vide Barnes, 1979),

sugere-se um limite superior de temperatura de formação para esta fase de < 270 C0.

Embora, os processos de alteração tenham atingidos diferentes litótipos, de composição química

variando de ácida à básica, essas rochas exibem padrão similar de zonas de alteração, e suas

assembléias minerais resultantes refletem que essas rochas foram submetidas aos mesmos

processos metassomáticos.

Baseando-se na textura dos veios de quartzo mineralizados em ouro, é notório que o ouro

ocorre em veios formados em diferentes níveis crustais, e conseqüentemente com profundidades

de formação distintas. Na primeira fase metalogenética, a presença de veios mineralizados

deformados, boudinados e de formas sigmoidais (leitos de sulfetos maciços), são evidências

que a deformação é pré ou contemporânea a mineralização. Enquanto que na segunda fase
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metalogenética, com base na textura comb ou vuggy, associada à ausência de deformação nos

veios portadores de ouro, e a presença de stockworks sugerem regime de deformação rúptil, que

atribuem a essa fase condições de formação consistentes com nível crustal mais elevado.

As mineralizações de ouro na Província Mineral do Tapajós estão hospedadas em rochas félsicas

(dominantemente granitóides e em menor proporção rochas vulcânicas) e rochas máficas (gabros),

as quais foram submetidas a processos deformacionais de facies greenschist e, mais raramente,

anfibolítica de baixo grau. Subordinadamente, ocorrem mineralizações, cuja rocha hospedeira

consiste de sedimentos antigos.

Em todas as rochas hospedeiras, em diferentes graus de deformação, a combinação de alteração

potássica (formação de sericita, biotita ou de K-feldspato), carbonatização, sulfidização e a

formação de veio de quartzo são as mais significativas feições que podem ser usadas para o

reconhecimento das zonas de alteração na província. A mudança de uma associação mineralógica

sem sericita para uma assembléia rica em sericita ocorre em todas as variações de rochas félsicas.

A presença de leucoxênio é uma outra feição marcante dos veios de quartzo mineralizados,

observada em rochas máficas em facies greenschist, enquanto ilmenita ou titanita é substituída

por rutilo. Em facies anfibolítica, a seqüência de alteração é caracterizada por uma alteração

potássica, evidenciada na zona distal por biotitização e K-feldspatização com hornblenda, clorita

e epidoto, enquanto que na zona proximal predomina sericita, muscovita e carbonitização.

As zonas de alteração mostram evidências de adição de SiO2, CaO, S, K2O, H2O e Fe2O3, em

quantidades razoáveis. Essas evidências são refletidas pela substituição de todos ou quase todos

os minerais presentes antes da alteração para carbonato, pirita, clorita, sericita ou mica branca,

sob condições de fácies greenschist, ou por calcita, pirrotita, anfibólios ricos em Ca (tremolita-

actinolita), hornblenda, biotita ou K-feldspato, em grau metamórfico mais alto (fácies anfibólítica

de baixo grau). A carbonatização é mais freqüente em rochas máficas, porém, menos comun nas

félsicas. Significante enriquecimento em SiO2 na zona proximal é evidenciado por meio dos

veios de quartzo, entretanto os registros de um aumento em sílica na rocha hospedeira, não

ocorre comumente.

Em geral, a composição da rocha hospedeira não é fator relevantes no controle da variabilidade

geoquímica das zonas de alteração nas mineralizações de ouro no Tapajós. Conforme

demonstrado, na maioria dos garimpos estudados, independente da natureza da rocha

hospedeira, há um enriquecimento em minerais ricos em potássio, como por exemplo, K-feldspato

e sericita e, em menos freqüência de carbonato, muscovita e biotita. Entretanto, o efeito da

rocha hospedeira pode está presente em algumas áreas, como por exemplo a presença de Bi,

Mo, Te e Sn mostram forte associação espacial com granitóides.

Por outro lado, a temperatura de formação das zonas de alteração parece ter tido um efeito

sobre alguns elementos, tais como Te, Bi e F que tendem a se enriquecer nas áreas mineralizadas

formadas em nível crustal mais elevado, ou em temperaturas mais baixas (<300 Co).
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Figura 7.30 Perfil vertical da zona de alteração desenvolvida em rocha granitóide sob condições de P-T

consistentes com as condições de fácies anfibolítica de baixo gráu. Local: garimpo Ouro Roxo; Coordenadas

geográficas: S 060 09´ 27´´ ; W 570 24´12´´. Perfil ordenado do topo para a base, a partir de amostras de sondagens,

(WOF = 6 cm; Amostras: MG-R-135 aI a 135aVII) onde se observa : (a) rocha encaixante: tonalito, granulação

grosseira, textura gnáissica, com grãos de plagioclásio estirados e orientados; Hornblenda com alguns cristais

alterados (tremolita-actinolita) e biotita com evidências de cloritização, são os minerais máficos dominantes; (b)

zona de alteração distal rica em feldspato, cor rosa-avermelhado; (c) zona de alteração distal, parcialmente

descolorida, formada por quartzo, sericita e clorita, com intercalações de raros e delgados veios de quartzo; (d)
zona de alteração proximal, descolorida, formada por clorita, sericita e carbonato, textura milonítica, exibindo

microdobramento dos leitos máficos e microfraturas preenchidas por sílica; (e) zona de alteração proximal,

fortemente descolorida, cor amarela, textura milonítica consistindo de uma massa muito fina de clorita e carbonato,

dominantemente. A cor amarelada estar relacionada à alteração do carbonato (ankerita para dolomita),

provavelmente. Ocorrem microfraturas preenchidas por sílica, opacos e carbonato; e (f) zona mineralizada

contida na zona (e), representada por veio de quartzo fraturado e portador de ouro e sulfetos.

ROCHA ENCAIXANTE
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Figura 7.31 Perfil vertical da zona de alteração desenvolvida em rocha granitóide sob condições de P-T

consistentes com as condições de fácies greenchist. Local: garimpo “mineração” Crepori, área do Creporizão;

Coordenadas geográficas: S 060 50’ 32´´ ; W 560 46´34´´. Perfil ordenado do topo para a base, a partir de amostras

de sondagens, (WOF = 6 cm; Amostras: MG-R-149 aI a 149 aVl), onde se observa : (a) rocha encaixante: granitóide,

rosa, textura cataclástica, com cristais muito grosseiros e fraturados de   plagioclásio (albita-oligoclásio); quartzo

ocorre formando lentes que se intercalam aos cristais de feldspato (micropertitas); (b) zona de alteração distal

fraturada, rica em feldspato róseo (micropertita), com leve orientação dos minerais filossilicáticos (clorita e

muscovita) e grãos de quartzo e plagioclásio muito quebrados, formando textura cataclástica; (c) zona de alteração
proximal, parcialmente descolorida, representada por matriz afanítica quartzo-feldspática, contendo fenocristais

de K-feldspato (micropertita) e de quartzo, com clorita e muscovita associadas; (d) zona de alteração proximal,

fortemente descolorida, consistindo de uma matriz afanítica de quartzo, K-felspato (micropertitas) e plagioclásio,

com clorita, muscovita e carbonato; (e) amostra de andesito (rocha encaixante) que ocorre em contato com a

mineralização; e (f) zona mineralizada, desenvolvida  no contato andesito (esquerda) / granito (direita), constituída

por veio de quartzo (de cor esbranquiçado) portador de ouro e sulfetos.

CAP 7 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:25 PM244



MINERALIZAÇÃO E ZONAS DE ALTERAÇÃO 245

A química das zonas de alteração reflete variações mineralógicas, confirmando que a assinatura

geoquímica pode variar numa mesma região, sendo também função da estrutura. Na região do

Cuiú-Cuiú, onde são freqüentes mineralizações em granitóides, a presença de molibdenita foi

registrada apenas nos garimpos, cuja localização está intimamente relacionada à shear zone,

favorecendo a ascenção do fluido mineralizante. A distribuição de Mo poderá sugerir que a

distribuição dos elementos químicos reflete mais a origem do fluido dentro de um controle

estrutural em escala regional do que um fator local isolado.

Em resumo, a assembléia mineral e a largura da zona de alteração variam com o tipo da zona de

alteração, sendo função do nível crustal da alteração hidrotermal, do contexto estrutural e, em

menor proporção, da natureza da rocha hospedeira. As zonas de alteração mostram variação

vertical mais pronunciada do que lateral. Os halos de alteração mostram uma depleção na

quantidade de carbonato à medida que se afasta da zona mineralizada.

Com relação ao contexto granitóide, por exemplo os elementos químicos imóveis  Y, Zr, Ti e Cr

não mostram valores altos nas suas razões para a rocha encaixante, com exceção do Zr, cujo

teor na zona distal é expressivo. Esse comportamento reflete não terem ocorridos perdas ou

ganhos expressivos de elementos químicos, e conseqüentemente os processos de solubilização

e deposição não foram muito efetivos nesse contexto (vide Eilu et al., 1999).

No que se refere aos elementos químicos móveis, por exemplo Sr, Ba e Rb observa-se ganhos

expressivos desses elementos nas zonas de alteração, porém comportando inverso, com

enriquecimento em Sr na zona proximal, e de Ba e Rb na zona distal.

A paragênese dominante é: sericita, K-feldspato, clorita, muscovita, quartzo e epidoto. A

distribuição da percentagem em CaO e Sr com padrões depletados é indicativa da baixa

representatividade de zonas de alteração propilítica. A constância nos valores percentuais em

peso em Al2O3 aponta para a ausência de alteração argílica, que pode ser atribuída à baixa

permeabilidade da rocha e/ou a baixa razão fluido/rocha. O padrão de distribuição similar e

enriquecido em K2O e Rb na maioria das amostras e a não correlação desse padrão com o Ba, é

consistente com o fato de sericita ser o mineral de alteração dominante, seguindo-se

subordinadamente de K-feldspato, responsáveis pela formação de zona de alteração do tipo

potássica/sericítica.
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VIII ISÓTOPOS RADIOGÊNICOS DE CHUMBOCapítulo

8.1 Introdução

O decaimento radioativo do urânio e de tório em isótopos estáveis de chumbo é a base do

estudo da Geologia dos Isótopos do Chumbo. Neste estudo, existem três isótopos de relevância,

cujo processo de desintegração é: 238U em 206Pb;  235U em 207Pb; e 232Th em 208Pb. Na natureza

ocorre um quarto isótopo deste elemento, o 204Pb, cuja abundância não é afetada pelo decaimento

radioativo do U ou do Th. Essa propriedade permite seu uso como referência estável.

Os dados de composição isotópica de Pb em sulfetos podem ser usados para elucidar problemas

geológicos, tais como: (i) a relação de tempo entre a deformação e a mineralização; (ii) a origem,

isto é, a fonte do metal, bem como (iii) a “idade-modelo” (model-age) da amostra analisada.

Entende-se por idade-modelo “o tempo em que a amostra tem a mesma composição isotópica da

sua fonte” (Arndt & Goldstein, 1987).

Por outro lado, os dados isotópicos de Pb em rocha representam “a idade de residência crustal”

(crustal-residence age; O´Nions et al., 1983). A idade de residência crustal reflete “a idade de

formação de um evento crustal específico”, ou seja, por exemplo, as idades do metamorfismo,

do hidrotermalismo, ou de intemperismo. Durante esses processos, o sistema U/Pb da rocha

é aberto (alterado) e sua composição isotópica é modificada. Esta variação na composição

isotópica do Pb permite datar o tempo em que o referido evento ocorreu. Assim sendo, em

decorrência das perturbações às quais o sistema U/Th/Pb de uma rocha é submetido, provocadas

pelos processos que ocorrem durante os eventos geológicos, o emprego do método Pb-Pb para

datação da “idade de formação crustal” (crust-formation age; Nelson & DePaolo, 1985) não é

recomendado. Entende-se por idade de formação crustal “o tempo de diferenciação da crosta

do manto”. Nesses casos, outros métodos radiogênicos devem ser adotados.

Em minerais com baixas razões de Th/Pb e U/Pb, ao contrário, o Pb aprisionado não sofre

mais modificações devidas ao decaimento radioativo, preservando assim a composição isotópica

da fonte desses minerais no momento da formação dos mesmos. Esse método é utilizado em

metalogenia onde, além da idade, procura-se investigar a origem e gênese das mineralizações.

Vários autores têm demonstrado que a composição isotópica de Pb de um depósito permanece

Jean Michel Lafont1 e Maria Glícia da Nóbrega Coutinho2

1 UFPA– Universidade Federal do Pará
2CPRM – Serviço Geológico do Brasil;

CAP 8 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:26 PM251



252 PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS: GEOLOGIA, METALOGENIA E MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SIG

quase constante, enquanto que Doe & Stacey (1974) concluíram que uma única análise é

suficiente para caracterizar a composição isotópica do Pb de um determinado depósito mineral.

O principal mineral usado na investigação da composição isotópica de Pb nos estudos

metalogenéticos é a galena. Entretanto, outros sulfetos, como por exemplo a pirita, podem ser

utilizados. A partir das composições isotópicas de galena provenientes de diversos depósitos

metálicos com idades conhecidas, foi elaborado o modelo de evolução do elemento Pb na Terra.

O modelo mais simples (Holmes, 1946; Houtermans, 1946) admite que o Pb terrestre evolui em

reservatório com razões U/Pb distintas após um único estágio de diferenciação que teve lugar

no momento da formação da Terra, há cerca de 4,56 Ga. Entretanto, este modelo (estágio único)

aplica-se apenas para rochas do Arqueano, pois é improvável que os diversos reservatórios

tenham permanecido inalterados desde o início da formação do planeta Terra.

O modelo de evolução do Pb em estágio duplo (Stacey & Kramers, 1975) admite uma segunda

diferenciação geoquímica ocorrida há 3,7 Ga, época em que se iniciou a formação de grandes

volumes de crosta continental. Neste modelo (estágio duplo) o Pb evoluiu no primeiro estágio

(4,56 Ga – 3,70 Ga) com valores das razões µ = 238U/204Pb de 7,19 e K = 232Th/204Pb de 32,21,

e no segundo estágio (3,7 Ga até o presente, isto é, 0 Ga), com valores de µ e K de 9,735 e

36,84, respectivamente. Estes valores são considerados como representativos da média do Pb

crustal. Dessa forma, todo Pb que evoluiu neste reservatório e foi removido em um determinado

momento tem suas razões isotópicas em algum ponto da curva de crescimento do Pb entre 3,7

Ga e o tempo presente. Assim, a época de separação pode ser calculada com o auxílio das

isócronas traçadas em diagramas 207Pb/204Pb x 206Pb/204Pb e 208Pb/204Pb x 206Pb/204Pb.

Um terceiro modelo foi também desenvolvido (Cumming & Richards,1975), o modelo de evolução

de Pb no qual as razões U/Pb e Th/Pb aumentam continuamente desde a formação da Terra

(modelo contínuo). A curva de evolução deste modelo é próxima daquela definida no modelo

de Stacey & Kramers (1975) e representa também uma média do Pb da crosta terreste.

Nos modelos acima admite-se uma origem única para as rochas ou depósitos metálicos. O Pb

removido de uma fonte evoluindo segundo um dos modelos apresentados, para ser incluído em

uma fase mineral com razão U/Pb próxima do zero, como a galena, tem a sua composição isotópica

congelada neste mineral. Uma idade-modelo pode ser então calculada para a mineralização

com base nas curvas de crescimento do Pb, traçadas em diagramas 207Pb/204Pb x 206Pb/204Pb e
208Pb/204Pb x 206Pb/204Pb.

Doe & Zartman (1979) e Zartman & Doe (1981), considerando uma interação dinâmica crosta-

manto, propõem mais um modelo que relaciona as composições isotópicas de determinados

depósitos metálicos com os ambientes geodinâmicos nos quais os mesmos se formaram. O

modelo, chamado de Plumbotectônica, estabelece a evolução do Pb para a crosta continental

superior, a crosta continental inferior e o manto. Considera-se ainda um quarto ambiente

orogênico, que deriva da mistura dos outros três ambientes, compreendendo ciclos de erosão,

CAP 8 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:26 PM252



ISÓTOPOS RADIOGÊNICOS DE CHUMBO 253

CAP 8 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:26 PM253



254 PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS: GEOLOGIA, METALOGENIA E MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SIG

CAP 8 NOVO.pmd 8/27/2008, 2:48 PM254



ISÓTOPOS RADIOGÊNICOS DE CHUMBO 255

CAP 8 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:26 PM255



256 PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS: GEOLOGIA, METALOGENIA E MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SIG

sedimentação, subducção e diversas formas de atividades ígneas. A comparação das

composições isotópicas do Pb das amostras com as curvas de evolução do Pb em diagramas
208Pb/204Pb x. 206Pb/204Pb e 207Pb/204Pb x 206Pb/204Pb, segundo este modelo, fornece informações

genéticas sobre a origem dos depósitos minerais.

Neste sentido, assumindo-se que o ouro e os sulfetos estão associados parageneticamente,

conforme sugerido pelas investigações em seções polidas, no presente estudo foram utilizados

dados de composição isotópica do Pb em sulfetos com o objetivo de prover informações acerca

da provável fonte do metal (ouro), bem como determinar a idade-modelo da mineralização

aurífera na Província Tapajós.

8.2 Metódo de estudo

Amostras de sulfetos em veios de quartzo portadores de ouro foram coletadas para determinação

da composição isotópica de Pb. Vinte e duas amostras de galena e pirita provenientes de 17

depósitos foram selecionadas durante a atividade estudo de prospectos, quando o controle

estrutural dos veios foi previamente caracterizado (Tabela 8.1). As amostras foram enviadas

para o Laboratório de Geologia Isotópica (Pará-ISO) da Universidade Federal do Pará (UFPA),

tendo sido realizadas 32 determinações de composição isotópica de chumbo.

O procedimento para a separação química e análise isotópica do Pb em minerais, utilizado pelo

Pará-ISO, é aquele de Manhès (1982), adaptado por Rodrigues (1992).

Para as galenas, o procedimento experimental de dissolução das amostras é simplificado. Cerca

de 10 mg de galena são dissolvidos em 2 ataques ácidos sucessivos com HBr (8N) e com HNO3

(13N). Após evaporação, o resíduo é dissolvido em HNO3 (13N) e H2O tridestilada. Uma alíquota,

correspondendo a uma quantidade de Pb inferior a 2 µg, é retirada e misturada com 20 µl de

H3PO4 (0,125M). Após evaporação, o concentrado de Pb é depositado com 2 - 5 µl de sílica gel

em um filamento de Re para a leitura das composições isotópicas do Pb no espectrômetro de

massa.

Para as análises de piritas, 100 – 150 mg de amostra são dissolvidos a frio em uma mistura de

HCl (6N) + HNO3 (13N) + HBr (8N) durante aproximadamente 12h. Após evaporação, o

procedimento é repetido uma segunda vez. O Pb é separado e purificado em microcoluna por

cromatografia em resina trocadora de íons tipo DOWEX AG 1 x 8 (200-400 mesh). O Pb purificado

é misturado com 20 µl de H3PO4 (0,125M) e depositado, após evaporação, em filamento de Re,

juntamente com sílica gel.

O controle da contaminação do Pb introduzido durante o procedimento experimental é

efetuado com a análise de “brancos” de química. A contaminação global em Pb é mantida

em nível inferior a 2 µg, o que pode ser considerado como desprezível diante das quantidades

de Pb analisado nas amostras (1-2 µg).
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As análises isotópicas de Pb de galena e de pirita são realizadas no espectrômetro de massa

VG ISOMASS 54E equipado com monocoletor. Os resultados isotópicos correspondem à média

ponderada de 10 “blocos” de 10 ciclos de razões isotópicas. As razões medidas são corrigidas

do efeito de discriminação de massa com um fator de 0,11% ± 0,03 por unidade de massa

atômica, determinado pelas análises repetidas do padrão NBS-982 “Equal Atoms”. A razão
207Pb/204Pb é calculada a partir das razões 206Pb/204Pb e 207Pb/206Pb, de acordo com Ludwig (1980).

A reprodução dos resultados analíticos é garantida pela análise de duplicata de 10 amostras

que foram reanalisadas para verificar a acurácia dos resultados isotópicos.

8.3 Idade-Modelo

O chumbo não ocorre somente sob a forma de produto radiogênico (radiogenic daughter product)

resultante do decaimento do U e Th, mas pode também formar seus próprios minerais dos quais

o U e o Th são excluídos. Assim sendo, a composição isotópica do Pb pode variar desde os

amplos limites do Pb altamente radiogênico presente em minerais portadores de U e Th até o Pb

comum (não radiogênico) na galena. O fato de a galena ocorrer associada a sulfetos, com

frequência, e usualmente estar presente em veios portadores de ouro, permite que se determine

o tempo de deposição da mineralização dos depósitos de ouro e que se estude a origem do metal

(fonte do ouro), fazendo-se uso dos dados de composição isotópica do Pb nos minerais dos

minérios. Admitindo-se que o Pb nestes depósitos é derivado da mesma fonte que o Au (Krames

& Foster, 1982), as conclusões sobre a historia da evolução crustal com base no dados isotópicos

do chumbo original podem conduzir à historia da fonte do ouro.

Tem sido também demonstrado que a composição isotópica do chumbo de qualquer minério é

característica da fonte da qual o chumbo foi derivado e que independe do modo de deposição

do minério (Richards, 1971).

As idades-modelo e os valores de µ (238U/204Pb) correspondentes foram calculados a partir do

modelo de Stacey & Kramers (1975) com auxílio do programa ISOPLOT versão 2.92 de Ludwig

(1997). As médias ponderadas para as razões isotópicas e idades-modelo, bem como o histograma

de frequência de idades, foram calculados com o programa ISOPLOT/EXCEL versão 1.00 de

Ludwig (1998). O detalhamento do cálculo pode ser encontrado em Faure (1977). A idade T

inicial para o cálculo é de 2.700 Ma e as razões 206Pb/204Pb; 207Pb/206Pb; e 208Pb/204Pb a 3,7 Ga são

respectivamente de 11,152; 12,998 e 31,230. Os valores médios para as razões isotópicas de chumbo das

amostras são de 206Pb/204Pb = 15,990 ± 0,020; 207Pb/206Pb = 15,595 ± 0,016 e 208Pb/204Pb = 35,732 ± 0,044,

o que corresponde a uma idade-modelo média de 1.932 ± 16 Ma (Figura 8.1).

8.4 Discussão e comentários

O primeiro ponto a ser destacado é que não foram observadas diferenças entre as composições

isotópicas determinadas em amostras de galena 206Pb/204Pb = 15,90 –16,12 e 207Pb/204Pb = 15,54
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Figura 8.1 Média das idades modelo para os sulfetos da Província Mineral do Tapajós (calculadas a

partir do modelo de Stacey & Kramers, 1975).

Figura 8.3 Histograma de frequência  para as idades-modelo dos sulfetos da Província Mineral do Tapajós.

Calculados segundo Stacey & Kramers (1975).
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– 15,65 e de pirita 206Pb/204Pb = 15,91 – 16,05 e 207Pb/204Pb = 15,54 –15,67. Tal fato indica que

os dados isotópicos registrados em pirita podem ser considerados como correspondendo

provavelmente às composições isotópicas iniciais, da mesma forma que para as galenas (vide

Tabela 8.2).

Percebe-se uma grande homogeneidade dos dados isotópicos tanto para as galenas quanto

para as piritas. Os valores da razão 206Pb/204Pb variam de 15,901 a 16,118, com exceção de

três amostras que se destacaram do conjunto por valores mais elevados. Para as amostras

MG-R-141d (valor de 16,387) e MG-R-140dIII (valor igual a 18,039), os dados elevados das

composições isotópicas resultam provavelmente de uma reabertura do sistema isotópico

ligada a processos de alteração hidrotermal, conforme evidência da presença de vênulas de

sílica calcedônica e de óxidos de ferro, enquanto que a amostra MG-R-52 dIII (16,133), que

também apresenta um valor da razão 207Pb/204Pb elevado, poderia sugerir a presença de um

componente de Pb herdado de rochas mais antigas (idade-modelo de 2,2 Ga). Situação similar

também ocorre com os resultados das razões 207Pb/204Pb, cujos dados variam de 15,538 a

15,666 no conjunto analisado; entretanto, as duas últimas amostras, anteriormente citadas,

mostram valores mais altos (15,758 e 15,876, respectivamente). Com relação aos dados da

razão 208Pb/204Pb, a situação é consistente, ou seja, os resultados obtidos mostram pequena

variação (35,553 a 35,950), excetuando-se as mesmas três amostras que apresentaram os

mais altos resultados: 36,167, 37,735, e 36,559, respectivamente. A amostra MG-R-52 dIII

apresenta um valor da razão 207Pb/204Pb elevado, o que poderia sugerir a presença de um

componente de Pb herdado.

Os valores das idades-modelo, calculados a partir do modelo de evolução de Pb de Stacey &

Kramers (1975), variam de 1.857 até 2.012 Ma, com um valor médio de 1.932 ± 16 Ma (2 σ) e

MSWD = 10,6 (Figura 8.1). O valor elevado do MSWD (mean square weighted deviation) indica

que a variação das idades obtidas tem origem geológica, não refletindo apenas variações

analíticas. Quando colocados em um histograma de idades, nota-se que os dados se distribuem

com maior frequência no intervalo entre 1.880 Ma a 1.980 Ma (Figura 8.3).

O histograma ainda sugere a presença de dois máximos de frequência em torno de 1,88 Ga

e 1,98 Ga, podendo indicar a existência de dois grupos de sulfetos com idades diferentes,

representativos de duas fases metalogenéticas distintas, fato este consistente com os dados

estruturais. A idade-modelo de 2,18 Ga da amostra MG-R-52 d III destaca-se das outras e

reflete a presença de uma contribuição maior de Pb herdado, como já foi mencionado

anteriormente. Os valores elevados de µ (238U/204Pb ≈ 11-12), superiores ao da média do Pb

crustal (238U/204Pb ≈ 9,74), indicam uma evolução em um reservatório bastante enriquecido

em urânio.

As idades obtidas devem ser consideradas apenas como indicativas pois foram calculadas a

partir de um modelo que envolveu uma diferenciação a partir de um reservatório mantélico a

3,7 Ga, o que não se adapta exatamente à situação da Província Tapajós.
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Figura 8.2 Diagramas mostrando as razões isotópicas de chumbo: (a) 208Pb/204Pb x 206Pb/204Pb e (b) 207Pb/204Pb x 206Pb/

204Pb, no tempo presente, em amostra de sulfetos (pirita e galena) da Província Mineral do Tapajós, segundo o modelo de

“plumbotectônica” de Doe & Zartman (1979). (32 determinações).
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No diagrama 206Pb/204Pb x 207Pb/204Pb de “plumbotectônica” de Doe & Zartmann (1979), os

pontos analíticos localizam-se acima da curva de evolução do Pb da crosta continental superior

(Figura 8.2b). Essa assinatura crustal pode ser explicada, seja pela incorporação pelo sulfeto

de um Pb proveniente de uma crosta continental antiga (de idade do Arqueano), seja por uma

evolução do Pb em um ambiente bastante rico em urânio. No diagrama 208Pb/204Pb x 206Pb/204Pb

(Figura 8.2a), os pontos analíticos não indicam uma participação significativa de Pb proveniente

da crosta continental inferior, e os dados plotam próximo a curva de evolução do Pb do

orógeno.

A Província Mineral do Tapajós é considerada como um segmento de crosta continental formada

durante um período de acresção juvenil no Paleoproterozóico entre ca. 2,2 e 1,90 Ga (Teixeira et

al., 1989; Santos et al., 1997; Sato & Tassinari, 1997; Vasquez et al., 1999; Tassinari &

Macambira 1999; posteriormente, Santos et al. (2000) definiram esse período entre 2.010 a

1.870 Ma, com base em estudos por meio de SHRIMP). As idades-modelo TDM entre 2,24 Ga

e 2,09 Ga (Sato & Tassinari, 1997) descartam a existência de protólitos de idades do Arqueano

na província. Entretanto, dados de U-Pb e Pb-Pb em zircão de granitóides e rochas supracrustais

indicam a presença de um componente de Pb herdado do Arqueano  (Lamarão et al., 1999;

Santos et al ., 2000). A proveniência desse componente poderia ser relacionada ao

desenvolvimento de crosta continental da Província de Carajás na borda leste da Província

Tapajós.

Os estudos geológicos associados a dados geocronológicos de alta resolução sugerem um con-

texto geodinâmico de orogênese acrescionária que teve início com estágio magmático oceânico,

seguindo-se o desenvolvimento de 3 arcos magmáticos, de natureza calcioalcalina, relaciona-

dos à processos de subducção, no período entre 2.010 Ma a 1.880 Ga, responsáveis pela forma-

ção de granitóides tipo I. Um quarto arco magmático datado a 1.870 Ma, associado a fusão

parcial da crosta, apresentando relíquia crustal de idade do Arqueano em zircões herdados

(Santos et al, 2000), é consistente com a formação de granitos do tipo A, pos-colisionais, sub-

alcalinos de alto K.

A assinatura isotópica do Pb dos sulfetos associados às mineralizações sugere uma origem do

Pb a partir de uma fonte com alta razão U/Pb e bastante homogênea na escala da Província

Tapajós. Tendo em vista o carater juvenil desse segmento do Paleoproterozóico de crosta

continental, é provável que os dados isotópicos do Pb retratem uma formação tardia dos sulfetos

(pós 1,90 Ga) a partir de fluidos representativos de uma crosta continental homogeneizada por

processos magmáticos de retrabalhamento intracrustal das unidades precoces (> 2,0 Ga). As

pequenas diferenças observadas nas composições isotópicas do Pb dos sulfetos podem refletir

variações na idade das mineralizações ou nas fontes das mesmas. A possibilidade de uma

participação de fontes de idades antigas (arqueanas) não pode ser totalmente descartada.
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IX SISTEMA HIDROTERMALCapítulo

9.1 Introdução

Em todos os ambientes geológicos os fluídos exercem um importante papel nos processos de

mineralização, e, têm se tornado assunto de diversos estudos (e.g. Fyfe, 1987; Foster, 1989;

Groves et al, 1991). Uma das principais razões para esse forte interesse é que as alterações

nos parâmetros físico-químicos de um fluído, tais como, P, T, ƒO2, ƒCO2, ƒH2S e pH, levam a

desestabilização dos complexos portadores de metal (e.g. ouro), resultando na sua precipitação.

O estudo das inclusões fluídas associado à dados analíticos de isótopos estáveis, contribui para

o entendimento do sistema hidrotermal, permitindo levantar importantes dados sobre a natureza

do fluído mineralizante, elucidando: (i) as condições de P-T de precipitação da mineralização e

suas alterações; e (ii) a natureza e fonte do fluído portador do metal.

Os fluídos originados sob condições de baixo a médio grau metamórfico têm sido relativamente

bem estudados (Roedder, 1984; Crawford & Hollister, 1986; Mullis, 1979; 1987). Entretanto,

somente a partir da década de 90 a migração do fluído e suas relações com os eventos de

deformações, dúctil a rúptil, têm sido melhor compreendida. Cathelineau et al, (1993)

desenvolveu importante pesquisa sobre as marcas deixadas durante o processo migratório de

um fluído, em função da sua percolação na rocha, com base na investigação dos registros

encontrados na rede de microfraturas. O estudo demonstrou que a trama estrutural formada

pelas microfraturas favorece o trapeamento do fluído permitindo a sua preservação durante a

selagem dessas feições. Lespinasse et al, (1991) pesquisou os planos ao longo dos quais se

alojam as inclusões fluídas e relacionou os diferentes estágios de percolação com os sucessivos

eventos deformacionais.

Estudos genéticos com base nas inclusões fluídas em depósitos do tipo lode-gold têm sido

desenvolvidos por diversos pesquisadores em diferentes países (Colvine et al, 1988; Groves et

al., 1989), principalmente para os depósitos do tipo mesotermal formados sob condições de

fácies metamórfica variando de greenschist a anfibolítica de baixo grau, hospedados em

seqüências tipo greenstone belt. Ao mesmo tempo, controvérsias relacionadas à fonte do fluído

Maria Glícia da Nóbrega Coutinho1 e Anthony Edward Fallick2

1CPRM – Serviço Geológico do Brasil
2 Scottish University Research and Reactor Centre, Glasgow, Scotland
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mineralizante em depósitos lode-gold de alto grau metamórfico e de idade do Pré-Cambriano

têm sido estimuladas pelos trabalhos de Groves et al., (1991).

Na década de 90 verificou-se um avanço nas pesquisas dos fluídos de depósitos auríferos, cujos

processos deposicionais estão relacionados à zona de cisalhamento (shear zone system),

merecendo destaque, entre outros, os estudos de casos brasileiros (Xavier, 1991; Coutinho, 1994).

Contudo, menor ênfase tem sido atribuída as investigações do sistema hidrotermal de depósitos

auríferos formados sob diferentes condições crustais (hipozonal, mesozonal a epizonal) numa

mesma província mineral. Mais recentemente a atenção tem sido dirigida para o entendimento

da relação genética entre zona de baixo stress e o fluxo hidrotermal resultando na formação de

sítios preferencialmente mineralizados (Groves et al, 1998; Phillips et al, 1996) em diferentes

níveis crustais.

O presente Capítulo tem como objetivo a investigação do sistema hidrotermal responsável pela

deposição do ouro na Província Mineral do Tapajós, abrangendo o estudo das inclusões fluídas

trapeadas nos veios de quartzo auríferos e dos isótopos estáveis de oxigênio e hidrogênio.

9.2 Inclusões fluídas

9.2.1 Introdução

Registros da solução hidrotermal original da qual um determinado mineral se precipita são

freqüentemente trapeados sob a forma de pequenas inclusões gasosas, que são preservadas ao

longo dos planos de crescimento do cristal durante a formação do mineral. O estudo dessas

inclusões tem contribuído muito para o conhecimento da composição do fluído hidrotermal

original (Roedder, 1979).

O processo de trapeamento dessas inclusões, em geral ocorre sob condições de P e T

relativamente altas. No momento do trapeamento o fluído pode ser homogêneo (representado

por uma fase) ou ser constituído por um sistema heterogêneo, que durante o resfriamento pode

permanecer imiscível (imiscibilidade de líquidos), ou ainda, se tornar saturado em relação a

um ou mais componente da solução e dar origem, isto é, precipitar-se sob a forma de novos

minerais (daughter minerals ou cristais de saturação). No processo de trapeamento do fluído a

diferença de compressão no fluído e no mineral hospedeiro (por exemplo, o quartzo que constitui

o veio quartzoso aurífero) pode resultar no surgimento de bolhas de vapor ou bolhas gasosas,

formando as inclusões fluídas. No estudo dessas bolhas assume-se que após o trapeamento das

inclusões fluídas não ocorre perda ou adição de material, permanecendo o fluído com o mesmo

volume e a mesma composição do fluído original.

O estudo das inclusões fluídas tem por base as análises microtermométricas que consistem na

observação e no reconhecimento das mudanças de fases envolvendo as transformações das
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fases sólida, líquida e gasosa durante o aquecimento e resfriamento do fluído. Essas variações

podem ser registradas medindo-se a temperatura correspondente a  cada transformação de

fase, que permitem estabelecer considerações sobre a composição química e a temperatura

original do fluído mineralizante, e conseqüentemente sugerir o ambiente de deposição mais

provável para um determinado depósito mineral.

9.2.2 Método de estudo

O estudo das inclusões fluídas esteve restrito as amostras de veio de quartzo portadores de ouro

na Província Mineral do Tapajós, encaixados em diversos tipos de rochas: granitóides de

diferentes composição e graus de deformação distintos; rochas básicas; sedimentos “antigos”; e

vulcânicas félsicas. A partir dos veios de quartzo foram preparadas seções polidas em dupla

face com espessura de ≈ 100 µm, as quais foram analisadas em microscópio de luz transmitida,

objetivando o reconhecimento e a caracterização dos diferentes tipos de inclusões fluídas. Das

20 áreas estudadas (ou áreas de estudos de prospectos), 14 áreas ou garimpos foram selecionados,

e suas amostras consideradas em condições de se efetuar as análises microtermométricas com

acurácia, cujas feições geológico-estruturais foram previamente identificadas (Tabela 9.1).

As medidas microtermométricas foram efetuadas no estágio Linkam TH600 adaptado ao

microscópio petrográfico, pertencente ao Instituto de Geociências da Universidade Federal do

Rio de Janeiro (UFRJ). Para a calibração da instrumental contou-se com o apoio de um técnico

do Instituto de Física da UFRJ, tendo sido usados os seguintes padrões sintéticos de inclusões

fluídas: ponto de fusão do CO2 puro (-56,6 0C); ponto de fusão do gelo (0 0C); e a temperatura

crítica de homogeneização da H2O pura (+ 374,5 0C). As análises foram elaboradas num período

de três meses e a calibração da instrumental monitorada semanalmente, durante o

desenvolvimento da pesquisa. No processo procurou-se efetuar a tomada dessas medidas durante

um mesmo ciclo de aquecimento (+ 700 0C) e resfriamento ou congelamento (-150 0C) para

minimizar problemas de nucleação. A acurácia entre - 100 e - 20 0C é de ± 0,5 0C, enquanto que

acima de - 20 0C é de ± 10
 a até 5 0C. Durante os estágios de resfriamento e de aquecimento as

médias do aquecimento foram reduzidas para menos de 0,5 0C e 5 0C por minuto, respectivamente,

para permitir elaborar medidas menores de ± 1 0C.

A salinidade, a densidade e o conteúdo em CH4 foram calculados usando o procedimento adotado

por Shepherd et al. (1985). A salinidade da fase aquosa é calculada a partir da temperatura

fusão do clatrato (composto molecular em que moléculas de um tipo estão incluídas nos espaços

vazios de uma rede formada por molécula de outro tipo), para as inclusões de CO2, ou a partir da

temperatura de fusão do gelo para aquelas registradas nas inclusões aquosas. A densidade do

CO2 é calculada a partir da temperatura de homogeneização da fase sólida do CO2, tanto para as

inclusões de CO2 como para inclusões de CO2-H2O. O conteúdo em CH4 (expresso como mol %

de CO2) é determinado pela temperatura de fusão final do CO2 sólido. Os conteúdos em CO2 (wt

%) são calculados combinando sua densidade e a estimativa visual das médias das fases de

H2O e CO2 a temperatura ambiente.
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No cálculo da composição das inclusões fluídas adotou-se o conceito de Ramboz et al., (1985).

As condições de P-T foram definidas usando o processo desenvolvido por Schwartz (1989). Este

método pode ser empregado para prever a pressão de homogeneização quando os valores da

fração molar e o volume da fração do CO2 são conhecidos. Entretanto, em função do baixo

conteúdo em CO2 essas determinações foram prejudicadas, permitindo prever dados do volume,

e conseqüentemente a T e P, para apenas uma parte das amostras estudadas.

9.2.3 Modo de ocorrência das inclusões fluídas

As relações entre os diferentes tipos de inclusões fluídas em veios de quartzo são complexas e

algumas vezes não são de fácil caracterização. O mecanismo do trapeamento do fluído (Roedder,

1972) e as relações texturais entre as inclusões fluídas e o cristal hospedeiro sugerem a presença

de três tipos de distribuição de inclusões fluídas, no presente estudo:

(i) Tipo I: inclusões fluídas associadas ao crescimento de cristal durante a formação inicial

do mineral hospedeiro distribuídas aleatoriamente.

(ii) Tipo II: inclusões fluídas associadas ao crescimento do veio de quartzo por mecanismo

tipo crack-seal durante o processo de selamento dessas fraturas.

(iii) Tipo III: inclusões fluídas relacionadas a processos de crack healing ou microfraturas

alinhadas segundo “trails”, em geral de tamanho muito pequeno (µ), originadas

provavelmente durante algum evento tardio.

Os dois primeiros tipos de inclusões fluídas são inclusões primárias em relação ao crescimento do

veio de quartzo, porém o tipo II é secundário no que diz respeito ao cristal individual de quartzo.

Ambos tipos representam o fluído hidrotermal original que foi trapeado durante a formação do veio

de quartzo. As inclusões fluídas do tipo III representam inclusões secundárias, trapeadas durante

os processos de fraturamento hidráulico extensional sob condições de alta pressão de fluído e baixo

stress na rocha. Este processo desenvolve-se durante um tempo indeterminado, após o crescimento

do cristal, quando a pressão (stress) do fluído iguala a deformação (strenght) da rocha (Ramsay,

1980). Essas inclusões formam alinhamentos planares (trails), bem orientados e podem ocorrer: (i)

dentro de um simples cristal; (ii) cortando limites de cristais; e (iii) cortando inclusões dos tipos I e

II, sugerindo que as inclusões em trails são tardias em relação à esses dois tipos.

As relações entre as inclusões fluídas dos tipos I e III estão bem representadas nos veios de quartzo

portadores de ouro provenientes dos garimpos: Batalha (área 2), Goiano (área 12), Guarim (área 4),

Bom Jesus (área 5), Carneirinho (área 17), Abacaxis (área 11), Joel e “mineração” Crepori, estes dois

últimos na região do Creporizão (área 18).

9.2.4 Tipos de inclusões fluídas

De acordo com as diferentes proporções de líquido e vapor, os seguintes tipos de inclusões

fluídas foram reconhecidos no presente estudo:
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(i) Inclusões ricas em H2O ou inclusões aquosas: com forma esferoidal, apresentam os

maiores tamanhos registrados, variando entre 10 a 25 µm e valor médio de 22 µm. O

grau de preenchimento ou degree of fill (DF), que é a razão que expressa o volume (vol)

que uma determinada fase fluída ocupa na cavidade de uma inclusão fluída (IF), é

estimado visualmente, com base em tabelas padrões, tendo sido registrados valores entre

0,50 a 0,90, com valor médio de 0,70.

O DF é expresso por:  DF = vol.líquido/vol total da IF , onde

Vol total da IF  = vol líquido + vol gás + vol cristais de saturação.

(ii) Inclusões ricas em CO2 ou inclusões monofásicas de CO2: com forma arredondada este

tipo de inclusão contém pequena quantidade de H2O, que pode ser reconhecida por um

“halo de aspecto molhado e escuro” que adere a parede da cavidade da inclusão. Com

base nos estudos de Crawford & Hollister (1986), estima-se que entre 10 a 20 % mol de

H2O não podem ser detectados oticamente devido ao alto contraste entre os índices de

refração da inclusão fluída e do cristal hospedeiro. Assim sendo, uma pequena quantidade

de H2O pode ocorrer na inclusão rica em CO2. Este tipo de inclusão apresenta os menores

tamanhos variando de 5 a 15 µm e valor médio de 20 µm. O grau de preenchimento varia

de 0,90 a 0,95.

(iii) Inclusões CO2-H2O: caracterizam-se pela presença de dois líquidos imiscíveis, um aquoso

e outro rico em CO2. Usualmente estas inclusões exibem duas fases líquidas (H2O e CO2

líquido), e raramente três fases, que podem ser observadas a temperatura ambiente:

H2O, CO2 líquido e CO2 vapor. Neste tipo de inclusão o tamanho varia de 10 a 30 µm com

valor médio de 20 µm. O grau de preenchimento está compreendido entre 0,70 a 0,90,

com valor médio 0,90.

Em geral, os três tipos de inclusões fluídas podem ser observados nos veios de quartzo

analisados, e reconhecidos ao longo de feições tipos crack-seal e crack heling ou nos contatos

entre grãos, porém as inclusões ricas em CO2 concentram-se predominantemente ao longo das

microfraturas healing (trails).

Durante as análises microtermométricas, quando possível, durante os estágios de aquecimento e

resfriamento (congelamento) as seguintes mudanças de fases foram observadas e efetuadas as

medidas das temperaturas correspondentes:

(i) Temperatura de fusão (melting) do CO2 sólido: (Tf  CO2).

(ii) Temperatura de fusão (melting) do clatrato: (Tf Cl)

(iii) Temperatura de homogeneização do CO2 (homogeneização parcial): (Th CO2)

(iv) Temperatura de homogeneização total (da inclusão fluída): (T-Th).

(v) Temperaturas da primeira: (Tpf Aq) e da última fusão (melting) do gelo: (Tf H2O).

9.2.5 Resultados microtermométricos

Os dados microtermométricos foram obtidos em amostras de 14 garimpos (ou áreas em estudo),

totalizando 609 inclusões, cujos resultados podem ser visualizados: (i) Tabela 9.2, os resultados
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das inclusões tipo CO2-H2O; (ii) Tabela 9.3, inclusões CO2; e (iii) Tabela 9.4, os dados das

inclusões de H2O ou inclusões aquosas. A pesquisa abrangeu os 3 tipos de inclusões fluídas

reconhecidas ao longo de fraturas crack seal, crack healing (formando trails) ou contidas

dentro do próprio cristal. Entretanto, devido ao tamanho muito pequeno das inclusões

localizadas ao longo dos trails (onde ocorre o tipo CO2 mais frequentemente) as medidas

microtermométricas concentraram-se nos outros dois tipos de inclusões fluídas, notadamente

no primeiro tipo.

Grãos de quartzo exibindo evidências de recristalização (e.g. extinção ondulante, deformação

lamelar) não foram consideradas para medidas microtermométricas. Durante o estudo as inclu-

sões os tipos CO2-H2O e CO2 homogeneizaram para a fase líquida, com o desaparecimento da

fase CO2 vapor, e raramente para a fase vapor. Não houve registro de decrepitação nas inclusões

como também não foram reconhecidos daughter minerals.

(a) Inclusões fluídas CO2-H2O (inclusões bifásicas)

Na temperatura ambiente as inclusões CO2-H2O contêm uma fase aquosa (H2O) e uma fase

rica em CO2 líquido, embora, às vezes, podem ser vista duas fases de CO2: a sólida (CO2 -S) e a

líquida (CO2 - L), cuja fase vapor está em constante movimento. As inclusões CO2-H2O contêm

≈ 23 a 31 wt % CO2. A temperatura de fusão do CO2 sólido (Tf CO2) está compreendida entre

- 56,2 a - 59,3 0C com um pico maior a - 57,5 0C. Os dados indicam que essas inclusões contêm

pequena quantidade de outros gases, além do CO2. A concentração em CH4 foi estimada entre

4,2 a 12,0 mol % do CO2. A temperatura de fusão do clatrato varia de 6 a 8,5 0C, indicando uma

salinidade compreendida entre 3,5 a 8,0 wt % (valor médio de 6,0 wt %) equivalente a NaCl.

A homogeneização das fases líquida e vapor do CO2 (homogeneização parcial) ocorre sob uma

variação de temperatura compreendida entre de 15,5 a 28,0 0C. Esses valores indicam uma

variação de 0,70 a 0,85 g/cm3 para a densidade do CO2. A homogeneização total da inclusão

fluída é caracterizada por uma variação de T-Th com valores médios compreendidos entre

314 a 164 0C.

Esses dados, por área de garimpo, podem ser visualizados na Tabela 9.2.

(b) Inclusões fluídas CO2 (inclusões monofásicas)

A fase de transição observada na inclusão fluída do tipo CO2 ou inclusão rica em CO2, durante

os estágios de congelamento (resfriamento) e aquecimento permite classifica-la na categoria de

tipo-H de Van den Kerkhof (1988). Este tipo de inclusão tem alto conteúdo em CO2 e pequena

quantidade de H2O (Crawford and Hollister, 1986), e comporta-se similarmente ao de CO2 puro.

A temperatura de fusão do CO2 varia de - 58,4 a - 56,5 0C com valor médio de - 57,0 0C. Os dados

indicam que a fase CO2 contém uma pequena quantidade de outros gases associados (e.g. CH2,

N2, H2S). A temperatura de homogeneização do CO2 (Th CO2) varia entre 16 a 30 0C, enquanto

que a temperatura de homogeneização total é difícil de ser observada, em função, entre outros
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aspectos do tamanho da inclusão fluída. Entretanto este tipo de inclusão homogeneíza para o

estado líquido pela expansão da fase vapor do CO2. Os dados obtidos da fusão (Tf CO2) e da

homogeneização do CO2 (Th CO2) indicam uma quantidade de CH4 dissolvida na fase carbônica

que varia de 5,5 a 10,5 mol %. A densidade está compreendida entre 0,60 a 0,85 g/cm3, calculada

com base nos valores de homogeneização do CO2 .

Os dados das análises microtermométricas para este tipo de inclusão fluída constam na Tabela 9.3.

(c) Inclusões fluídas H2O (Inclusões Aquosas)

A temperatura da primeira fusão da inclusão aquosa (Tf H2O) é difícil de ser medida, porém o

movimento da inclusão fluída por volta de - 31,0 0C (valor médio) deve representar o ponto

eutético (temperatura eutética), sugerindo a possível presença de outros componentes no fluído,

além de NaCl, tais como NaCl.2H2O, CaCl2, MgCl2, e FeCl2. O dado indica que abaixo deste

ponto somente sólidos estão presentes, enquanto que acima desta temperatura sólidos e

líquidos coexistem. Algumas medidas acima deste valor, compreendidas entre - 33,0 0C e -

42,0 0C, foram registradas indicando possivelmente a presença de sais de Ca, além de NaCl e

KCl. Temperaturas maiores (acima de -12,0 0C) não são consistentes com a temperatura eutética

para um sistema H2O-NaCl (20,8 0C).

A temperatura média de fusão da fase aquosa (Tf H2O) varia de - 3,1 a - 8,5 0C, sendo que o valor

mais alto deve indicar a mistura gelo e sais hidratados. A salinidade está  compreendida entre

5,0 a 10,5 wt % equivalente NaCl. As inclusões aquosas homogeneízam a uma temperatura

variando de 160 a 270 0C, e equivalem a um fluído de densidade moderada compreendida entre

0,95 a 1,0 g/cm3.

Os dados obtidos nas análises microtermométricas dessas inclusões constam na Tabela 9.4.

9.2.6 Composição das inclusões fluídas

A composição total (bulk composition) dos diferentes componentes da inclusão do tipo CO2-

H2O foi estimada com base no conceito de Ramboz et al (1985) para um fluído H2O-CO2-CH4. Os

resultados estão expressos na Tabela 9.5.

Esses dados processados para um total de 390 inclusões do tipo CO2-H2O mostram uma variação

≈ de 8,3 a 14,5 mol % CO2. A quantidade de CH4 varia de 0,5 a 1,2 mol %. A salinidade esta

compreendida entre 2,5 a 5,7 mol % de NaCl. A quantidade de H2O varia de 83,5 a 90,1 mol %,

enquanto que a densidade do fluído está entre 0,68 a 0,85 g/cm3.

A reduzida dimensão da inclusão fluída rica em CO2 (monofásica) não permitiu que se processasse

as análises microtermométricas com acurácia, prejudicando a determinação da composição total

nessa variedade de fluído.
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9.2.7 Pressão e Temperatura das inclusões fluídas

Os valores médios da composição de CO2, temperatura de homogeneização da fase CO2 (Th

CO2) e a densidade do fluído, plotados no sistema H2O-CO2-NaCl (Bowers & Helgeson, 1983)

permitem estimar a pressão mínima de trapeamento a partir das inclusões CO2-H2O.

No presente estudo, adotou-se o método gráfico desenvolvido por Schwartz (1989) para se aferir

a pressão de homogeneização das inclusões CO2-H2O. A técnica consiste em se aplicando no

diagrama dois valores das medidas microtermométricas (e.g. T-Th; wt% do CO2; mol % do CO2;

ou densidade do CO2), os valores das outras duas variáveis podem ser conhecidos a partir das

relações entre as outras quatro variáveis.

No procedimento adotado para calcular a pressão para o sistema CO2-H2O, os valores do wt% do

CO2, a densidade e a temperatura homogeneização (T-Th) foram derivados dos dados microter-

mométricos plotados no diagrama para inclusões H2O-CO2-NaCl a 6% wt eq. (Schwartz, 1989).

Conforme mencionado por Schwartz (1989) o método aplica-se bem para os casos onde os

intervalos de miscibilidade das isotermas interceptam os contornos das linhas de densidade

segundo um ângulo relativamente grande. Tendo em vista minimizar erro, nos casos onde

esta situação não foi atendida, o valor da pressão não foi determinado. Assim sendo, foi possível

estimar a pressão para apenas algumas áreas (vide Tabela 9.5).
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De acordo com Robert & Kelly (1987) a temperatura de homogeneização das inclusões fluídas

aquosas pode não representar a temperatura de trapeamento, tendo em vista que esses fluídos

foram trapeados em diferentes fraturas, representando, portanto, fluídos que não estavam em

equilíbrio entre si. Esse ponto de vista encontra consistência em Kerrich (1989), quando defende

que a temperatura de homogeneização de uma inclusão fluída aquosa pode ser significantemente

menor em função da efervescência do CO2 como resultado de flutuações na pressão do fluído.

Assim sendo, a temperatura de homogeneização da inclusão fluída não representa a temperatura

de trapeamento do sistema hidrotermal, devendo esse resultado ser combinado com um

geotermômetro independente, por exemplo, a temperatura de formação da clorita

hidrotermalizada.

A pressão estimada para o sistema CO2-H2O indica dois grupos de intervalos de pressão mínima

de trapeamento para as inclusões fluídas, estando o primeiro compreendido entre 1,6 a 1,4 kb e

o segundo entre 1,2 a < 1 kb. Essa variação de pressão é consistente com o espectro registrado

para os depósitos de ouro do Arqueano, cujos valores estão entre 1,0 a 3,0 kb (Ho et al, 1985).

Com base nesses dados e assumindo os efeitos litostáticos, sugere-se duas fases de precipitação

do ouro na Província Tapajós, sendo a primeira a uma profundidade entre 7 a 4 km, e a segunda,

num nível crustal mais elevado, a uma profundidade < 4 km.

9.2.8 Discussão e comentários

Na Província Mineral do Tapajós três tipos de fluídos foram reconhecidos com base no estudo

das inclusões fluídas associadas ao desenvolvimento dos veios de quartzo portadores de ouro:

(i) Um fluído CO2-H2O caracterizado por baixa salinidade (2,7 a 5,7 mol % NaCl equivalente),

contendo proporções variáveis de H2O (90,1 a 83,5 mol %) e CO2 compreendido entre

8,3 a 14,5 mol %, e pequeno conteúdo em CH4, entre 0,5 a 1,1 mol %. Um baixo

conteúdo em N2 foi detectado como fase volátil adicional por Klein et al (2001).

(ii) Um fluído não salino rico em CO2 (> 89,5 mol % de CO2) contendo pequena quantidade

de CH4 (5,5 a 10,0 mol % de CO2).

(iii) Um fluído aquoso (H2O) de baixa a moderada salinidade (5,0 a 10,0 wt% NaCl

equivalente ou 5,0 mol % NaCl equivalente).

Não foi identificada nenhuma relação significativa entre as diferentes populações de inclusões

fluídas e as diversas litologias hospedeiras dos veios de quartzo auríferos, tendo os três tipos

de fluídos sido reconhecidos na maioria nos veios analisados. Entretanto, a freqüência na

distribuição desses tipos de inclusões fluídas no veio quartzoso sugere uma relação entre

essa distribuição e as condições de emplacement do veio hospedeiro. Inclusões CO2-H2O,

associadas ao tipo CO2, e em menor proporção à inclusões aquosas, dominam nos veios de

quartzo formados sob condições dúcteis (e.g. áreas Nossa Senhora da Conceição, Abacaxis e

São José) ou dúcteis-rúpteis (Goiano, Bom Jesus, Davi, Guarim e Batalha). Enquanto que, nos

veios desenvolvidos sob condições típicamente rúpteis, as inclusões são quase que
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exclusivamente aquosas, e ocorrem com freqüência expressiva. Nas áreas dos garimpos:

Majestade, Santa Isabel, Mamoal, Joel e “mineração” Crepori, as inclusões fluídas nos veios

quartzosos com ouro são predominantemente do tipo H2O, enquanto que os tipos CO2-H2O e

CO2 são menos freqüentes ou até mesmo raras.

Nas amostras onde predomina a coexistência de inclusões fluídas dos diversos tipos, CO2-H2O,

CO2 e H2O ao longo de fraturas e limites de grãos, formando clauteres irregulares, cortando

contatos entre grãos, e ocorrendo em microfraturas, essas relações sugerem alguma

contemporaneidade. A coexistência desses tipos de inclusões tem sido referida com freqüência

nos estudos de veios mesotermais auríferos do Archeano ao Proterozóico, principalmente para

depósitos lode-gold, e tem sido atribuída a processos de imiscibilidade de fluídos (não mistura

de fluídos) do sistema H2O-CO2 (Ramboz et al, 1982; Ho et al, 1985; Robert & Kelly, 1987; Walsh

et al, 1984).

Determinadas feições nas amostras estudadas são consistentes com o processo de  imiscibilidade

de fluídos. Um importante critério desse processo, baseado no modo oposto de homogeneização

total das fases CO2 (para líquido e vapor para H2O-CO2 e CO2, respectivamente; Ramboz et al,

1982) foi detectado nesse estudo. Na presente investigação ambos os tipos de inclusões

homogeneizaram para a fase líquida e vapor respectivamente, embora a primeira situação seja

predominante. Um outro critério favorável a não mistura de fases (imiscibilidade) é o

fracionamento de sais preferencialmente para a fase aquosa durante a separação de fases. Nas

amostras analisadas do tipo CO2-H2O as inclusões aquosas têm salinidade (5,5 a 10,5 wt % NaCl

eq.) maior do que as inclusões depletadas em H2O (3,5 a 8,0 wt% NaCl eq.). Um outro ponto

consistente com o processo de imiscibilidade é a variabilidade na razão CO2/H2O em inclusões

com temperatura de homogeneização total dentro de um espectro amplo de temperatura,

sugerindo tratar-se de um fluído heterogêneo.

As evidências acima abordadas são consistentes com o processo de imiscibilidade num sistema

CO2-H2O-NaCl, favorecendo o trapeamento de um fluído heterogêneo no sistema hidrotermal

na província em estudo. A fase CO2 é o resultado da imiscibilidade de fluído durante a separa-

ção da fase vapor.

Um sistema hidrotermal heterogêneo para o Tapajós tem sido defendido por Klein et al (2001)

com base nos estudos de inclusões fluídas realizados no garimpo Guarim, na região do Cuiú-

Cuiú, cujo emplacement dos veios de quartzo portadores de ouro ocorreu em regime de condições

dúctil e rúptil, coexistentes.

Por outro lado, com base nas amostras analisadas caracterizadas pela abundância de inclusões

fluídas ricas em H2O, predominantes em relação às inclusões CO2-H2O e CO2, presentes em

veios de quartzo hospedeiros desenvolvidos em nível crustal mais elevado, sugere-se um

sistema hidrotermal adicional no Tapajós, marcado por forte componente aquosa, depletado

em CO2, comparativamente ao sistema original. É possível que este novo fluído circulando
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dentro do domínio da shear zone, além de ter herdado contribuição química do sistema original,

deve ser o resultado da interação fluído/rocha, conforme será abordado com base nos isótopos

estáveis a seguir. A razão fluído / rocha pode resultar na desidratação do fluído ou na adição de

um novo fluído, dependendo da quantidade do volume do fluído que interage com a rocha.

Com base na presença de partículas de ouro que ocorrem nos veios quartzosos, e considerando-

se a ausência de feições de deformação nesses veios, assume-se que o ouro e o quartzo

precipitaram-se durante o mesmo evento hidrotermal. Essas observações, associadas às condições

de deformação, leva a admitir a existência de dois tipos de veios de  quartzo auríferos formados

por fluídos distintos:

(i) Veios de quartzo originados de um fluído do tipo CO2 que evoluiu para o tipo CO2-H2O,

em função de processos de imiscibilidade e de interação fluído/rocha, cujo emplacement

ocorreu sob condições dúctil a dúctil-rúptil. A pressão mínima de trapeamento das

inclusões fluídas compreendida entre 1,6 a 1,4 kb indica profundidade de formação

dos veios entre 7 a 4 km.

(ii) Veios de quartzo formados por um fluído depletado em fase CO2 com forte componente

aquosa, desenvolvidos sob condições essencialmente rúpteis. A pressão mínima de

trapeamento das inclusões fluídas entre < 1,4 a 1,0 kb permite inferir num nível

crustal de formação dos veios < 4 km de profundidade, aproximadamente.

9.3 Isótopos Estáveis

9.3.1 Introdução

O estudo da fonte dos fluídos hidrotermais como subsídio para o entendimento da gênese dos

depósitos minerais tem sido um assunto extensivamente discutido, entretanto, ainda permanece

um debate polêmico quanto, por exemplo, a origem dos depósitos de ouro do Pré-Cambriano,

não obstante o significativo volume de dados disponíveis (Colvine et al, 1988; Kerrich, 1989;

Groves et al, 1991; Groves, 1996). Várias origens têm sido atribuídas à fonte do fluído

mineralizante e componentes dissolvidos, tais como:

(i) Fonte mantélica (Fyon et al., 1984; Colvine et al., 1984; 1988; Cameron, 1988).

(ii) Fluído magmático (Burrows et al, 1986; Wood et al, 1986; Burrows & Spooner, 1986;

Spooner, 1991; Cameron & Hattori, 1987; Hattori, 1987).

(iii) Processos metamórficos (e.g. “perda d´àgua” durante o metamorfismo retrogrado; Kerrich

and Fryer, 1979; Kerrick and Fyfe, 1981; Kerrick, 1983; 1987; Golding & Wilson, 1987;

Groves and Phillips, 1987).

(iv) Alta contribuição de águas meteóricas (Nesbitt et al, 1986).

As análises dos isótopos de oxigênio (δO), hidrogênio (δD) e carbono (δC) das inclusões fluídas

em minerais têm contribuído efetivamente para esclarecer a origem e história do sistema

hidrotermal dos depósitos minerais (Clayton et al, 1968; Taylor, 1979). Esses elementos são os

principais componentes das rochas, dos minerais e dos fluídos e suas composições isotópicas
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não são variáveis em função do tempo ou do comportamento químico, como acontece com os

isótopos radiogênicos. As razões isotópicas estáveis estudadas com base na abundância relativa

(‰) são: D/H (D = H = 0,01; H = 99,98); 18O/16O (16O = 99,75; 18O = 0,03); e 13C/12C (13C = 1,11;
12C = 98,98). Os valores dos isótopos δ18O e δD em quartzo e do δ13C das inclusões fluídas em

veio de quartzo portador de ouro, aplicados no estudo do fluído hidrotermal, quando positivos

ou negativos, significam o enriquecimento ou o empobrecimento (depleção), respectivamente,

na amostra em relação ao padrão. Os isótopos de um determinado elemento podem fracionar-se

entre fases em equilíbrio ou participar de reações que acompanham processos químicos e físicos

na crosta terrestre. Desta forma, o fracionamento isotópico pode ocorrer entre mineral-mineral,

mineral-fluído, e fluído-fluído. O fator de fracionamento isotópico (α-alfa) entre dois compostos

A e B é expresso pela fórmula:

α A-B = RA / RB = δ A + 103 / δ B + 103 (fracionamento isotópico).

Os valores de α encontram-se próximos de 1 e, em geral, ocorrem no intervalo 1 ± 0,0 x a  1 ±

0,00 x. Estes valores podem ser expressos em termos de (delta):

∆ δ A - δ B = 103 lnα A-B  (razão isotópica).

9.3.2 Método de estudo

Vinte (20) amostras de veios de quartzo mineralizados em ouro hospedados em granitóides

diversos, rochas básicas, “sedimentos antigos” e vulcânicas félsicas, foram analisadas para

isótopos estáveis de oxigênio e hidrogênio. O baixo conteúdo de CO2 nas amostras em estudo

não permitiu determinar a composição do δ 13C nas inclusões fluídas. Os resultados analíticos

obtidos podem ser visualizados na Tabela 9.6, enquanto que informações dos veios estudados,

tais como localização e feições geológico-estruturais constam na Tabela 9.1.

As análises de δ18O e δH foram realizadas no Scottish University Research and Reactor Centre,

Glasgow University, Glasgow, Scotland.

Amostras de veios de quartzo foram desagregadas mecanicamente em moinho (jaw-crusher),

peneiradas para remover as frações < 0,5 mm e > 2,0 mm, e, neste intervalo granulométrico,

foram selecionados grãos de quartzo límpido, aproximadamente 0,5 g para cada amostra, usando-

se a lupa binocular. A seguir, para eliminar contaminação, os grãos de quartzo, em cada amostra,

foram submetidos à ebulição em ácido HNO3 concentrado, por várias horas, e após lavagem

com água, inicialmente destilada e depois idionizada, foram levados à estufa para secagem a

500C.

O procedimento analítico, em aproximadamente 50 mg por amostra, para determinação da

composição isotópica do oxigênio no quartzo tem início com a liberação do O2, por reação com

o ClF3 numa bomba de níquel a vácuo a 600oC, seguida da conversão do O2 para CO2 por reação

com o rod de carbono quente, o qual é analisado no massa espectrômetro (Micromass 602C). As

composições isotópicas do hidrogênio nas inclusões fluídas são medidas como H2 (gás), após

CAP 9 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:28 PM282



SISTEMA HIDROTERMAL 283

CAP 9 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:28 PM283



284 PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS: GEOLOGIA, METALOGENIA E MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SIG

sua liberação na inclusão H2O por redução com zinco metálico quente. O conteúdo em H2O é

removido usando-se a variação de temperatura de nitrogênio líquido. Os dados de isótopos são

mencionados como δ (delta), expressos em ‰ (per mil), relativos a padrões isotópicos, como

segue:

δ amostra = 1000 [(Ramostra / Rpadrão) - 1]

sendo, R a razão isotópica na amostra e no padrão. Os padrões utilizados no presente estudo

foram SMOV (standard mean ocean water) para O e H. A precisão analítica é ± 0,1 ‰ (1 σ) para

o oxigênio e ± 1 ‰ (1 σ) para o hidrogênio.

9.3.3 Discussão dos resultados dos δδδδδ18O em veio de quartzo

Os valores de δ18O dos veios de quartzo portadores de ouro na Província Mineral do Tapajós

mostram uma variação de 9,4 a 15,0 ‰ (Tabela 9.6). Esses dados provenientes de 20 depósitos

estão distribuídos numa extensa área, abrangendo toda a província (80.650 km2), cujos veios

mineralizados ocorrem hospedados em diferentes litologias, conforme mencionado anteriormente.

Nesse contexto, o espectro apresenta-se moderadamente amplo (Figura 9.1). O valor mais alto

(δ18O =15,5 ‰) foi registrado em veio de quartzo cisalhado (veio tipo sheeted), desenvolvido em

regime dúctil a dúctil-rúptil, cujo emplacement ocorre ao longo de plano de falha de empurrão

(T), encaixado em “sedimentos antigos do tipo Abacaxis”, no garimpo de mesmo nome (área 11

de estudo de prospectos). Enquanto que, o valor mais baixo (δ18O = 9,4 ‰) foi identificado em

veio extensional, desenvolvido ao longo do plano de falha extensional, regime rúptil, diretamente

relacionado à zona de cisalhamento sinistral, reconhecida no garimpo Santa Isabel (área 15 de

prospectos), num contexto geológico da Suíte Intrusiva Maloquinha, e em contexto estrutural

semelhante, sob condição rúptil de emplacement do veio com ouro, em falha do tipo jog, na área

do garimpo “mineração Crepori”, região do Creporizão, o valor de δ18O = 9,7 ‰.

Entretanto, a consistência entre o nível crustal de formação do veio de quartzo e os valores de

Figura 9.1 Representação dos valores de δ18OH2O e δ18O quartzo,

em  veios de quartzo portadores de ouro. Observar a correlação

positiva entre esses valores.

Figura 9.2 Representação dos valores de δD e δ18OH2O em

inclusões fluídas de veios de quartzo portadores de ouro.

Observar a não correlação entre esses valores.
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δ18O, acima mencionada, nem sempre é mantida. Por exemplo, o valor do δ18O = 13,9 ‰

registrado no garimpo Jerimum de Cima, região do Cuiú-Cuiú, aproxima-se dos valores obtidos

para veios cisalhados que ocorrem ao longo dos planos de falhas de empurrão, apesar de

nesse garimpo o veio analisado é do tipo extensional. Mesma situação verificou-se com os

dados obtidos para os veios tipo stockwork nos garimpos Carneirinho (área 17) e Fazenda

Pison (área 13), cujos valores do δ18O iguais a 13,5 e 13,0 ‰ respectivamente, são relativamente

altos, comparativamente àqueles dos veios desenvolvidos em condição rúptil nas áreas Santa

Isabel e “mineração” Crepori.

Embora as variações nos valores de δ18O no mineral quartzo estejam relacionadas à um número

independente de parâmetros (Kerrick, 1989), as variáveis primárias envolvidas são os dados da

temperatura de deposição da mineralização e os valores de δ18O da água. O valor do δ18O da

água depende fortemente (i) de quanto a água do fluxo inicial (“nova”) tem sido modificada por

trocas isotópicas entre o fluído e a rocha previamente inalterada, durante a interação desse

fluído na crosta, ou, (ii) por mistura entre fluídos de origens diferentes (fluído heterogêneo).

O espectro dos valores de δ18O no quartzo portador de ouro no Tapajós pode ser explicado pela

variação de temperatura, em função de diferentes condições crustais de emplacement dos veios.

Conforme anteriormente referido, os veios de quartzo mineralizados apresentam condições

crustais de desenvolvimento distintas, variando desde veios cisalhados (sheeted veins), formados

sob condição dúctil a dúctil-rúptil, relacionados à strike-slip shear zone (falhas de empurrão,

transcorrentes, transpressivas), com espessura que pode atingir 80 cm (garimpo Ouro Roxo) até

veios milimétricos de um sistema stockwork, desenvolvido em condições rúpteis (e.g. garimpo

Carneirinho).

Por outro lado, investigações em secções delgadas de veio de quartzo com ouro formado dentro

da zona de cisalhamento (veio do tipo longitudinal), sugerem fenômeno de recristalização do

quartzo (forte extinção ondulante). A ocorrência de brechas hidrotermais nas zonas de alteração

proximal registradas na região do Cuiú-Cuiú, nos garimpos Guarim e Raimundinha (vide Figuras

5.15 a 17, Capítulo 5), bem como o desenvolvimento de textura brechóide reconhecida no veio

de quartzo aurífero no garimpo do Goiano (Figura 5.19b, Capítulo 5), são evidências de

retrabalhamento dos veios mineralizados. Essas feições sugerem aporte de novos fluídos no

sistema, em função de reativação tectônica. Como resultado, a composição isotópica nesses

veios é enriquecida em função da composição isotópica herdada do fluído original.

Na Figura 9.3, para efeito de comparação, estão representados os valores de δ18O em quartzo dos

veios quartzosos mineralizados em ouro do Tapajós e os dados provenientes de outros depósitos

de idades do Arqueano e do Proterozóico, relacionados à fontes magmática ou à fluídos

metamórficos, em contextos geológicos distintos, tais como terrenos tipo greenstone belt

(Quadrilátero Ferrífero, Rio Itapicuro, Zimbabwe e Western Austrália) e terrenos acrescionários

(Província Borborema e Slave & Superior Province, Canadá). Dados de depósitos de ouro de

origem epitermal, de alta e de baixa sulfetação, podem também ser visualizados nessa ilustração.
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9.3.4 Discussão dos resultados dos δδδδδ18OH2O

As trocas isotópicas entre o oxigênio das inclusões fluídas e o oxigênio do quartzo hospedeiro

não permitem determinar a composição δ18O do fluído (δ18OH2O) diretamente das inclusões fluídas.

As composições do δ18O dos fluídos hidrotermais coexistindo com o quartzo devem ser calculadas

indiretamente a partir das análises do quartzo com base na equação do fracionamento do quartzo-

H2O de Matsuhisa et al. (1979), aplicável para um amplo intervalo de variação de temperatura

250-5000 C :

δ A - δ H2O =  X + (Y x 106 x T -2)

Onde: δ A = δ
18O quartzo ;T = temperatura em 0K; X = - 3,34 (constante); e Y = 3,31 (constante). A

temperatura assumida com base na geotermometria da clorita foi de 3000 C. Assim sendo, desde

que os valores de δ18O do quartzo sejam conhecidos, os valores do δ18O de H2O podem ser calculados.

Os dados por área estudada (área de garimpo ou de estudo de prospecto) podem ser visualizados

na Tabela 9.6; (coluna número 4: δ18OH2O  ).

Figura 9.3 Valores de δ18Ο para veios de quartzo portadores de ouro na Província Mineral do Tapajós. Para

comparação observar os valores de δ18Ο em outros depósitos de ouro de idades do Arqueano (1 a 5) e do

Proterozóico (6), baseado em dados de: (1) Carter (1991); (2) Golding and Wilson (1987); (3)Colvine et al.,

(1988); (4) Xavier (1991); (5) Ladeira  (1988);  (6)  Coutinho  (1994);  e (7)  Este estudo.  Dados  de depósitos

epitermais também estão representados (8 e 9; Henderquist et al, 1996).
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Os resultados do δ18OH2O do fluído hidrotermal responsável pela formação dos veios de quartzo com

ouro na Província Tapajós apresentam uma variação entre 2,6 a 8,7 ‰, exibindo um espectro

moderadamente amplo. Nas 20 áreas em estudo, parte dos valores δ18OH2O, registrada em 7 áreas,

apresentam dados consistentes com origem magmática: Abacaxis, Nossa Senhora da Conceição, Jerimum

de Cima, Fazenda Pison, Bom Jesus, Davi e Carneirinho, cujos dados estão dentro do espectro dos

valores de fluído magmático (tipicamente 6 a 9‰; Taylor, 1979), indicando fluído de origem de fonte

profunda. A outra parte do espectro indica que o fluído deve conter uma substancial quantidade

derivada de outra fonte, como por exemplo água juvenil (áreas Majestade, Almerita, Goiano, Chico

Torres, Batalha , Espírito Santo, Mamoal, Ouro Mil e Guarim), além de uma possível contribuição de

água meteórica (região do Creporizão, “mineração” Crepori”, Almerita e Davi), valores δ18OH2O < 5,0‰.

Possivelmente, o fluído aquoso observado no estudo das inclusões fluídas deve representar um

fluído adicional incorporado ao sistema. Com base nesses dados, a variação na composição

isotópica é mais provável está relacionada ao aporte de novos fluídos e/ou a interação fluído/

rocha, do que a modificações na composição isotópica do fluído original (água inicial).

A distribuição dos valores de δ18OH2O comparada com os valores registrados para δ18Oquartzo, conforme

representada na Figura 9. 1, exibe correlação positiva, indicando que o oxigênio do fluído hidrotermal

nas inclusões fluídas é o mesmo que deu origem aos veios de quartzo portadores de ouro.

9.3.5 Discussão dos resultados dos δδδδδ D

Na Província Mineral do Tapajós a variação nos dados de δD do sistema hidrotermal está

compreendida entre - 17 a - 80 ‰. Excetuando-se duas amostras (- 80 ‰ para a área do garimpo

Jerimum de Cima e - 66 ‰ no garimpo Nossa Senhora da Conceição), o espectro dos valores de

δD abrange o intervalo - 21 a - 55 ‰. Os valores mais baixos registrados podem estar relacionados

à presença de sílica, observada em secções delgadas de quartzo, sob a forma da variedade sílica

calcedônica de textura fibrosa, que tem a propriedade de remover água do sistema.

Investigações realizadas sobre a composição isotópica do H2O em fontes geotermais sugerem que

o grau de alteração nos valores δD depende da quantidade e temperatura do fluxo removido e do

mecanismo de separação do fluxo (Viglino et al, 1985; In: Xavier, 1991).

No presente estudo, enquanto se observa uma correlação positiva entre os dados de δ18Oquartzo e do

δ18OH2O, os valores de δD do fluído e das inclusões fluídas não mostram consistência (Figura 9.2).

O espectro dos dados de δD é amplo e está compreendido entre - 17 a - 80 ‰, indicando a

provável participação de um novo fluído no sistema hidrotermal.

A distribuição dos valores de δ18OH2O e de δD, isto é, os dados dos isótopos de oxigênio e de hidrogênio

do fluído, obtidos nas inclusões fluídas, como pode ser visualizado na Figura 9.4, mostra que os

dados fixam dominantemente nos campos de fluídos magmático (6 amostras) e de água juvenil (5
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amostras), enquanto que 6 amostras caem no limite entre esses dois campos, indicando que um

total de 17 amostras exibem dados de composição isotópica consistentes com origem profunda para o

fluído mineralizante. Apenas em 3 amostras os dados deslocam-se em direção a linha representativa

de valores consistente com água meteórica, sugerindo que água adicional foi introduzida no sistema.

Entretanto, a depleção registrada em parte dos valores de δD, pode ser interpretada como o resultado

da condensação dos voláteis tardi-magmáticos (água juvenil) em vez de serem atribuídos a diluição

por mistura com fluidos meteóricos (Sillitoe, 1991; In: Foster, 1991).

Assim sendo, interpreta-se que o sistema hidrotermal em estudo reflete composições isotópicas

relacionadas à diferentes fluídos (magmático e juvenil), ao invés de variações na composição

isotópica do fluído inicial do reservatório. Fyon et al (1983), demonstrou que a magnitude de

dispersão nos valores de δD não pode ser atribuída a modificações do fluído original do reserva-

tório por mecanismos que resultem no seu enriquecimento e/ou depleção, porém, deve-se ao

aporte de novos fluídos de composição isotópica distintas no sistema hidrotermal.

Figura 9.4 Diagrama dos valores de δ18 O (per mil) x δ D/H (per mil, SMOW) em inclusões fluidas em veios de

quartzo portadores de ouro na Província Mineral do Tapajós. Referências de dados para outros tipos de

fluidos mineralizantes para comparação da composição isotópica são também representados: (i) magmático,

(ii) água juvenil e (iii) metamórfico (Taylor, 1979). Em adição, a variação de δ D/H e δ18OH2O para fluidos de

diferentes tipos de depósitos de ouro está também representada pelos seus campos: (i) depósitos do Arqueano,

originada dos depósitos mesotermais nas Províncias Superior e Slave, Canadá (Kerrich, 1989) e do Cinturão

Norseman-Wiluna, Western Australia (Golding & Wilson, 1988); (ii) depósitos da Cordilheira Canadense

mesozóica (Nesbitt & Muchlenbachs, 1988); (iii) depósitos tipo-Carlin, Arizona (Sawkins, 1990); (iv) depósitos

tipo-pórfiros com ouro da região de British Columbia, Canadá (Diron et al., 1995) e (v) depósitos epitermais

(Field & Fifarek, 1985). Observar também as linhas de água meteórica e geysers (Hodgson, 1993).
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A distribuição dos valores de δ18OH2O e de δD é consistente com o aporte de águas profundas de

diferentes origens, magmática e juvenil, e pequena contribuição superficial (meteórica), responsáveis

pela formação dos veios mineralizados no Tapajós. Possivelmente, o fluído aquoso observado nas

inclusões fluídas do tipo H2O deve representar o fluído adicional no sistema. Assim sendo, a

variação na composição isotópica δ18OH2O é mais provável está relacionada à mistura de quantidades

diferentes do fluxo de fluídos distintos durante o mecanismo de interação fluído/rocha.

Considerando-se que a variação dos valores de δD depende também da quantidade do fluxo que

interage com a rocha (Viglino et al, 1985; In: Xavier, 1991), pode-se afirmar que o espectro dos

valores de δD guarda estreita relação com o mecanismo da interação fluído (F) e rocha (R). No

Tapajós esta razão é variável, tendo sido reconhecidas: (i) razão alta: F/R (F > R); e (ii) razão

baixa: F/R (F < R). O condicionamento estrutural, bem como o desenvolvimento das zonas de

alteração, atesta esta relação. Os depósitos auríferos geneticamente relacionados ao

desenvolvimento de zona de transcorrência (strike-slip shear zone) exibem amplas zonas de

alteração com extensivas carbonatização, sericitização e silicificação (exemplos: garimpos Ouro

Roxo, Pepeu, Chico Torres, Abacaxis), enquanto que nas áreas mineralizadas originadas sob

condição rúptil, formando estruturas do tipo jog, o contato entre o veio de quartzo mineralizado

e a rocha encaixante é através de um contato sharp, onde o desenvolvimento de zonas de alteração

é inexpressivo (exemplo: garimpos Mamoal e Joel). Reações progressivas de hidratação da rocha

encaixante podem modificar o fluído residual, em função do aporte de novo fluído no sistema

(mistura de fluídos). Por outro lado, uma baixa razão F/R, ou seja, um pequeno volume de

fluído interagindo com a rocha, resulta na significante desidratação do fluído, e vice-versa.

Conseqüentemente, os valores menores de δDH2O podem ser atribuídos ao fluído CO2-H2O

resultante da formação das primeiras inclusões fluídas, produto de processos de imiscibilidade,

além da mistura de fluídos.

Em síntese, os dados de isótopos estáveis de oxigênio e hidrogênio, indicam que o sistema

hidrotermal na Província Mineral do Tapajós responsável pela formação dos veios portadores

de ouro tem uma assinatura isotópica próxima do fluído relacionados a depósitos auríferos

arqueanos, distinta das assinaturas registradas para depósitos epitermais, porphyry-copper e

tipo Carlin (Figura 9. 4). Conclui-se também que mais de um sistema hidrotermal foi responsável

pela formação dos veios portadores de ouro na província, sendo um originado a partir de

fluído profundo (mantélico) e o outro de água juvenil, com contribuição superficial de água meteórica,

cujo emplacement das duas gerações de veios mineralizados ocorreu em níveis crustais diferentes.

9.4 Fonte do sistema hidrotermal

Na província em estudo, conforme demonstrado, o sistema hidrotermal tem origem profunda,

no manto (fonte mantélica), passando para um sistema adicional de água juvenil, originado a

partir dos fluídos liberados durante os processos acrescionários e tardi-magmáticos, que

ocorreram num nível crustal mais superior da crosta. O desenvolvimento progressivo do

strike-slip fault system, pode ter favorecido o aporte de água meteórica para o sistema.
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Este modelo postula a presença de magma como fonte de energia e vapor, portador do CO2,

responsável pelo processo magmático de fusão da crosta inferior. Este magma do tipo TTG,

caracterizado por saturação em sílica (e.g. tonalito-trondhjemito-granodiorito), permitindo a

formação e liberação de CO2 (fase vapor), é capaz de transportar metais, incluindo o Au, enquanto

que H2O é proveniente de processos de condensação dos voláteis tardi-magmáticos (Colvine et

al., 1988; Frost et al, 1989).

Esta premissa fundamenta-se, conforme demonstrado no Capitulo VI, que os granitóides do

Complexo Cuiú-Cuiú (ortognaisses diorítico a granodirorítico e tonalítico) constituem um

trend calcioalcalino de médio K, com termos peraluminosos. Seus padrões em LILE (e.g.

Rb, Sr, Ba) e HFSE (Zr, Nb, Y Ti) com fortes anomalias negativas em Nb, são consistentes

com granitóides do tipo I e representam corpos graníticos gerados em arco continental imaturo

(Coutinho et al, 1998). Essas feições associadas à distribuição das curvas dos REE têm

características consistentes com granitóides não fracionados, típicos dos terrenos TTG. Esta

classificação confere aos granitóides Cuiú-Cuiú importante papel na formação dos depósitos

auríferos no Tapajós,  não só como fonte do fluído hidrotermal, sob a forma de vapor de CO2,

também, como o agente transportador do Au e metais associados.

Por outro lado, as altas concentrações dos LILE comparadas com aquelas dos HFSE dos granitóides

do tipo Creporizão, gerados em ambiente de arco continental normal a maturo (Coutinho et al.,

1998), com valores de εNd, variando de zero a valores positivos (Santos et al, 2000), e o

desenvolvimento diferenciado de zonas de deformação (shear zones), predominantemente no

ambiente tipo arco magmático, áreas estas mais próximas à zonas de subducção, do que em

ambiente de arco de ilhas que se posiciona mais no interior da placa, indicam para os granitóides

Creporizão origem relacionada à crosta juvenil. Este desenvolvimento favoreceu o

retrabalhamento de material crustal proveniente de arco mais antigo (Cuiú-Cuiú), cujo processo

de fusão da crosta (partial melting) é responsável pela geração de fluídos que ascendem para

nível crustal menos profundo, com composição isotópica típica de água juvenil, ao qual são

adicionados valores isotópicos herdados do fluído mais profundo mantélico (fluído magmático).

Nesses termos, os granitóides Creporizão são responsáveis pela geração de um novo fluído

adicionado ao sistema hidrotermal do Tapajós, cuja composição isotópica recebeu contribuição

de isótopos herdados do fluído matélico mais profundo.

Estudos geoquímicos no sistema do arco Mariana (Woodhead & Frase, 1985) tem demonstrado

que os fluídos originados de subducção transportam substancial quantidade de elementos móveis

da astenosfera para a litosfera. Parte desses elementos (LILE), de baixo potencial iônico, são

removidos do slab e adicionados ao manto, onde os arcos magmáticos são gerados. Nesse sentido,

a fusão do magma é importante como fator lubrificador das shear zones na crosta inferior,

representando os condutos que favorecem a migração de fluídos.

Nesses termos, na área em estudo, a composição isotópica do fluído original foi modificada

em relação aos valores isotópicos de hidrogênio. Isto pode explicar o amplo espectro nos
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valores δD que não guardam relação com a distribuição dos valores de δ18Oquartzo e do δ18OH2O.  O

sistema hidrotermal teve sua composição overprinted, acrescida de valores δD herdados, acar-

retando um enriquecimento nesses valores em relação ao fluído original.

Este modelo fundamenta-se também nos estudo de Pb-Pb em sulfetos (galena e pirita) associados ao

ouro, cujos valores das idades-modelo (vide Capítulo VIII), calculados a partir do modelo de evolução

de Pb de Stacey & Kramers (1975), apresentam um espectro variando de 2.012 a 1.875 Ma, que,

quando colocados em um histograma de idades, nota-se que esses valores se distribuem com maior

freqüência no intervalo entre 1.980 e 1.880 Ma. Essas idades são consistentes com as idades de

desenvolvimento dos arcos magmáticos tipo Creporizão (1.997 a 1.957 Ma) e Parauari (1.897 Ma).

Entretanto a participação dos granitóides Parauari deve representar apenas parte da história termal

do sistema, responsável pela produção de energia, e não necessariamente gerador de fluído rico em

CO2, haja vista que o estudo das inclusões fluídas sugere que o fluído hidrotermal do Tapajós

responsável pelo desenvolvimento dos depósitos relacionados a segunda fase da mineralização é

relativamente depletado em CO2. Em algumas áreas estudadas, as inclusões aquosas prevalecem

em relação às inclusões portadoras de CO2 (e.g. garimpo Davi, Joel, Mamoal, entre outros).

9.5 Relação estrutura x sistema hidrotermal

Combinando-se a distribuição dos 141 pontos cadastrados de ocorrência de ouro primário com o

padrão estrutural, conforme exposto na Figura 9.5, fica demonstrada a íntima relação genética

entre o frame-work estrutural da província, gerado em função da evolução do strike-slip flaut

system, e a mineralização de ouro. As zonas de transpressão resultantes representam os condutos

favoráveis à percolação de fluído portador de metais, inclusive o ouro, e possíveis locais de alívio

de pressão, gerando condições propícias as modificações dos parâmetros físico-químicos do fluído

mineralizante (P, T, pH, ƒCO2, ƒO2, ƒHS2). A desestabilização no fluído portador de metais (sulfetos

e Au), resulta na precipitação do metal dando origem aos depósitos auríferos (sites mineralizados).

Em escala de detalhe, observa-se que os sites auríferos variam em tamanho e forma, e que são

função da profundidade ou da deformação progressiva. Zonas de deformação (strenght) dúctil,

nucleadas podem ser desenvolvidas em níveis crustais mais superiores, em função da ação da

deformação de zonas de alteração hidrotermal ao longo de fraturas previamente formadas (Gibson,

1990; Tourigny & Tremblay, 1997). As áreas auríferas caracterizadas por padrão estrutural distinto,

refletem variações crustais de formação e estão representadas por áreas de descontinuidade, que

constituem zonas de baixo stress, merecendo destaque: fraturas extensionais conjugadas a fraturas

de cisalhamento (falhas de empurrão), áreas de inflexão do traçado de falhas principais (jogs,

duplex transcorrente); área intensamente fraturadas (stockworks); e zonas de interseção de falhas

com estruturas planares (contatos litológico, diques, entre falhas).

O reconhecimento dessas zonas de baixo stress em escala de detalhe é fundamental para o

mapeamento dos sites auríferos, haja vista a íntima relação genética entre zonas de baixo stress

x site auríferos (locais de deposição do ouro).
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Figura 9.5 Mapa estrutural com distribuição dos pontos mineralizados em ouro (141, incluindo 20 áreas de estudo de prospectos).

Observar a íntima relação entre estrutura / área mineralizada.

9.6 Condições de deposição do ouro

Parâmetros termodinâmicos, tais como P, T, pH, fugacidades do oxigênio (ƒO2),  do gás carbônico

(ƒCO2) e do enxofre (ƒS2), são fatores importantes na capacidade do fluído hidrotermal

transportar Au, exercendo forte influência no mecanismo de deposição deste metal.

Com base em diversos estudos experimentais sobre as condições de deposição do ouro, as

assembléias minerais de sulfetos e silicatos com ouro associado, em conjunto com os dados
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de inclusões fluídas, permitem conhecer a composição do fluído mineralizante, além de

colaborar efetivamente na definição das condições de deposição do metal, bem como do

mecanismo de transporte de precipitação do ouro (e.g. Böhlke, 1989).

A assembléia mineralógica identificada no estudo do minério (ore mineral; Capitulo VII), na

primeira fase metalogenética do ouro (lode-gold deposits), e as evidências das suas relações

texturais, com minerais portadores de Ti (ilmentita e rutilo) associados a magnetita e a sulfetos

de Fe (pirrotita e pirita) sugere um limite superior de temperatura de 550 0C. A presença de

textura milonítica reconhecida na rocha hospedeira, associada à veios com ouro, deformados,

contendo biotita e minério piritoso brechóide, são consistentes com temperatura de formação

em torno de 500 0C. No estágio tardio nessas condições, a correlação Au-Cu marcada por minerais

de Pb e Cu (galena, calcopirita) com pirrotita, pirita e hematita sugere temperatura de >270 0C.

Por outro lado, o estágio inicial da segunda fase metalogenética da mineralização (predomínio de

ouro do tipo veio/disseminado/stockwork), com o domínio de rutilo, e mais raramente molibdenita,

associados a sulfetos de Fe (pirrotita e pirita) e de Fe+Cu (calcopirita), seguindo-se uma gama

variada de sulfetos de Cu, Pb e Zn (vide Capítulo VII), permite estimar temperatura de 350 0C.

E, num estágio tardio, tomando-se por base a assembléia ouro/bismuto/telúrio, e presença de Co

+ Cd, e considerando-se o melting point do bismuto de 271,5 0C (Barnes, 1979), sugere-se um

limite superior de formação < 270 0C para esta segunda fase de deposição do ouro.

Com base no campo de estabilidade dos alumono-silicatos de Na-K e Mg-K, veios com muscovita

e albita substituindo K-feldspato em granito, e clorita e muscovita em granodiorito, indicam

300 0C e 1,5 kb para as condições de deposição do ouro (Bowers et al, 1984). A ocorrência de

sericita, albita e K-feldspato nas zonas de alteração proximal sugerem valores de pH variando

de 5,0 a 6,0, ou seja, próximo de neutro a levemente alcalino (pH neutro = 5,2 a 350 0C e 2

kb), para um fluído de salinidade igual a 0,77 eq. NaCl (Ho et al,1992).

Numa assembléia clorita e pirrotita associada a ouro, a fugacidade do oxigênio (ƒO2) está

compreendida entre ~ 10 -55 a 10 -35 (Fayek & Kyser, 1995).

No Tapajós, Juliani et al (2002) sugere condições redutoras próximas ao buffer NNO para a mineralização

de ouro na área do garimpo Batalha, e postula que o sistema hidrothermal no Batalha difere dos depósitos

porphyry-copper na sua profundidade de emplacement e na ƒO2. Biotita de origem hidrothermal nos

granitóides nesse garimpo exibe afinidade com fluído de depósitos porphyry-copper e Sn-W-Bi. Entretanto,

os valores estimados de log (ƒH2O)/(ƒHF) são mais baixos quando comparados aos dos depósitos porphyry,

sugerindo afinidade da mineralização do Batalha com o tipo intrusion-related gold system.

Condições redutoras para o sistema hidrotermal portador de ouro na Província Mineral do

Tapajós são também defendidas por Klein et al (2001), com base no estudo do fluído

mineralizante na área do garimpo Guarim, região do Cuiú-Cuiú. Assumindo valores de ƒO2

variando de - 29 a - 34,5, os quais estão compreendidos entre os buffers HM (hematita-magnetita)
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e QMF (quartzo-magnetita-faialita) a 2 kbar, o autor apresenta valores do log ƒS2 variando de

-10 a -11, atribuindo caráter redutor ao fluído mineralizante na região do Cuiú-Cuiú, e, a

partir de estudos de inclusões fluídas, estima o pH em torno de 5,2 a 6,2 (neutro a levemente

alcalino), o que é consistente com a presença de carbonato e mica branca na assembléia mineral

nas zonas de alteração, confirmada no presente estudo.

Com base no estudo das zonas de alteração (Capítulo VII), a transformação pelo fluído

hidrotermal de K-feldspato para muscovita e albita; epidoto e biotita para muscovita, clorita,

carbonato, e quartzo; e pirita para clorita e pirrotita, decresce o pH, a ƒO2 e a ƒH2S

suficientemente para desestabilizar o ouro sob a forma de complexo de bisulfeto e precipitar

o ouro nativo. Num sistema pirrotita associada a ouro com pH < 6 e temperatura < do 500 0C,

o H2S é o sulfeto dominante  no fluído, fato este consistente com a assembléia mineral da

primeira fase de mineralização em veios do tipo lode-glod na Província Tapajós.

Estudo geoquímico sobre zonas de alteração em granitóide Maloquinha, na área do garimpo Batalha

(Juliani et al, 2002), demonstra que a mineralização de ouro está associada a um sistema hidrotermal,

relacionado especialmente à sericitização, e que o enriquecimento em metais não ferrosos, em função

do matassomatismo sódico e potássico, bem como da sericitização, são consistentes com processos

hidrotermais ocorridos em condições que variam de ~ 500 0C e 2,6 kb para o metassomatismo potássico,

e ~ 290 0C  e 1,2 kb para a sericitização.

O presente estudo sobre os fluídos sugere dois grupos de intervalos de pressão mínima de trapeamento

para as inclusões fluídas, sendo o primeiro compreendido entre 1,6 a 1,4 kb e o outro 1,2 a < 1 kb.

Com base nesses dados e assumindo os efeitos litostáticos, sugere-se duas fases de precipitação do

ouro, sendo a primeira a uma profundidade entre 7 a 4 km, e a segunda, num nível crustal mais

superior, < 4 km.

9.7 Modelo hidráulico para o ouro do Tapajós

Entre os vários modelos de dinâmica de fluído e regime de pressão durante a geração de ouro mesotermal

hospedados em shear-zones destacam-se, os seguintes:

(i) Difusão lateral (Boyle, 1979);

(ii) Movimento horizontal de fluído em reservatório geopressurizado (advection of

geopressurized fluid reservoirs; Kerrich & Allison, 1978);

(iii) Modelo fault-valve (Allison & Kerrick, 1980; Kerrich, 1986; Sibson et al., 1988);

(iv) Circulação de fluídos de convecção interagindo com rochas metamórficas (Etheridge et

al., 1983); e

(v) Circulação da superfície para a profundidade de águas meteóricas (Nesbitt et al., 1986).

Com exceção dos modelos (i) e (vi) todos essas propostas envolvem “bombeamento sísmico

cíclico” do fluído para áreas de dilatação (dilation site), por fraturamento hidráulico, seguido

de descarga pós-sísmica do fluído com alívio de pressão.
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Entretanto, nenhum desses modelos parece consistente com as características do ouro do

Tapajós. Feições estruturais observadas nos depósitos auríferos na província em estudo são

respostas a contínua evolução do regime dúctil para dúctil-rúptil e finalmente para rúptil. O

fluído espasmódico é introduzido durante a evolução da shear zone (Megasistema de Falhas

Transcorrentes do Tapajós), em resposta aos processos magmáticos em profundidade durante a geração

dos arcos magmáticos. A formação dos veios de quartzo minealizados em ouro, desenvolvidos com

formas, texturas e espessura distintas, deve ser o resultado das mudanças físico-químicas

ocorridas durante a ascensão do fluído, causadas pela interação do fluído com a zona de

alteração, sob condições variadas da razão fluído/rocha, (F > R ou F < R), e, possível

contribuição de processo de imiscibilidade de fluídos, sob condições de P & T, variável para

cada depósito, no tempo de ascensão e precipitação do fluído.

Nesse contexto, num espaço de 140 Ma, quando se instalavam os arcos magmáticos na província,

pulsos espasmódicos de fluído devem ter ocorrido, de origens distintas, inicialmente um sistema

mais profundo (origem mantélica) gerando depósitos do tipo lode-gold, e posteriormente num

ambiente crustal mais superficial (formado por água juvenil) com contribuição de água meteórica,

responsável pela formação de depósitos do tipo disseminado/stockwork.

Os depósitos do primeiro tipo são classificados como ouro orogênico (mesozonal) no conceito

de Groves et al (1998), enquanto que o segundo tipo classificado como ouro epizonal, pode ser

o correspondente ao tipo intrusion-related, no conceito de Sillitoe (1991), confirmando o

previamente sugerido por Coutinho et al. (1997 e 2000), respectivamente.

9.8 Conclusões

Na Província Mineral do Tapajós o estudo dos fluídos sugere a presença de mais de um sistema

hidrotermal, produtos de uma complexa evolução de arcos magmáticos, responsável pela formação

dos veios de quartzo portadores de ouro, desenvolvidos em diferentes níveis crustais.

Durante a primeira fase de mineralização, quando se formaram depósitos do tipo lode-gold, os

processos hidrotermais responsáveis pelo desenvolvimento das zonas de alteração ocorreram

em condições de T e P de ~500 0C e 2,6 kb para enriquecimento potássico, e de ~290 0C  e 1,2

kb para processos de sericitização. A presença de textura milonítica reconhecida na rocha

hospedeira, deformada, contendo biotita, e a presença minério piritoso brechóide, são

consistentes com temperatura de formação em torno de 500 0C.

Os veios de quartzo mineralizados em ouro originaram-se de um fluído do tipo CO2 com

composição compreendida entre 8,3 a 14,5 mol % de CO2, que evoluiu para o tipo CO2-H2O. O

fluído com densidade entre 0,70 a 0,85 g/cm3 e salinidade variando entre 2,7 a 5,5 mol %

NaCl, apresenta pH < 6, próximo de neutro a levemente alcalino, e ƒO2 entre ~ - 35 a - 55.
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Processos de imiscibilidade, bem como fenômenos de interação fluído/rocha são os mecanismos

responsáveis pelo transporte do ouro sob a forma de complexo de biosulfeto  de ouro. Num

estágio tardio, a correlação Au-Cu marcada por associação de minerais de Pb e Cu (galena,

calcopirita) com pirrotita, pirita e hematita indica temperatura de ~270 0C para a deposição do

ouro. A razão Au/Ag foi determinada em torno de 10.

Dados de δ18O quartzo e δ18OH2O  indicam que o fluído hidrotermal e os veios mineralizados em ouro

têm a mesma origem, enquanto que os valores δ18OH2O  e δD são consistência com os valores da

composição isotópica do fluído de origem magmática (mantélica).

O emplacement dos veios ocorreu sob condições dúctil a dúctil-rúptil. A pressão mínima de

trapeamento para as inclusões fluídas, indica pressão de fluído de 1,6 a 1,4 kb, inferindo

profundidade de formação variando de 7 a 4 km.

Na segunda fase metalogenética, durante a qual se formaram os depósitos de ouro do tipo veio/

stockwork/disseminado, os estudos petroquímicos das zonas de alteração sugerem temperaturas

consistentes com o campo de estabilidade dos alumono-silicatos de Na-K e Mg-K; a formação de

sericita, albita e K-feldspato; e a assembléia clorita e pirrotita associada a ouro.

Os veios de quartzo tiveram origem num fluído depletado em CO2, com expressiva componente aquosa

(> 84,0 mol % de H2O), caracterizado por um ambiente redutor com pH variando de 5,2 a 6,2, ou

seja, de neutro a levemente alcalino; ƒO2 variando de - 29 a - 34,5, e ƒS2 entre -10 a –11.

Os dados de δ18O quartzo e δ18OH2O  apresentam significante consistência, indicando que o fluído

hidrotermal e os veios com ouro têm a mesma origem. A distribuição dos dados δ18Oquartzo x δD sugere

um trend, cuja distribuição fixa predominantemente no campo de valores de água juvenil (origem

magmática), e algumas poucos dados aproximam-se da linha característica dos valores de composição

isotópica da água meteórica. Por outro lado, os dados de δD não são consistentes com os dados de

δ18OH2O , os quais apresentam um amplo espectro, sugerindo composição isotópica de δD herdada da

crosta juvenil retrabalhada, mais antiga (fluído heterogêneo).

Num estágio tardio, tomando-se por base a assembléia ouro/bismuto/telúrio, considerando-se

o melting point do bismuto de 271,5 0C, sugere-se 270 0C a temperatura limite superior para

deposição do ouro. A razão Au/Ag está em torno de 4.

A pressão mínima de trapeamento das inclusões fluídas permite inferir valores entre 1,2 a <

1,4 kb, o que remete a um nível crustal de profundidade < 4 km para formação dos veios de

quartzo com ouro, conferindo condições rúpteis de desenvolvimento.
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X EVOLUÇÃO TECTONO-GEOLÓGICA E MODELO

DA MINERALIZAÇÃO DE OURO

Capítulo

10.1 Evolução tectono-geológica

A evolução tectono-geológica da Província Mineral do Tapajós, localizada na porção centro-

sul do Craton Amazônico, pode ser compreendida com base na tectônica de placas

envolvendo subducção e geração de arcos magmáticos relacionados e suas subseqüentes

acresções. Processos de magmatismo de múltiplos estágios devem ter operado na gênese

dos arcos magmáticos. Esta evolução está relacionada à orogênese de idade Proterozóica

(Orosirian) que abrangeu quatro eventos plutono-vulcânicos, cujo desenvolvimento teve

lugar durante um espaço de tempo de aproximadamente 140 Ma. Os três primeiros estágios

são relacionados à formação de arcos magmáticos, enquanto que o desenvolvimento do último

estágio sugere processos de refusão do magma na base da crosta (underplating processes,

vide Figura 10.1).

Dados geocronológicos (usando métodos SHRIMP e convencional U-Pb e Pb-Pb em zircão)

indicam que os três primeiros eventos (Cuiú-Cuiú, Creporizão e Parauari) estendem-se de 2.010

a 1.870 Ma (Santos et al., 2000). Estes eventos estão associados ao desenvolvimento de arcos

magmáticos, relacionados à processos de subducção. Com base nas características petroquímicas

dos granitóides (c.f. Brown et al., 1984), admite-se que os arcos magmáticos evoluiram de

primitivo, imaturo, normal até maturo. O magmatismo é de natureza calcioalcalina e, de acordo

com o índice de saturação da alumina, os granitóides variam de metaluminosos a peraluminosos

e representam granitos tipo-I.

O quarto evento (Maloquinha), datado de 1.870 Ma resultou em granitos do tipo-A pós-colisionais

e está associado com a fusão parcial da crosta. Seu magmatismo varia de calcioalcalino altamente

fracionado, fracamente peraluminoso a subalcalino de alto K. O presente estudo sugere a

formação em arco magmático maturo de nível crustal mais elevado (shallow crustal level).

Dados de ∈Nd em granitóides mais antigos que 1.880 Ma apresentam valores que variam de

zero a positivos, cujos resultados sugerem crosta juvenil na formação dos arcos magmáticos
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Cuiú-Cuiú, Creporizão e Paruari, enquanto que dados com valores negativos foram identificados

em granitóides mais jovens do tipo Maloquinha (Santos et al., 2000). Por outro lado, datações

em zircões zonados da Suíte Intrusiva Maloquinha indicaram idades antigas no núcleo e idades

mais novas nas margens, sugerindo a presença de zircão herdado de crosta mais antiga,

provavelmente da Província Amazônia Central, conforme sugerido por Santos et al. (2000).

Este fato é interpretado como o magma tipo Maloquinha tendo sido originado da refusão de

crosta antiga, resultando da fusão parcial do magma na base da crosta durante o espessamento

crustal (underplating magma). Os dados petroquímicos indicativos de arco magmático maturo,

de nível crustal mais elevado (shallow crustal level) são consistentes com processos de

underplated magma como resultado do reequilíbrio da isoterma crosta inferior/manto superior.

Rochas ígneas máficas e ultramáficas, tholeíiticas datadas de 2.100 Ma e rochas básicas

calcioalcalinas, enriquecidas em K, com idades de 1.990 a 1.879 Ma, também foram localmente

reconhecidas na presente província, porém não representadas na escala do mapeamento regional.

Vulcanismo félsico, consistindo em andesitos, basalto-andesitos, traquiandesito, latito, riolito,

dacito, rochas piroclásticas e raros ignimbritos, representa múltiplos pulsos vulcânicos que

ocorreram na província durante o intervalo de tempo compreendido entre 1.880 a 1.878 Ma.

Este vulcanismo e rochas plutônicas associadas formam um sistema vulcano-plutônico com

expressividade regional no Craton Amazônico.

A seguir, a província foi submetida a processos extensionais, intraplacas. Atividades magmáticas

intracratônicas, associadas à rifteamento crustal, tiveram lugar durante as tafrogêneses

Estateriana (1.800 a 1.660 Ma) e Toniana-Estateriana (1.099 a 1.580 Ma),  resultando no

emplacement de: granitóides subalcalino a peralcalino, pós-Maloquinha (1.870 Ma); no

magmatismo básico alcalino, tipo-Crepori (1.778 Ma); em granitos tipo rapakivi, subalcalinos a

alcalinos, tipo Igarapé Escondido (1.580 Ma a 1.570 Ma) e em basaltos alcalinos a tholeíiticos,

tipo Cachoeira Seca (1.099 Ma). E, complementando a evolução tectono-geológica da província,

durante o Mesozóico, como resultado da Trafrogênese Cambriana, um expressivo magmatismo

básico, sob a forma de enxames de diques doleríticos (dolerite dyke swarms), de idades que

variam de 0.514 Ma a 0.180 Ma, ocorreu em todo o Craton Amazônico.

O metamorfismo é caracterizado pela textura primária milonítica perservada nos litótipos

antigos, subseqüentemente variando da fácies anfibolítica de baixo grau a fácies greenschist.

As rochas mais antigas (supracrustais > 2.100 Ma) apresentam foliação metamórfica

proeminente ao longo do trend N-NW, com fortes mergulhos para S-SW. Os granitóides mais

antigos (Complexo Cuiú-Cuiú) exibem um padrão de deformação similar e o mesmo trend

regional que as rochas do Paleoproterozóico, sugerindo que ambas as unidades foram

deformadas sob um mesmo regime com formação de falhas de empurrão (thrust-fault), cujo

stress field é de ~700. Entretanto, são muito freqüentes foliação e bandamento magmático,

bem como plutonismo relacionado à falhamentos rúpties superimpostos. A maior parte das

deformações registradas nos granitóides do segundo (Creporizão) e terceiro (Parauari) arcos
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Figura 10.1 Proposta de evolução tectono-geológica para a Província Mineral do Tapajós e a relação com as mineralizações de ouro.
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magmáticos devem ter sido originadas durante a intrusão dos granitóides mais jovens (tipo

Maloquinha), cujo emplacement ocorreu em nível crustal mais superior.

Com relação ao arcabouço estrutural, três eventos de deformação são reconhecidos na província

(vide Capítulo 5):

(i) Um evento compressivo (1,96 Ga), desenvolvido em regime dúctil, resultando em três

lineamentos: NW-SE, dextral, N-S e NE-SW, ambos sinistrais. Falhas tipo thrust faults

também estão associadas.

(ii) Um evento compressivo a transpressivo (1,88 Ga), que teve lugar sob condições dúctil-

rúptil a rúptil, resultou no desenvolvimento de um strike-slip fault system de expressão

regional, formando: falhas transcorrentes sinistrais (N400W a N500W, tipo Y; N100W a

N300W, tipo P; e N700W a N800W, tipo R); falhas transcorrentes dextrais (N-S a N150E,

tipo X; e N400E a N500E, tipo R); falhas extensionais (E-W a N800E, tipo T); e thrust faults

(N-S a NW-SE), com movimento de E para W.

(iii) Um evento extensional, cujas falhas estão relacionadas ao rifteamento e a movimentos

verticais da crosta, permitui a ascensão de magmas tholeíiticos basálticos há

aproximadamente 0.18 Ma.

Uma síntese do conhecimento geológico da Província Mineral do Tapajós está exposta na Tabela

10.1, onde estão discriminados os diversos eventos geológicos registrados com base em dados

geocronológicos em zircão, dominantemente.

10.2 Metalogenia das mineralizações de ouro na Província Mineral do Tapajós

10.2.1 Modelos metalogenéticos prévios

Vários propostas de modelos metalogenéticos foram apresentadas, previamente, para as

mineralizações de ouro da Província Mineral do Tapajós. Estas propostas são as seguintes:

(a) Depósitos de afinidade epitermal ou depósitos do tipo intrusion-related system,

(Robert, F., 1996).

Adotando um modelo com afinidade epitermal, Robert (1996) estabelece uma relação entre os

depósitos de ouro do tipo adularia-sericita e os veios de quartzo mineralizados em ouro da

Província Mineral do Tapajós. Esta proposta foi sustentada pelas seguintes características: zonas

de alteração formadas por K-feldspato-sericita-clorita; baixa sulfetação dos veios; possível (não

houve estudos laboratoriais prévios) presença de adulária e hematita nos veios; e ausência de

allunita e enargita-tenantita.

Entretanto, enquanto Robert (1996) defende esta proposta, ao mesmo tempo o autor observa

que determinadas feições não são consistentes com a afinidade epitermal. O ambiente tectônico

e o caráter polimetálico dos veios do Tapajós sugerem uma relação mais direta com depósitos
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do tipo pluton-related veins, os quais são transicionais entre veios epitermais do tipo adulária-

sericita e veios do tipo mesotermal. Com base nesta segunda hipótese, o autor estabelece a

similaridade do ambiente tectônico entre os veios de quartzo portadores de ouro do Tapajós e

os depósitos do distrito de North China Plataform (Pousen et al., 1990; Baoqin et al., 1993). Na

China, os veios de quartzo mineralizados são polimetálicos e estão relacionados ao plutonismo

do Mesozóico e ao vulcanismo subáereo e ocorrem preferencialmente em gnaisses do

embasamento. Na Província Tapajós, estas feições, ou seja, o caráter polimetálico dos veios e

a distribuição, dominantemente em rocha do embasamento, em volta de stocks de granodiorito,

seguidos de esparsas ocorrências na cobertura vulcânica, foram evidências a favor da correlação

entre a mineralização no Tapajós e os depósitos chineses, estabelecida por Robert (1996).

Com base nestas características, o autor aponta que a diversidade na distribuição dos depósitos

brasileiros em relação à profundidade de emplacement dos veios: (i) em volta de cúpulas de

stocks graníticos; (ii) em diques andesíticos associados à cobertura vulcânica; e (iii) em veios

mais profundos encaixados no embasamento, são evidências que não favoreciam o modelo tipo

epitermal. E essas feições levaram o autor a sugerir uma segunda proposta consistente com o

modelo intrusion-related system de Sillitoe (1991).

(b) Depósitos lode-gold e stockwork/disseminado-tipo pórfiro: duas fases metalogenéticas

(Coutinho et al 1998)

Esta proposta defende para as mineralizações de ouro na Província Mineral do Tapajós a presença

de duas fases metalogenéticas e está fundamentada, basicamente, no condicionamento estrutural:

(i) uma fase mais antiga e de maior expressividade regional, desenvolvida em regime dúctil-

rúptil, controlada estruturalmente por um sistema de falhas strike-slip, durante a qual se

formaram as mineralizações tipo lode-gold (veios de quartzo portadores de ouro formados em

zonas crustais mais profundas); e (ii) uma segunda fase mais nova relacionada a um regime

dominantemente rúptil, cujas mineralizações ocorrem sob a forma de stockwork/disseminado e

em veios de quartzo tipo jog, desenvolvidos em níveis crustais mais elevados.

Outro ponto defendido na proposta por esses autores é a relação genética entre as mineralizações

de ouro e o magmatismo, tendo sido sugerida origem magmática para os fluidos mineralizantes,

nas duas fases metalogenéticas. Esta relação levou os autores a sugerir a presença de

mineralizações tipo pórfiro para a segunda fase metalogenética.

(c) Depósitos epitermais com adulária (Dreher et al., 1998)

Estudos mineralógicos associados a investigações de inclusões fluidas para duas ocorrências

(garimpos Davi e Joel) levaram os autores Dreher et al. (1998) a atribuir uma origem epitermal

para os depósitos de ouro no Tapajós. A proposta fundamentou-se dominantemente na

identificação do K-feldspato associado aos veios mineralizados nesses garimpos como pertencente

à variedade adulária. Os resultados analíticos de microssonda indicaram para o feldspato uma
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composição próxima do termo extremo KAlSi3O8, enquanto que os dados de difração de raios-

X sugeriram um ordenamento cristalográfico dominantemente triclínico com estado estrutural

próximo do microclínio máximo. Segundo os autores, este alto grau de ordenamento

cristalográfico é relativamente raro em adulária. E para explicar essa feição, que não é usual em

adulária, foi a mesma atribuída à ação extensiva de fluidos tardios sobre cristais originalmente

metaestáveis e desordenados.

Investigações por inclusões fluidas em cristais de quartzo contendo K-feldspato, atribuído como

adulária por esses autores, sugerem que o feldspato formou-se sob temperatura de 2400-3200 C

no garimpo Davi e 2200-3400 C no garimpo Joel. Outras características do fluido são: a baixa

percentagem em CO2 e a salinidade moderada.

Admitindo o K-feldspato como a variedade adularia, Dreher et al. (1998) utilizam a presença

deste mineral como indicativo de processos de ebulição, e estimam uma profundidade de até

1,5 km para a formação dos veios portadores de ouro. Estes parâmetros levaram os autores a

atribuir origem epitermal para a mineralização de ouro no Tapajós. As feições deformacionais

de um regime rúptil das encaixantes e dos veios portadores de ouro e as texturas de veios de

quartzo (infilling space) foram também argumentos que os autores apresentaram para a defesa

de uma origem epitermal para os veios estudados provenientes dos dois garimpos (Davi e Joel).

(d) Sistemas hidrotermais centrados: três fases metalogenéticas (Delgado, 1999)

A proposta baseia-se no estudo das relações diretas entre indícios e presença de mineralizações e

o contexto geológico. Esta relação levou à identificação dos eventuais metalotectos (Delgado,

1999).

De acordo com este método, as mineralizações foram agrupadas segundo o percentual de

sua distribuição em relação à unidade litoestratigráfica da rocha encaixante. Nesse contexto,

os veios auríferos apresentaram a seguinte distribuição: 35% em granitóides da Suíte

Intrusiva Parauari; 25% em granitóides da Suíte Intrusiva Creporizão; 22% em ortognaisses

do Complexo Cuiú-Cuiú; 6% em granitóides de Suíte Intrusiva Maloquinha e rochas

vulcânicas e tufos do Grupo Iriri; e 3% em rochas básicas da Suíte Intrusiva Ingarana e

xistos do Grupo Jacareacanga.

A proposta de Delgado (1999) sugere para as mineralizações de ouro na Província Mineral do

Tapajós três fases metalogenéticas e estabelece uma estreita relação de cada uma dessas fase com

as suítes magmáticas Creporizão, Parauari e Maloquinha. Segundo o autor: “em qualquer uma

das três fases metalogenéticas pode ocorrer um sistema hidrotermal completo centrado em intrusões

félsicas, baseando-se em Sillitoe (1996), e que a tectônica possibilitaria a formação de corpos de

minério distantes, próximos ou no interior das próprias intrusões, baseando-se em Robert et al.,

(1996)”. Em adição, Delgado (1999) reconhece diferentes níveis de emplacement para os veios

mineralizados, atribuindo: “origem epitermal para os veios relacionados à Suíte Intrusiva
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Maloquinha e origem transicional (veios mesotermais/epitermais) para aqueles associados a

qualquer dos eventos magmáticos - hidrotermais (Creporizão, Parauari ou Maloquinha)”.

(e) Depósitos Proterozóicos do tipo epitermal Au-Cu-Mo (Jacobi, 1999)

Posteriormente, Jacobi (1999) sugere origem epitermal para o ouro do Tapajós e estabelece

correlação entre os depósitos brasileiros e os depósitos do tipo Olympic Dam, Austrália. Uma

correlação com outros depósitos localizados no Craton Amazônico, ou mais especificamente na

Província Carajás (depósito Igarapé Bahia), também foi proposta. Segundo o autor, os depósitos

apresentam topografia anômala que corresponde à parte superior do centro vulcânico (caldeira

vulcânica preenchida por rochas e sedimentos vulcânicos). A estrutura é preservada devido à

intensa silicificação, resultante de processos de lixiviação por fluidos ácidos hidrotermais

(incluindo água meteórica), os quais transformam a mineralogia preexistente em uma nova

paragênese. A sílica produz o selamento (sealing) das fraturas e espaços vazios, favorecendo o

trapeamento dos fluidos hidrotermais abaixo do nível silicificado, onde se desenvolvem

estruturas dos tipos brechóide e stockwork. Entre as principais feições geológicas que suportam

a similaridade entre Olympic Dam e o Tapajós destacam-se, segundo Jacobi (1999):

- controle geológico por estruturas intracratônicas (interplacas) extensionais;

- idade dos depósitos de 1, 80 Ga;

- afinidade alcalina das rochas vulcânicas;

- padrão da alteração hidrotermal multiestágios: argílico (quartzo-pirofilita-caulinita-dickita-

allunita); filítico (quartzo-sericita-pirita); propilítico (carbonato-epidoto-barita-clorita); e

potássico (K-feldspato-biotita);

- considerável volume de brechas portadoras de hematita;

- proximidade de uma fonte magmática profunda;

- assinatura geoquímica: Au, Cu, Ag, Pb, As, Mo, Bi, Sb, Y, La, Zr, Ba, U, REE e Te.

Os seguintes tipos de mineralizações de ouro foram reconhecidos em: brechas ricas em sílica-

hematita-pirofilita; brechas ricas em sulfetos-sílica-pirofilita; rochas sedimentares e granitóides.

(f) Depósitos do tipo epitermal com allunita (UNICAMP, 31st IGC/2000)

Durante o 31st International Geological Congress (31st IGC), pesquisadores da Universidade de

Campinas (UNICAMP), São Paulo, apresentaram propostas sobre o modelo para as mineralizações

de ouro no Tapajós. Os estudos defendem origem epitermal para a mineralização, baseando-se

na associação mineral, notadamente allunita, identificado nas zonas de alteração.

10.2.2 Nova proposta de modelo metalogenético

Os estudos geológicos e genéticos sobre as mineralizações de ouro, sustentados pelo avanço

do conhecimento da evolução tectono-geológica da Província Mineral do Tapajós, desenvolvidos

durante o PROMIN-TAPAJÓS, permitiram um novo entendimento sobre sua metalogenia. A
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proposta ora apresentada fundamenta-se em aspectos geológicos e genéticos da mineralização

de ouro, conforme serão a seguir expostos (vide resumo da tabela 10.2).

As feições geológicas das mineralizações auríferas são as seguintes:

(i) Rochas encaixantes: Depósitos de ouro formaram-se em condições de P-T consistentes

com fácies anfibolítica de baixo grau a fácies greenschist, e são pós-metamorfismo regional

de fácies anfibolítica. O ouro ocorre nos mais variados tipos de rochas encaixantes,

abrangendo rochas do embasamento (gnaisses tonalíticos e graníticos), supracrustais

(xistos com idade de 2.100 Ma), sedimentos “antigos”(1.895 Ma), rochas básicas (gabros

com idade de 1.878 Ma ) e rochas vulcânicas félsicas relacionadas a múltiplos pulsos de

vulcanismo (aproximadamente entre 1.888 a 1.878 Ma). Entretanto, granitóides com

diferentes idades e padrões de deformações representam as rochas encaixantes mais

comuns para as mineralizações de ouro na Província Tapajós. Não foram reconhecidas

mineralizações de ouro primário em rochas com idade mais nova do que os granitóides

da Suíte Intrusiva Maloquinha (1.870 Ma).

(ii) Estruturas: As mineralizações ocorrem em duas fases deformacionais distintas: veios de

quartzo (lode-gold) ou, subordinadamente, em veios maciços de sulfetos ao longo de

superfícies S (planos de cisalhamento), cujo desenvolvimento está associado a um evento

compressivo que teve lugar durante um regime deformacional dúctil de baixo ângulo

(primeira fase da mineralização - fase I). A deformação progressiva resultou no

desenvolvimento de um megassistema de transcorrência de amplitude regional (strike-

slip fault system) em regime dúctil-rúptil a rúptil, responsável pela formação de zonas

distensivas de alívio de pressão e percolação de fluidos, gerando locais favoráveis à

deposição do ouro (segunda fase da mineralização - fase II). As estruturas mineralizadas

são: zonas de transpressão, superfícies de cavalgamento ou empurrão em regime dúctil-

rúptil a rúptil e estruturas do tipo jog e pull-apart, em regime rúptil. Falhas rúpteis de

baixo a alto ângulo são comuns. Quando as rochas encaixantes são mais competentes

(granitóides, riolitos e andesitos), desenvolvem-se fraturas aleatórias favorecendo a

formação de stockworks ou brechas e, nesse contexto, mineralizações disseminadas

podem ocorrer. Flutuações na pressão do fluido foram registradas e resultaram na

formação de veios extensionais de acordo com o cyclic fault-valve (Sibson et al, 1988).

Evidências de reativações de estruturas antigas ocorrem e são reconhecidas por texturas

brechóides nos veios de quartzo portadores de ouro, bem como pela presença de brechas

(tectônicas e hidrotermais). Estruturas (cisalhadadas e laminada) e texturas (granular,

microgranular, crack and seal, comb, vuggy) variadas dos veios de quartzo portadores

de ouro sugerem diferentes níveis crustais de formação desses veios.

(iii) Alterações hidrotermais: As zonas de alteração variam com a profundidade de formação

do depósito, sendo portanto função das condições de P-T da fácies metamórfica.

Anfibólios (hornblenda e tremolita-actinolita) e biotita ocorrem nos depósitos mais

profundos, cujo desenvolvimento teve lugar sob condições de P-T de fácies anfibolítica

de baixo grau, enquanto que, nos depósitos formados sob condições de P-T de fácies

greenschist, os anfibólios estão ausentes e a biotita é muito rara. Plagioclásio e K-feldspato
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(micropertita) são comuns em ambos os tipos de depósitos, porém nos depósitos mais

profundos o plagioclásio dominante é oligoclásio, enquanto que, nos depósitos mais

superficiais, o oligoclásio predominantemente está associado à albita. Esta assembléia

mineral anfibólio, plagioclásio e biotita forma as zonas de alteração distais a

mineralização. Sericita, clorita e carbonato estão presentes em ambos os tipos de

depósitos e constituem as zonas de alteração proximais à mineralização, exibindo textura

milonítica nos depósitos mais profundos, enquanto que nos depósitos superficiais a

textura é típicamente granular. Muscovita e epidoto ocorrem indistintamente em ambos

os tipos de depósitos; entretanto, este último é mais freqüente quando a rocha encaixante

é máfica. A silicificação é expressiva. O metassomatismo, portanto, abrange sericitização

e K-feldspatitização e, em menor freqüência, biotitização e muscovitização. Os minerais

máficos estão fortemente cloritizados. A ganga consiste, predominnatemente em sílica,

mica branca, clorita, epidoto e K-feldspato.

(iv) Mineralogia dos depósitos: A mineralização ocorre dominantemente disseminada em

veios de quartzo polimetálicos com ≤ 3-5 % de sulfetos, principalmente pirita. A

assembléia do minério nos veios formados sob condições de P-T de fácies anfibolítica de

baixo grau (regime dúctil) consiste em magnetita, ilmenita, rutilo, hematita, pirrotita,

calcopirita e galena. Nos veios relacionados a regime dúctil-rúptil à dominantemente

rúptil, desenvolvidos sob condições de P-T de fácies greenschist, esta associação é formada

por rutilo, hematita, pirrotita, calcopirita, galena, esfalerita (rica em Cd), molibdenita,

tetradimita, teineita, telurobismutinita e cobaltita. O ouro ocorre sob a forma de grãos

visíveis e está associado à prata, cuja razão Au/Ag varia de 10 (para o primeiro tipo de

veios) a 4 (para o segundo tipo). Os minerais de intemperismo (weathering minerals)

são comuns: leucoxênio, goethita, limonita, covellita e calcosita. O teor em ouro está

compreendido entre 30 a 6-2 g/t de ouro. Os sulfetos refletem a litogeoquímica da

encaixante, ou seja, predominam os sufetos pirita e pirrotita, típicos dos depósitos

encaixados por rochas ígneas. A ausência de arsenopirita pode ser explicada pelo fato

de não terem sido reconhecidos depósitos encaixados em sequências metassedimentares.

(v) Ambiente tectônico: No Tapajós as mineralizações de ouro estão associadas à múltiplo

magmatismo félsico, calcioalcalino e subordinadamente a pulsos espasmódicos de

vulcanismo andesítico e riolítico, ambos relacionados à subducção com conseqüente

desenvolvimento de terrenos acrescionários (arcos magmáticos). O subseqüente

espessamento litosférico, como resultado do aumento da pilha litosférica, pelo príncipio

da isostasia, tende a estabelecer o reequilíbrio da isoterma crosta inferior/manto superior,

favorecendo a fusão parcial do magma na base da crosta (underplating processes). Esses

processos de subducção e formação de terrenos acrescionários sugerem que as rochas

hidratadas em níveis crustais mais inferiores liberam água durante o reequilíbrio, tão

logo cesse a subducção. Nesse processo acrescionário, os terrenos adicionados às

margens do continente são submetidos, por algum tempo, a um alto gradiente

geotérmico, sendo portanto uma relevante fonte de energia (heat). A liberação de água,

energia (heat) e outros gases (e.g. CO
2) forma um fluido que tende a ascender na crosta,

através de condutos (estruturas), para níveis crustais mais elevados, carreando, por
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exemplo, elementos LILE e metais (incluindo-se o ouro). Durante este percurso, qualquer

modificação nas condições fisico-químicas do fluido resulta na precipitação dos metais.

Assim, observa-se que os orógenos acrescionários ou colisionais representam locais

favoráveis à formação de depósitos minerais, sendo portanto, membros finais (end-

members) de um processo contínuo.

Os estudos de inclusões fluidas e isótopos (estáveis e radiogênicos) permitem caracterizar os

seguintes aspectos genéticos relacionados ao sistema hidrotermal responsável pelas

mineralizações de ouro na Província Mineral do Tapajós:

 (i) Inclusões fluídas: As diferentes proporções de líquido e vapor permitem definir três tipos

de inclusões fluídas nos veios de quartzo portadores de ouro: CO2-H2O (inclusões bifásicas

que contém uma fase CO2 líquido e uma fase aquosa); inclusões CO2 (rica em CO2); e

inclusões H2O (inclusões aquosas). Nesse estudo foram reconhecidos três tipos de fluídos:

(a) fluído CO2-H2O com composição em CO2 variando de 8,3 a 14,5 mol % CO2; CH4 entre

0,5 a 1,2 mol % CO2; S = compreendida entre 2,7 a 5,7 mol % NaCl equivalente; conteúdo

em H2O entre 83,5 a 90,0 mol %; e D = 0,72 a 0,85 g/m3; (b) fluído do tipo CO2 (> 89,5

mol % CO2); D = 0,65 a 0,85 g/m3; e (c) fluído aquoso com > 84,0 mol % H2O; S = 5,0

mol% NaCl equivalente.

Com base nessas investigações, e de acordo com a temperatura de trapeamento do fluído

sugere-se dois tipos de veios de quartzo com ouro: (a) veios formados a temperatura

compreendida entre 400 a 260 0C e pressão do fluído de 1,6 a 1,4 kb, permitindo estimar

a profundidade de formação entre 7 a 4 km; e (b) veios desenvolvidos a temperatura entre

260 a 160 0C, pressão de fluído < 1,4 a 1,0 e profundidade de formação < 4 km.

 (ii) Isotópos estáveis: Os dados de δ18O no quartzo mostram uma variação nos valores. O

maior valor é igual a 13,6 per mil, enquanto queomais baixo é da ordem de 9,4 per mil.

Essa variação pode estar relacionada às temperaturas diferentes de formação dos veios

meneralizados, desenvolvidos sob condições crustais de emplacement distintas: (i) veios

ao longo de planos de falhas de empurrão (regime deformacional dúctil-rúptil); e (ii)

veios com estrutura tipo jog ou stockwork, ambas sugerindo regime de formação em

condições rúpties. Entretanto, como esta consistência nem sempre é mantida, a variação

nos valores δ18O no quartzo pode ser atribuída também a mistura de fluído de origens

distintas, ou a um enriquecimento na composição isotópica herdada do fluído original,

em função de reatividade tectônica. Os resultados de δ18O H2O mostram uma variação de

2,9 a 8,7 per mil. A variação nos valores de δD do sistema hidrotermal é de -21 a -56 per

mil, embora duas amostras tenham mostrado valores mais baixos (-66 a –80 per mil).

Estes valores podem estar relacionados à presença de sílica calcedônica, conforme

sugerido pela textura fibrosa reconhecida no quartzo dos veios mineralizados mais

superficiais. Quanto à origem do fluido hidrotermal, os dados de δ18O H2O e de δD são

consistentes com a variação dos valores registrados em fluidos de origem magmática e

de água juvenil. Entretanto, uma provável componente de água meteórica foi adicionada

ao sistema hidrotermal em nível crustal mais superficial, tendo-se por evidência que
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alguns depósitos estudados hospedados por estruturas rúpteis estão enriquecidos em

inclusões fluidas aquosas (ricas em H2O) e fortemente depletado em CO2.

(iii) Isótopos de Pb-Pb: A composição isotópica do Pb em 32 amostras de sulfetos (galena e

pirita) de veios de quartzo portadores de ouro provenientes de 17 depósitos indica idades

(model-ages de Doe and Stacey, 1974) de 1,96 Ga e 1,88 Ga para o tempo de deposição

do ouro. Os múltiplos estágios de deposição do ouro sugeridos pela idade-modelo de

Pb são consistentes com o controle estrutural dos veios de quartzo mineralizados. Os

dados da composição isotópica do Pb dos sulfetos plotados nos diagramas padrão
207Pb/204Pb x 206Pb/204Pb e 208Pb/204Pb x 206Pb/204Pb do modelo plumbotectônico (Zartman

and Doe, 1981) são indicativos que a composição isotópica do Pb dos sulfetos da

Província Tapajós plota na curva do Pb orogênico ou próximo à curva do Pb

desenvolvido em crosta superior, sugerindo contribuição crustal. O envolvimento de

Pb crustal de profundidade no fluido mineralizante sugere que o sistema hidrotermal

em estudo é constituído por fluido de origem profunda com mistura pouco expressiva

de chumbo da crosta.

10.2.3 Discussão sobre as propostas dos modelos metalogenéticos para a
mineralização de ouro na Província Mineral do Tapajós

A proliferação de modelos metalogenéticos propostos para a Província Mineral do Tapajós, todos

eles formulados durante a execução do Projeto PROMIN-TAPJÓS, demonstra que os modelos de

evolução tectono-geológica e metalogenética de uma determinada área em estudo devem,

necessariamente, ser precedidos de um cuidadoso levantamento dos parâmetros geológicos em

nível regional e de detalhe. É por meio do mapeamento geológico consistente que se estabelecem

as primeiras bases para a evolução tectono-geológica da uma área, sendo este o primeiro passo

para o entendimento da sua metalogenia. Igualmente importante é o conhecimento do modelo

geológico da mineralização, o qual é definido pelo reconhecimento dos controles geológicos,

compreendendo: caracterização dos litótipos (rocha encaixante); relações estruturais entre a

mineralização e a rocha encaixante; modo de ocorrência e a paragênese do minério; e zonas de

alteração. Este conhecimento permite estabelecer as relações deformação/zona de alteração/

mineralização, necesárias para o entendimento dos processos responsáveis pela formação do

depósito. Por outro lado, os processos e mecanismos de transporte e deposição do fluido

mineralizante, bem como o estudo da sua composição química e da sua origem, não podem ser

desprezados na montagem da caracterização do sistema hidrotermal e são necessários para a

definição do modelo genético do depósito. É por meio da junção dos modelos geológico e genético,

sustentados no modelo da evolução tectono-geológica regional, com o qual os dados das áreas

mineralizadas devem ser consistentes, que se obtem a base e os fundamentos necessários para

a definição do modelo metalogenético de uma área. O modelo de mineralização de uma

determinada província tem portanto, necessariamente, que ser suportado por uma visão integrada

dos processos mineralizantes dentro do contexto da sua evolução geológica regional. Análises

pontuais e parciais, em geral, são passíveis de erros, em função da não representatividade do

processo mineralizante completo.
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Nessa concepção, as propostas de modelos metalogenéticos, previamente sugeridas para as

mineralizações de ouro no Tapajós, foram formuladas durante um estágio prematuro do

conhecimento geológico da província, como por exemplo: (i) conhecimento parcial da evolução

tectono-geológica da província no contexto da evolução do Craton Amazônico (Robert, 1996);

(ii) falta de suporte do modelo genético que permitisse conhecer a composição e origem dos

fluidos e do metal, isto é, do ouro (Coutinho et al., 1998; Jacobi, 2000); (iii) ausência de uma

visão integrada (holística) da geologia regional na província; e (iv) a falta de estudo dos isótopos

estáveis do sistema hidrotermal, (Dreher et al., 1998); e (v) ausência de estudos dos processos e

mecanismo de transporte e precipitação do metal e do fluido hidrotermal (Delgado, 1999).

Na proposta de Robert (1996) verifica-se que, enquanto era defendida uma afinidade epitermal

para os veios mineralizados com ouro no Tapajós, o autor externava dificuldades em reconhecer

certas feições desses veios como típicas de veios epitermais. A mineralização de ouro no Tapajós,

segundo o autor, ocorre em: (i) veios mais profundos (os veios são mais freqüentes no

embasamento do que nas vulcânicas); (ii) veios polimetálicos, sem zoneamento vertical; e (iii)

veios com feição transicional entre mesotermal/epitermal. Essa limitação levou Robert (1996) a

estabelecer uma provável correlação entre o ouro da Província do Tapajós e os depósitos auríferos

do distrito do North China Plataform, baseando-se principalmente na similaridade do caráter

polimetálico dos veios e na sua distribuição em diferentes ambiências geológicas (rochas do

embasamento, coberturas vulcânicas e diferentes rochas plutônicas).

Entretanto, no distrito do North China Plataform o ambiente tectônico é anorogênico, distinto

do ambiente tipo margem convergente, característico do Tapajós, e mineralizações do tipo

porphyry-gold ocorrem em parte do distrito chinês.

Por outro lado, quando Robert (1996) propôs uma origem epitermal para o ouro do Tapajós, não

se conheciam informações sobre o sistema hidrotermal que deu origem aos veios de quartzo

com ouro na província. Com base no presente estudo do fluido, os dados de isótopos estáveis

(oxigênio e hidrogênio) não são consistentes com origem epitermal para o fluido mineralizante.

E as investigações das inclusões fluidas sugerem salinidade moderada para o fluido, o que não

é consistente com a salinidade registrada para os depósitos tipo pórfiro, cuja salinidade é alta.

A proposta a favor de uma origem epitermal para o ouro do Tapajós, defendida por Dreher et al

(1998), tem como principal argumento a presença de adulária, identificada como uma variedade

de feldspato potássico nos veios de quartzo mineralizados em ouro.

Entretanto, como é do conhecimento dos pesquisadores que trabalham sobre as mineralizações

de ouro do Tapajós, o K-feldspato é um mineral muito comum nas zonas de alteração dos veios

mineralizados em ouro na província, sendo de fácil reconhecimento, de cor rosa-avermelhada e

cristais de granulação que atingem até 5 cm. Por outro lado, observações óticas em microscópio

petrográfico revelaram que o feldspato potássico associado aos veios mineralizados na Província
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Mineral do Tapajós apresenta textura pertítica típica, parcialmente alterado para sericita e

carbonato, exibindo ainda por vezes uma geminação em tartan, um pouco difusa, sugerindo ser

o mesmo uma microclina pertítica. A pertita é uma variedade de álcali-feldspato e consiste em

um intercrescimento de uma fase rica em potássio, geralmente microclina, e uma fase rica em

sódio, em geral albita. A microclina é o mineral hospedeiro no qual a albita, em forma de ex-

soluções, está sendo disssolvida. Assim sendo, o K-feldspato dos veios na Província Tapajós

representa uma mistura pertítica de difícil caracterização mineralógica por difração de raios-X.

E por se tratar de mineral que ocorre em zonas de alteração hidrotermal, a ação extensiva dos

fluidos tardios sobre cristais originalmente metaestáveis dificulta sensivelmente sua identificação

por esta técnica. Isto acarreta um alto grau de ordenamento na “adulária” em análise, o qual é

relativamente raro em adulária, fato este reconhecido pelos autores, quando se referem a um

“tipo dominantemente triclínico com estado estrutural próximo ao do microclínio máximo”

(Dreher et al., 1998). Assim sendo, um mineral com intercrescimento pertítico e alterado

hidrotermalmente não seria indicado para investigações em difração de raios-X.

Em adição, a proposta de origem epitermal de Dreher et al., (1998) é sustentada por dados de

temperatura e pressão de formação dos veios mineralizados, determinados a partir do estudo de

inclusões fluidas. Os dados de temperatura (temperatura de homogenização  do fluido) variaram

entre 2200 a 3400C. Estes valores, conforme referido pelos próprios autores, são reconhecidamente

muito altos para depósitos do tipo epitermal. Entretanto, esses resultados foram justificados

pelos autores como provavelmente correspondentes a depósitos mais profundos do sistema

epitermal. Com relação à pressão, esta foi extrapolada utilizando-se a presença de adulária nos

veios como indicativo de fenomênos de ebulição, o que levou os autores a estimarem uma

profundidade de 1,5 km para a formação dos veios.

A proposta de Coutinho et al. (1998) apresenta dois pontos consistentes e um conflitante com o

modelo ora proposto para as mineralizações de ouro no Tapajós. Os pontos em acordo são: (i) a

presença de duas fases metalogenéticas, as quais foram confirmadas pelos dados recentes de

Pb-Pb em sulfetos, com idades-modelo de 1,95 Ga e 1,88 Ga; e (ii) origem magmática para os

fluidos mineralizantes, o que é consistente com os dados de δ18O e δD no fluido, obtidos

posteriormente. Entretanto, posteriormente dados de salinidade registrados a partir das inclusões

fluidas não são indicativos da presença de depósitos tipo pórfiros, sugeridos por Coutinho et

al., (1998), os quais se caracterizam por salinidade alta, conforme proposto para a segunda fase

metalogenética por esses autores. A provável presença de pórfiros baseou-se nas evidências

estruturais (rochas intensa e aleatoriamente deformadas e regime deformacional dominantemente

rúptil) e na assembléia mineralógica com magnetita e molibdenita associadas ao ouro.

Delgado (1999), ao sugerir para as mineralizações do Tapajós o modelo intrusion-related gold

deposits (Sillitoe, 1991), admite a possibilidade na província de depósitos dos tipos pórfiros,

bem como epitermais, sediment-hosted (Carlin-type) e skarns. Conforme exposto, o estudo do

sistema hidrotermal (a partir de inclusões fluidas e isótopos estáveis de O e H), responsável
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pelos veios de quartzo auríferos do Tapajós, não apresenta características consistentes com

estes tipos de depósitos.

Por outro lado, Delgado (1999) ao propor três fases metalogéneticas distintas para o ouro do

Tapajós, relacionadas aos granitóides Creporizão, Parauari e Maloquinha, respectivamente,

assume três eventos mineralizantes distintos, fato este não consistente com os dados de Pb-

Pb em sulfetos associados a ouro, os quais indicam apenas duas fases matalogenéticas auríferas

(1,96 Ga e 1,88 Ga). Em adição, a proposta de Delgado (1999) apresenta uma abordagem

qualitativa da metalogenia do ouro, tomando por base a relação rocha encaixante/mineralização.

Nessa visão, os princípios que regem os mecanismos de precipitação do ouro e a relação estrutura/

fluido, bem como as considerações genéticas das mineralizações, não foram contemplados.

Posteriormente, mais uma proposta defendendo uma origem epitermal para o ouro na Província

do Tapajós foi apresentada por Jacobi (1999). Conforme previamente mencionado, a correlação

estabelecida entre os depósitos tipo Olympic Dam e os do Tapajós, nessa proposta, não apresenta

consistência com os dados levantados durante o PROMIN-TAPAJÓS. As características geológicas

atribuídas ao tipo Olympic Dam, tais como contexto geológico interplaca (hot-spot), magmatismo

alcalino e enriquecimento em REE (vide Sawkins, 1990), não são consistentes com as feições

geológicas reconhecidas e demonstradas para a mineralização de ouro na Província Mineral do

Tapajós. A presença de um centro vulcânico localizado não parece suportar um modelo que

justifique o expressivo “sistema vulcano-plutônico Iriri-Maloquinha”, cujo evento no Craton

Amazônico tem expressão regional.

Por outro lado, os alvos mineralizados descritos por Jacobi (1999) como depósitos epitermais de

Cu-Au-Ag com allunita apresentam feições geológicas similares aos gossans e mineralizações

supergênicas auríferas associadas, equivalentes a parte mais superficial dos depósitos epizonais,

reconhecidos pelo PROMIN-TAPAJÓS na região do São José, nas proximidades das margens do

rio Porto Seguro. Essas ocorrências caracterizam-se por formar textura box-work, com alto

enriquecimento em minerais de óxido de ferro (magnetita, goethita, limonita), pirita, sílica e

minerais de cobre típicos de intemperismo (weathering) como covelita e calcosita, aos quais

estão associados ouro de granulação grosseira e calcopirita. O conjunto assume um aspecto de

brecha. Por outro lado, nesta região observa-se um expressivo desenvolvimento do regolito,

também mineralizado em ouro, ambiente esse favorável à formação de minerais de intemperismo

incluindo-se   allunita. Em adição, com relação à presença de allunita nas mineralizações de

ouro no Tapajós, conforme identificado por Jacobi (1999), bem como nas pesquisas realizadas

pela UNICAMP (31st IGC, 2000), atribuída como diagnóstico de mineralizações epitermais,

convém mencionar que este mineral ocorre não só em depósitos de ouro epitermais como também

em ambientes supergênicos (ricos em minerais de argila) associado a jarosita, ambos os minerais

típicos de intemperismo. A ocorrência de allunita e jarosita em regolitos na Província Mineral

do Tapajós é, portanto, consistente com as condições amazônicas, onde o perfil de alteração

supergência (weathering) mineralizado em ouro apresenta dezenas de metros de espessura.
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10.2.4 Conceito de ouro orogênico

Em meados de 1980, as inúmeras similaridades geológicas reconhecidas entre as mineralizações

de ouro nos orógenos Fanerozóico e nos greenstones belts do Arqueano começaram a ser

interpretadas como uma evidência de que esses depósitos foram formados em ambientes tectônicos

semelhantes. Naquela ocasião, as mineralizações de ouro na Província Superior (Canadá) estavam

sendo relacionadas ao estilo tectônico de margem convergente (Wyman & Kerich, 1988), enquanto

que, ao mesmo tempo, estudos sobre o desenvolvimento de lode-gold deposits no oeste australiano

chegavam à mesma conclusão (Barley et al., 1989). Paralelamente, demonstrava-se que a subducção

de rochas oceânicas na zona de fusão parcial parecia ser significativa no desenvolvimento dos

depósitos de ouro, em orógenos de diferentes idades (Hodgson & Hamilton, 1989). Nessa concepção,

zonas de falhas de expressão regional, espacialmente associadas a cinturões auríferos em terrenos

do Arqueano, foram identificadas, por vários pesquisadores, como sendo os limites de terrenos

antigos. E as investigações sobre o sistema hidrotermal em áreas mineralizadas demonstravam

que os fluidos mineralizantes eram produtos de eventos termo-tectônicos ocorridos em

profundidade crustal, subseqüentemente ao magmatismo e metamorfismo das rochas encaixantes

(Kerrick & Wyman, 1990). E neste mesmo período iniciava-se o debate sobre a tese de que depósitos

de ouro em qualquer província de idade do Arqueano devem ser partes de um mesmo ciclo

supercontinental e que as variações nas idades dos depósitos poderiam ser interpretadas como

reflexo da diversidade de eventos termais no tempo geológico (milhões de anos) durante a acresção

e/ou subducção. (Barley & Groves, 1992).

A ampla distribuição dos depósitos de ouro em terrenos acrescionários sugere uma associação

direta entre o crescimento do continente e a gênese do minério, a exemplo do oeste americano.

Mundialmente, depósitos de ouro são formados no interior dos orógenos desenvolvidos durante

a colisão continente-continente (e.g. Appalaches-Caledoniana, Herciniano, Uraliano) ou

perifericamente ao orógeno originado durante a subducção crustal (e.g. Cordillera, Tasman). É

interessante que o tectonismo colisional pode eventualmente dar início a um evento crustal

com geração de calor (heat), sendo esta energia crítica na formação dos depósitos minerais.

Movimentos de transcorrência ao longo da sutura de colisão podem também ser um fator

importante para o processo de formação de depósitos minerais, conduzindo ao relaxamento da

força compressiva regional e ao aumento da permeabilidade das rochas em escala crustal,

provendo condições de percolação dos fluidos mineralizantes (Groves et al., 1998).

Nesse cenário de evolução do conhecimento geológico, estava demonstrado que depósitos de

ouro formam-se durante os processos de deformação compressional a transpressional em placas

tectônicas convergentes, em orógenos acrescionários ou colisionais (Groves et al., 1998). Em

ambos os tipos de orógenos, rochas plutono-vulcânicas, bem como sedimentos marinhos, são

acrescidas ao orógeno. Os eventos termais relacionados à subducção episodicamente aumentam

o gradiente geotérmico das sequências rochosas acrescidas, desencadeando o processo de

ascensão dos fluidos hidrotermais, permitindo sua migração até grandes distâncias. E nesse
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contexto, depósitos de ouro em veios de quartzo são formados em diferentes profundidades

crustais, a partir de uma distância de 15 - 20 km até próximo da superfície.

Conforme ressaltado por Groves et al., (1998), para classificar todos os diversos depósitos

desenvolvidos no orógeno nesse intervalo crustal (20 km até próximo da superfície) tem sido

aplicada a terminologia “mesotermal”. Entretanto, este termo, amplamente usado nesses últimos

dez anos, foi introduzido originalmente, por Lindgren (1933), para designar apenas os depósitos

de ouro formados entre 1,2 a 3,6 km. Entretanto, seu uso foi ampliado para uma gama expressiva

de depósitos, tendo gerado uma proliferação de termos “sinônimos de depósitos de ouro

mesotermais”, tais como: tipo Carlin, tipo-pórfiros; tipo skarn e tipo sedimentary-hosted. Nesse

contexto, o uso indiscriminado dessa terminologia tem gerado conflitos significantes. Para

contornar essa dificuldade, foi proposta a terminologia depósito de ouro orogênico em substituição

ao termo mesotermal (Groves et al., 1998). Vale ressaltar que muitos desses depósitos são pós-

orogênicos com respeito ao tectonismo de suas rochas encaixantes, mas são simultaneamente

sin-orogênicos no que se refere à profundidade crustal, bem como aos processos relacionados à

subducção da crosta e, por isto, o termo orogênico atende a todas essas condições.

Assim sendo, de acordo com este conceito foram propostas três classes para os depósitos

orogênicos (Groves et al., 1998): (i) epizonal (< 6 km); (ii) mesozonal (6-12 km); e (iii) hipozonal

(>12 km). É importante, portanto, observar que depósitos orogênicos se formam numa ampla

faixa de profundidade crustal até níveis crustais superficiais (Figura 10.2).

10.2.5 Ouro orogênico da Província Tapajós e seu significado exploratório

Com base no recente conceito sobre o ouro orogênico e de acordo com a evolução tectono-

geológica da Província Mineral do Tapajós, e com o suporte dos dados estruturais e petroquímicos

das rochas encaixantes e o entendimento do sistema hidrotermal (inclusões fluidas e isótopos

estáveis) das 20 áreas estudadas em nível de detalhe durante a atividade estudo de prospectos,

os depósitos de ouro da província podem ser classificados como depósitos orogênicos,

desenvolvidos em terreno acrescionário, subseqüentemente seguidos de processos underplating

(magma underplated), cujas características e feições metalogenéticas permitem reconhecer na

Província Mineral do Tapajós depósitos de ouro dos tipos mesozonais (mais profundos; vide

Figuras 10.3a e b) e epizonais (depósitos mais superficiais; Figura 10.4a e b). Na tabela 10.2

constam as principais características geológicas e genéticas desses depósitos.

Os depósitos mesozonais estão relacionados ao desenvolvimento de terrenos acrescionários,

responsáveis pela formação dos arcos magmáticos, em condições de subducção, regime

dominantemente dúctil, compressivo/transpressivo, em margem tectônica convergente (orogéno

acrescionário). As mineralizações do tipo epizonal são o resultado de processos de underplating

e subsequente desenvolvimento de um megassistema strike-slip shear zone. Processos

deformacionais progressivos, transtensivos, intimamente relacionados à ambiente crustal mais

elevado, variando de dúctil-rúptil a predominantemente rúptil, são responsáveis pelo
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desenvolvimento de estruturas (e.g. tipo jog) favoráveis a formação de veios de quartzo

portadores de ouro, evoluindo progressivamente até o tipo veio/stockwork/disseminado.

Estes depósitos são, portanto, interpretados como representantes proterozóicos mesozonais e

epizonais de depósitos de ouro depositados a partir de um fluido mineralizante similar, porém

diferentemente evoluído a profundidades crustais distintas, conforme demonstrado no estudo

do sistema hidrotermal.

Sob o ponto de vista prospectivo, com base na geologia regional da província, o modelo ora

proposto sugere que os depósitos mais superficiais (epizonais) ocorrem dominantemente no

lado leste da província (domínio C), onde o sistema vulcano-plutônico está melhor preservado

(Figura 10.4a), enquanto que o tipo de depósitos com feições transicionais para mais profundos

predominam no domínio central (domínio B), onde o nível de erosão tem uma forte influência

na sua preservação (Figura 10.3a).

Este condicionamento permite assegurar que os depósitos de ouro posicionados do lado leste

da província são passíveis de ser minerados a céu aberto (Figura 10.4b), a exemplo de vários

depósitos epitermais existentes no mundo, ora em explotação.

10.2.6. Método prospectivo

Dados aerogeofísicos de alta resolução, complementados com geofísica terrestre, combinados

com informações estruturais de estudos de detalhes constituem-se o mais indicado método

prospectivo para reconhecimento das mineralizações de ouro no Tapajós.

Uma evidente associação das mineralizações de ouro ao Megassistema de Falhas Transcorrentes

do Tapajós, de direção NW-SE, demonstra correlação entre as assinaturas aerogeofísicas e as

estruturas favoráveis à mineralizações de ouro, conforme exposto na Figura 10. 5.

10.2.7 Comparação com outros depósitos mundialmente

A grande maioria dos depósitos auríferos, tendo o ouro como substância principal ou como

associado com cobre, ocorre em ambientes de margem continental convergente (Sawkins, 1990).

Entretanto, existem exceções importantes, como por exemplo os depósitos de sulfeto maciço

vulcanogênicos com ouro (e.g. Mine Bousquet, Canadá) e outros depósitos auríferos associados

a ambientes anorogênicos relacionados à hot spots (e.g. Olympic Dam, Austrália).

Por outro lado, como regra geral, muitos dos depósitos de veios epitermais com ouro, ou dos

tipos Carlin (sedimentary rock-hosted) e pórfiro/skarn, são formados no mesmo ambiente de

margem continental dos “chamados depósitos mesotermais” (vide item 10.2.4). Porém, notáveis

distinções podem ser reconhecidas, as quais estão relacionadas à mudanças locais relacionadas
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Figura 10.3a Depósito de ouro orogênico, tipo mesozonal: veio de quartzo formado sob condições de

P-T consistente com as condições de metamorfismo na fácies anfibolítica de baixo grau.

Local: garimpo do Pepeu; Coordenadas geográficas: S 060 09’ 25’’; W 570 24’ 16".

Figura 10.3b Detalhe da Figura 10.3 a, onde se observa as feições da textura e da deformação do veio de

quartzo mineralizado em ouro, e óxidos e sulfetos oxidados -tipo lode-gold

Local: garimpo do Pepeu; Coordenadas geográficas: S 060 09’ 25’’; W 570 24’ 16".
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Figura 10.4a Depósito de ouro orogênico, tipo epizonal: veio disseminado/stock-work formado sob

condições de P-T consistente com as condições de metamorfismo na fácies greenschist.

Local: garimpo Carneirinho; Coordenadas geográficas: S 050 52’ 16’’; W 580 34’ 37".

Figura 10.3b Detalhe da Figura 10.4 a, onde se observa textura stockwork dos veios mineralizados em

ouro e sulfeto - tipo sistema veio/stockwork/disseminado.

Local: garimpo Carneirinho; Coordenadas geográficas: S 050 52’ 16’’; W 580 34’ 37".
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ao tectonismo durante o desenvolvimento do orógeno, bem como na variação do nível crustal

de formação dos sistemas hidrotermais auríferos (vide Groves et al., 1998).

Uma significante proporção dos depósitos epitermais e pórfiros apresenta feições distintas e

formam-se fora das zonas de subducção, distante das margens continentais, em ambiente

intraplaca, durante o estágio pós-colisional, num regime extensional. Muitos outros depósitos

epitermais ou tipo pórfiro desenvolvidos em regimes oceânicos a poucos quilômetros da superfície

crustal em sistemas vulcano-plutônicos de arcos de ilhas, estão localizados acima imediatamente

da zona de subducção (vide Sawkins, 1990; Sillitoe, 1991). Estes depósitos exibem uma transição

vertical no padrão da mineralização, variando do estilo pórfiro para o clássico estílo veio epitermal

mineralizado (e.g. White & Hedenquist, 1995). Outros epitermal-lodes, incluindo alguns depósitos

de classe internacional (Müller & Groves, 1997), estão associados a rochas do manto de natureza

alcalina e refletem episódios extensionais, em orógenos convergente próximo a região de arco

(e.g. Porgera; Richards et al., 1990), ou distante da margem acrescionária (e.g. Cripple Creek;

Keley et al., 1996). De acordo com Groves et al., (1998), muitos dos bem estudados minérios

epitermais associado com rochas vulcânicas, de idade do Terciário, em Nevada, USA são produtos

pós-orgênicos relacionados às fases extensionais denominadas basin and range. Evidências

geocronológicas estão começando a favorecer um ambiente tectônico similar para as mineralizações

tipo-Carlin (Hofstra, 1995; Emsbo et al., 1996).

Sistemas de veios epitermais e de pórfiros portadores de ouro associados com colisão, tectônica relacionada

à subducção (Sillitoe, 1993), estão localizados em diferentes regimes crustais, nos orógenos dos tipicamente

“chamados sistemas de ouro mesotermal”. Veios mineralizados em ouro do tipo pórfiro-skarn-epitermal,

normalmente “telescopados” na crosta superior a uma profundidade de 2-5 km (Poulsen, 1996), ocorrem

em arcos de ilhas, em orógenos compressionais, ou em zonas back-arc rift.

Em contraste, os “chamados depósitos de ouro mesotermais” são depositados sobre uma ampla

variação de nível crustal (Groves et al., 1998; Poulsen, 1996). No processo de ascenção do

fluxo, formado pela mistura de: fluido, magma granítico e energia (heat), forma-se um fluxo

contínuo que ascende para nível crustal mais elevado ao longo das zonas de falhas, que

representam pretéritas zonas de suturas de terrenos acrescionários. As geotermas crustais são

elevadas para cerca de ≥ 30 C0/km, porém não tão elevadas quanto os níveis dos grupos de

depósitos “telescopados”. Onde os fluidos hidrotermais alcançam a superfície, por causa das

suas relativas baixas temperaturas, os fluido retêm significante quantidade de ouro, porém,

complexos bisulfetados ainda podem transportar relevante quantidade de Sb e Hg para alguns

quilômetros da crosta. Onde tais fluidos migram para dentro do típico sistema contínuo pórfiro-

skarn-epitermal, complexos padrões de depósitos “telescopados” podem ocorrer. Tal situação

pode caracterizar o sudoeste do Alaska, onde depósitos de minério epitermal de Hg-Sb que

sugerem os chamados mesothermal gold depósits na profundidade (Gray et al., 1997) estão

espacialmente associados com depósitos de ouro relacionados a sistema vulcano-plutônico

(Bundtzen & Miller, 1997), ou no norte da Califórnia, onde o depósito aurífero de McLaughlin

está localizado entre uma série de hot springs ricos em Hg (Sherlock & Logan, 1995).
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XI MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SISTEMA

DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG)

Capítulo

Patrícia Duringer Jacques1, Saro Lee2, Maria Glícia da Nóbrega Coutinho1,

Hong-Jin Lee 2 e Hyon Joo Oh2

1CPRM – Serviço Geológico do Brasil
2KIGAM - Korea Instituto of Geosciences and Mineral Resources

11.1 Introdução

Após os anos 60, com o advento do uso dos computadores, a estatística evoluiu exponencialmente

com aplicações em diversas ciências, propiciando o desenvolvimento de vários programas e

sistemas, dentre os quais destaca-se o Sistema de Informação Geográfica (SIG). Este sistema é

planejado para capturar, transformar, organizar, analisar, modelar e auxiliar na visualização de

diversos tipos de dados espaciais, referenciados em um determinado sistema de coordenadas

(Avery & Berlin, 1992).

Um modelo de previsão espacial em SIG identifica ou delimita áreas vulneráveis a algum fenô-

meno natural ou antrópico. Esses fenômenos podem ser de diversas áreas do conhecimento,

como por exemplo: riscos de erosão, riscos de inundação, propagação de determinadas doen-

ças, áreas favoráveis à ocorrência de um determinado mineral, entre outras.

Os modelos previsionais baseiam-se em métodos estatísticos e probabilísticos. Após a segunda

guerra mundial registrou-se um uso intensivo da aplicação da estatística na Geologia, com um

significativo aumento da divulgação de trabalhos científicos publicados em revistas e jornais

de ampla circulação (Guerra, 1985). Nos últimos anos, alguns trabalhos internacionais têm

utilizado a ferramenta SIG para auxiliar no desenvolvimento de estudos de modelagem e na

elaboração de mapas de favorabilidade de ocorrência mineral. No Brasil, diversas referências à

utilização de SIG em estudos de áreas favoráveis à mineralizações, têm sido publicadas, como

por exemplo: Potencial aurífero no Vale do Ribeira (Perrota & Campos Neto, 1999); Prospecção

de ouro na Folha Botuverá, SC (Fornazzari Neto & Ferreira, 2003); Metalogenia do ouro no Qua-

drilátero Ferrífero (Pereira, 2003); e Metalogenia Quantitativa do Brasil: Base de Conhecimento,

Métodos e Exemplos (Baars et al, 2003, in: Bizzi et al, 2003). Estes estudos são multi-discipli-

nares e requerem considerações simultâneas de diversos dados como: geofísica, geoquímica,

estruturas geológicas, litologias, entre outros.

Os trabalhos em Geociências publicados na área de modelagem previsional aplicada à recursos

minerais, apresentam vários modelos probabilísticos e estatísticos já consagrados na literatura,
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destacando-se entre eles a Regressão Logística (Agterberg, 1988); Estatística Bayesiana (Bonham-

Carter et al, 1988); Peso das Evidências (Agterberg et al, 1990; Agterberg, 1992; Xu et al, 1992;

Pan, 1996; Tangestani & More, 2001; Bonham-Carter et al, 1989; Rencz et al, 1994); Lógica

Fuzzy (D’Ercole et al, 2000; Knox-Robinson, 2000); Redes Neurais Artificiais (Brown et al,

2000; Harris et al, 2001; Brown et al, 2003; Rigol-Sanchez et al, 2003); e Teoria da Evidência

(Moon, 1990, 1993; An & Moon, 1993; Moon & So,1995; Carranza & Hail, 2002).

O objetivo do presente estudo é gerar o mapa previsional para ouro na Província Mineral do

Tapajós, utilizando o método probabilístico Likelihood Ratio ou Razão por Semelhança.  A sele-

ção deste método foi feita por se tratar de um modelo matemático simples, eficiente e rápido. O

trabalho foi desenvolvido através da cooperação técnica CPRM – Serviço Geológico do Brasil e

Korea Institute of Geosciences and Mineral Resources – KIGAM, com base em instrumentos

legais, o Memorando de Entendimento e o Agreement, firmados em 2004 e 2005, respectiva-

mente. A equipe coreana responsável pela transferência de tecnologia, objetivando a elabora-

ção de mapa de previsão mineral com base em SIG, e neste caso específico aplicada para ouro,

a partir dos dados adquiridos durante o desenvolvimento do Projeto Província Mineral do Tapajós

– PROMIN TAPAJÓS, coletados pela equipe Estudo de Prospectos, esteve sob a liderança do Dr.

Saro Lee, pesquisador e chefe do Centro de Informações de Geociências do KIGAM.

O modelo proposto neste trabalho é baseado nos dados de evidência, o qual é dirigido

exclusivamente pelo dado (data-driven) sem a interferência do conhecimento do usuário,

evitando desta forma a escolha subjetiva de pesos e evidências favoráveis. Lee (2006) compara

métodos estatísticos e probabilísticos para geração de mapas previsionais para  ouro e prata

na região de Gangreung, Coréia do Sul, usando os modelos: razão por semelhança, peso das

evidências e regressão logística. Na aplicação efetiva dos modelos foram utilizados os mesmos

dados e o resultado final obtido na validação atingiu 82,52% para o modelo da razão por

semelhança, 72,45% para o peso das evidências e 81,60% para regressão logística.

11.2 Likelihood ratio

O modelo likelihood ratio, traduzido neste trabalho como Razão por Semelhança, é um método

probabilístico baseado em evidências. As evidências são as localizações do fenômeno estuda-

do, que podem ser, por exemplo:

· os deslizamentos em um estudo de áreas de risco de erosão;

· pontos de inundações em um estudo sobre áreas de inundação;

· ocorrências minerais para o reconhecimento de áreas favoráveis à ocorrência de

um determinado mineral.

Este modelo calcula a probabilidade de ocorrência mineral através das proporções entre as classes dos

mapas e suas evidências. Como é um modelo dirigido pelo dado, a interferência do conhecimento do

usuário é eliminada, evitando assim a escolha subjetiva de pesos e evidências favoráveis.
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O modelo da probabilidade Bayesiana aplicada aos estudos de favorabilidade mineral, através

da razão por semelhança e peso das evidências (Bonham-Carter et al,1989; Bonham-Carter,

1994; Emmanuel et al, 2000), define conceitos de probabilidade prévia e posterior.

A Probabilidade Prévia P {D} de ocorrer um depósito mineral, pode ser exemplificada por uma

determinada área de estudos (T) com 300 células (pixels) N {T} = 300, com uma ocorrência de

30 depósitos minerais (D), N {D} = 30, é expressa por:

P{D}  =      N{D}   =     30    =  0,1

      N{T}          300

Assim sendo, a probabilidade prévia de ocorrência mineral nesta área é de 10%.

O conceito de Probabilidade Posterior pode ser compreendido ao ser introduzido um mapa

temático binário na mesma área de estudo, por exemplo, um mapa com a distância euclidiana

de falhas. Este mapa é classificado com o valor 1 nas áreas com distâncias de até 300 metros das

falhas (onde ocorrem as mineralizações), e valor 0 para as distâncias maiores que 300 metros. A

classe 1 ocorre em 150 células N{E} = 150, enquanto que a classe 0 ocorre em 150 células

N{E} = 150. Sendo que, os depósitos ocorrem em 20 células da classe 1, N{D E} = 20 e 10

células da classe 0, N{D E}=10. A probabilidade condicional de ocorrência mineral na área

de até 300 metros das falhas será maior do que 10%, e a área com distância maior que 300

metros das falhas obterá probabilidade de ocorrência mineral menor do que 10%.  As expres-

sões destas probabilidades são:

Onde, P{D|E} = Probabilidade condicional da ocorrência de um depósito dada a presença

da classe “1” de um mapa binário de evidência;

P{D|E} = Probabilidade condicional da ocorrência de um depósito dada a ausência

da classe “1” de um mapa binário de evidência.

Desta forma a probabilidade de ocorrer um depósito mineral em função de um mapa binário,

nas áreas próximas às falhas é 1,3 maior do que a probabilidade prévia.

A expressão da probabilidade posterior de um depósito mineral em termos de probabilidade prévia

é definida como:

P{D|E} =  P{D}  P{E|D}  =   0,1 x   0,666 = 0,13

                          P{E}            0,5
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P{D } =  P{D}  P{ D}  =   0,1 x  0,333 = 0,066

        P{ }                0,5

A Razão por Semelhança correlaciona a probabilidade de ocorrência de uma determinada evi-

dência estar presente ou ausente em uma determinada classe de um mapa, através da equação:

RS =  P{D|E} , onde RS = Razão por Semelhança

                                          P{D| }

No presente estudo, na elaboração do mapa previsional para ouro, as evidências são as ocorrências

de ouro primário, enquanto que as variáveis são os dados oriundos da geoquímica, litologia e estru-

tural. Através da correlação das evidências com as diversas variáveis (mapas temáticos), cada clas-

se de cada variável terá um “peso”.

O peso de cada classe é calculado através da análise da localização da ocorrência mineral com

cada variável através da seguinte expressão:

A       =   %   ocorrência mineral na classe

  B           % não ocorrência mineral na classe

Onde:

A = % ocorrência mineral na classe =        Número de ocorrências pertencentes à classe               X  100

                                                            Número total de ocorrências minerais usado na modelagem

B = % não ocorrência mineral na classe =    Número de não ocorrências pertencentes à classe      X 100

                                                                  Número da área de estudos sem as ocorrências minerais

Através desta razão cada classe tem um peso que é atribuído à variável. Por exemplo, foram

calculados os pesos de todas as classes da variável litologia, então, cada classe terá o seu peso,

que é um valor numérico.

Para gerar o mapa previsional calcula-se o Índice Potencial do Depósito Mineral (MDPI –

mineral deposit potential index; Lee & Oh, 2006). As variáveis são multiplicadas aos seus

valores de peso atribuídos, como mostrado a seguir:

MDPI = Vr1 x Vr2 x Vr3 x .....x Vrn

Sendo, Vr = Variáveis com seus respectivos pesos atribuídos.

O mapa previsional expressa valores que representam o potencial relativo de ocorrências minerais,

significando a favorabilidade à ocorrência mineral. Quanto maior o valor, mais alta é a favorabilidade

de ocorrência do depósito mineral, e quanto menor o valor, mais baixa é a favorabilidade .
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11.3 Área de estudo

A área selecionada para aplicação da modelagem previsional no presente estudo  é a área do

Projeto PROMIN-TAPAJÓS, entretanto, a modelagem ficou restrita aos limites da Província Mi-

neral do Tapajós, tendo sido eliminadas as unidades geológicas inseridas no Grabén do Ca-

chimbo (Coberturas Paleozóicas - Dc) e na Bacia Amazonas (Sedimentos Paleozóicos - D2C1c).

Estas unidades não pertencem ao contexto geológico da Província em estudo. Como resultado,

enquanto que a área mapeada pelo PROMIN-TAPAJÓS totaliza 90.000 km2, na presente modela-

gem a área investigada abrange uma superfície de 80.650 km2, onde 233 pontos de ouro primá-

rio, ou pontos de evidência, estão distribuídos.

11.4 Dados espaciais

O conjunto de dados utilizados na modelagem consiste dos seguintes temas:

(a) Geologia

Os dados utilizados neste tema referem-se à litologia e à estrutural, extraídos do mapa geológi-

co do Projeto PROMIN-TAPAJÓS, modificado de Klein et al, 2000, apresentado neste relatório

nos Capítulos III e V, respectivamente. A litologia é composta por 22 classes, classificadas na

escala nominal, segundo a escala numérica em estatística, por se tratar de um dado identifica-

do pela atribuição de um nome que representa uma categoria. As estruturas geológicas utiliza-

das são falhas, zonas de cisalhamento e lineamentos, classificados na escala nominal, e que

foram transformados em grid através do cálculo da distância euclidiana.

(b) Geoquímica

Os dados de geoquímica utilizados provêm dos seguintes projetos executados pela CPRM:

Jamanxim (Pessoa et al, 1977) e PROMIN-TAPAJÓS (Klein et al, 2000). Apesar da quantidade

reduzida de pontos, totalizando 260, face à extensão da área em estudo, optou-se por utilizar

estes dados por se tratar de dados consistidos. Todas as amostras são de geoquímica de rocha,

de elementos maiores, analisadas pelo mesmo método analítico, e estão relativamente bem dis-

tribuídos na área de estudo, como pode ser visualizado na Figura 11.1. Os elementos utilizados

são: Fe+2, Fe+3, Mg, Mn e Ti. Os dados foram transformados em grid através de um algorítimo de

interpolação e posteriormente aplicada a técnica de Análise dos Principais Componentes (APC).

(c ) Ocorrência de ouro primário

As 233 ocorrências de ouro primário utilizadas na modelagem e na validação, foram cadastra-

das pelos técnicos do Projeto PROMIN-TAPAJÓS (Klein et al, 2000), sendo que 17 dessas áreas

foram estudadas em detalhe pela equipe técnica responsável pelo estudo de prospectos, assunto

do presente trabalho, que visa a caracterização do modelo geológico e genético da mineralização
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Figura 11.1  Distribuição dos 260 pontos de geoquímica de rocha utilizados na modelagem.

de ouro na província. As áreas auríferas, selecionadas para estudo de detalhe, correspondem às

áreas dos seguintes garimpos, num total de 20, sendo que 17 dessas áreas estão dentro do limite

geográfico da área modelada: Batalha, Bom Jesus, Chico Torres, Creporizão, Cuiú-Cuiú, Davi,

Espírito Santo, Fazenda Pison, Goiano, Jutaí, Mamoal, Ouro Mil, Ouro Roxo, Santa Isabel, São

Jorge, São José e Carneirinho, enquanto que 3 prospectos (ou garimpos), sendo eles: Majestade,

Nossa Senhora da Conceição e Abacaxis, localizam-se fora desse limite geográfico do PROMIN-

TAPAJÓS, não tendo sido incluídos na presente modelagem. Os 233 pontos de ocorrência de

ouro foram divididos em dois grupos, um grupo para a modelagem (75%) e outro para a valida-

ção (25%), sendo que o grupo da modelagem conta com 173 pontos e a validação com 60. A

Figura 11.2 mostra a distribuição desses dois conjuntos de pontos, cuja seleção foi aleatória.

(d) Geofísica

Os dados de aerogeofísica (magnetometria e gamaespectrometria) oriundos de dois projetos

distintos, executados para a CPRM, que cobrem toda a área de estudo: projetos Província

Aurífera do Tapajós (Bloco 1 e Bloco 2) e Médio Tapajós, conforme pode ser visualizado na

Figura 11.3, não foram utilizados na presente modelagem em função da diferença significativa

de resolução espacial e de aquisição desses dados.

Apesar dos dados desses projetos terem sido úteis para subsidiar os estudos regionais de reco-
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Figura 11.2 Distribuição das ocorrências de ouro primário utilizadas na modelagem e validação.

Figura 11.3 Localização dos projetos de aerogeofísica (magnetometria e gamaespectrometria) da CPRM na

Província Mineral do Tapajós.
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nhecimento das diferentes unidades geológicas e dos lineamentos estruturais na província, não

foi possível usar esses valores quantitativamente na presente modelagem, tendo em vista a não

uniformidade dos valores à nível de pixel. A aplicação quantitativa desses dados em pontos

contíguos, porém oriundos dos levantamentos aerogeofísicos diferentes, mostraram variações

significativas nos teores, por exemplo, de eU, eTh e %K, influenciando o produto final. Essa incon-

sistência é atribuída não só a diferença de espaçamento dos projetos, mas também ao avanço da

tecnologia de aquisição desses dados, visto que a diferença temporal entre os projetos é de 11 anos,

conforme a seguir pode ser observado:

· Província Aurífera do Tapajós (Bloco 1 e Bloco 2): vôo realizado em 1997, com

espaçamento de 1.000 metros e altura de vôo de 100 metros.

· Médio Tapajós: vôo realizado em 1986, com espaçamento de 2.000 metros e altura de

vôo de 150 metros.

11.5 Método de trabalho

11.5.1  Geração de grid

O modelo utilizado requer que todos os dados utilizados, inclusive a variável da evidência (ocorrências

de mineralizações auríferas), sejam expressos no formato grid. A resolução espacial utilizada é de 100

metros, resultando em uma malha de 3.319 linhas e 3.324 colunas. Cada um dos temas foi transformado

em grid de acordo com a sua influência na mineralização de ouro, conforme a descrição a seguir:

(a) Litologia

Por se tratar de um dado discreto e em escala nominal as unidades litológicas foram submetidas

à operação de conversão de vetor para raster, cujo resultado pode ser visualizado na Figura

11.4. O mapa litológico em formato grid apresenta 22 classes correspondente às seguintes uni-

dades: PP3j1 (Grupo Jacareacanga) e PP3j2 (Quartzitos do Grupo Jacareacanga); P3cc (Comple-

xo Cuiú-Cuiú); PP3 cz (Suíte Intrusiva Creporizão); PP3 p1, PP3 p2 e PP3 p3 (variações

faciológicas da Suíte Intrusiva Parauari); PP3  (Intrusivas Básicas e Intermediárias

Paleoproterozóicas); PP3 in (Suíte Intrusiva Ingarana); PP3 bj (Formação Bom Jardim); PP3 sa

(Formação Salustiano); PP3 ar (Formação Aruri); PP3 ml1 e PP3 ml2 (variações faciológicas

da Suíte Intrusiva Maloquinha); PP34 po (Granitos Pós-Maloquinha); PP3bu (Formação Buiuçu);

PP4 c (Diabásio Crepori); PP4 ie (Granito Igarapé Escondido); MP3 cs (Suíte Intrusiva Cacho-

eira Seca); K2ac (Cobertura Mesozóica da Bacia Amazonas); Ndl (Coberturas Lateríticas) e Qa

(Depósitos Aluvionares).

(b) Estruturas geológicas

Os dados referentes às estruturas geológicas foram transformados em grid através do cálculo da

distância euclidiana devido à alta correlação da proximidade das estruturas com as mineralizações.
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Figura 11.4 Unidades geológicas utilizadas na modelagem.

A distância euclidiana é um método de medir distância entre dois pontos considerando todas as

coordenadas do espaço de atributos. Assim, foi gerado um grid cujo valor de cada célula repre-

senta a distância em metros de uma determinada estrutura. Por exemplo, se uma célula tem o

valor 300, significa que está a 300 metros de distância de uma determinada estrutura. A seguir,

a Figura 11.5 exibe o grid com a distância euclidiana das estruturas utilizado nesta modelagem.

(c) Geoquímica

Os pontos de geoquímica foram interpolados pelo método do Peso do Inverso da Distância (IDW

– inverse distance weight) que assume que cada ponto medido tem uma influência local e que

diminui com a distância. Os pesos diminuem à medida que as células se distanciam do ponto,

localizando-se os maiores valores próximos ao ponto. Para calcular um valor não medido, o

IDW usará os valores das amostras à sua volta. Estas amostras mais próximas terão um peso

maior do que os valores das amostras mais distantes. Cada ponto possui uma influência no

novo ponto, que diminui a medida em que a distância aumenta, por isso o nome peso do inver-

so da distância (Jacob, 2006).

Os elementos aplicados neste estudo são: Fe+2, Fe+3, Mg, Mn e Ti. Os demais elementos maiores

analisados, Al2O3, K2O, Na2O3, SiO2, CaO e P2O5, não foram utilizados na presente modelagem,
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Figura 11.5 Distância Euclidiana das estruturas utilizadas na modelagem. Os valores representados na

cor vermelha correspondem às áreas mais próximas das estruturas e os valores mais altos, representados

pela cor azul, equivalem as áreas mais distantes das estruturas.

uma vez que nem sempre observou-se regionalmente uma consistência entre suas distribuições

e as mineralizações auríferas.

Por exemplo, com relação ao K2O observa-se que nem sempre há uma correlação positiva entre

o elemento potássio e as áreas mineralizadas, fato este que pode ser atribuído aos estágios dis-

tintos de desenvolvimento do processo de hidrotermalismo na Província Tapajós. Conforme

abordado anteriormente, fatores diversos, tais como: natureza da rocha encaixante, nível crustal

de formação do framework estrutural regional e diferentes tipos de estruturas mineralizadas,

exerceram forte controle na relação rocha/fluído, resultando em zonas de alteração com

espessura variando, de significativamente expressiva (2 m no garimpo Ouro Roxo) a quase

inexistente (e.g. garimpo Mamoal). O mesmo comportamento deve ser atribuído ao SiO2 ,e

CaO, cujo enriquecimento nas zonas de alteração é função desses fatores.

Por outro lado, ainda com relação ao potássio existe na região um grande predomínio de rochas

ácidas graníticas de naturezas distintas, enriquecidas em potássio. Porém nem sempre todos

esses diferentes granitóides são portadores de mineralização de ouro, não havendo uma consis-

tência entre as anomalias de potássio e as ocorrências de ouro. Esse contexto não recomenda o

uso desse elemento para a seleção de áreas auríferas no âmbito regional.

No que se refere ao alumínio, sódio e fósforo, por se tratarem de elementos de alta mobilidade

geoquímica, esses elementos não foram aplicados na presente modelagem. A matriz de correlação
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apresentada na Tabela 11.1, indica que existe correlação positiva entre os elementos químicos

Mg, Mn e Ti, utilizados na modelagem, com índices superiores à 50%, enquanto que para os

elementos Fe+2 e Fe+3 a correlação é de cerca de 40%. Em função destas correlações, foi aplicada

a técnica da Análise dos Principais Componentes (APC), que transforma dados multi-variados

em um novo conjunto de dados multi-variados, onde as redundâncias são eliminadas. O resul-

tado é um dado do tipo grid com o mesmo número de elementos que foram processados, sendo

que a primeira componente terá as maiores variâncias.

As três primeiras componentes apresentam  valores maiores que 95% das variâncias dos dados

originais, podendo ser utilizadas em substituição das cinco imagens correspondentes aos elemen-

tos de geoquímica interpolados, tornando o processamento mais rápido e mantendo a acurácia dos

dados. Neste estudo utilizou-se apenas a primeira componente principal. A Figura 11.6 apresenta a

primeira componente da APC dos elementos de geoquímica de rocha.

Figura 11.6. Primeira componente da análise dos principais componentes (APC) dos elementos de geoquímica

utilizados na área de estudos através da interpolação pelo método do IDW.

Tabela 11.1 Matriz de Correlação dos Cinco Elementos de Geoquímica
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(d) Ocorrência de ouro primário

Este dado foi transformado de formato vetorial para grid, como binário, cujo valor das células

pode ser: “0” quando não há ocorrência de ouro ou “1” quando há ocorrência de ouro. Desta

forma, as ocorrências são as evidências do modelo utilizado.

11.5.2  Reclassificação dos dados de geoquímica e de estruturas

A partir do formato grid o mapa da PC1 (Primeira Componente da APC) foi reclassificado em 10

classes de quantil. Os dados são atribuídos ao quantil de modo que cada classe deve possuir o

mesmo número de elementos. A partir da definição do número de classes, os intervalos são estipu-

lados definindo, o número de elementos de cada classe, obtido através da divisão entre o número

total de elementos e número de classes e, posteriormente, ordenando os elementos pelo atributo a

ser classificado. Neste estudo cada classe do mapa da PC1 representa 10% de área. A Figura 11.7

exibe os dados tanto em grid (primeira ilustração) quanto reclassificado em quantil (segunda ilus-

tração). Percebe-se que esta reclassificação mantém o padrão de distribuição original.

Figura 11.7 Dados da PC1 de geoquímica em grid e reclassificado em quantil. Observa-se que esta reclassificação

mantem o padrão de distribuição original.
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O dado referente à estrutura foi reclassificado em função do conhecimento geológico, com

eqüidistâncias de 1 km, conforme exposto na tabela a seguir:

Tabela 11.2 Reclassificação das Estruturas em Função da Distância

11.5.3 Análise espacial

Para se obter o resultado da Razão por Semelhança,

          % Ocorrência Mineral  na Classe         .

% Não Ocorrência Mineral na classe

para cada classe de cada tema, foi feita a análise espacial nos softwares ArcGIS® e Excell®.

Desta forma foi elaborada a Tabela 11.3 com os valores dos pesos finais para cada classe, cujas

etapas de confecção dessa tabela são apresentadas a seguir:

(a) Cálculo do número de ocorrências de ouro em cada classe

No módulo “spatial analyst” do software ArcGIS, a função “zonal statistics”, produz uma tabela

com o número de ocorrências minerais em cada classe do mapa. Esta tabela foi levada para o

software Excell®, para que fosse calculada a porcentagem de cada ocorrência mineral em cada

classe. A Tabela 11.3 apresenta na coluna “% Ocorrência Mineral” os valores calculados.

(b) Cálculo da não ocorrência mineral

No software ArcGIS, foi exportada uma tabela com o número de píxels de cada classe de um

determinado tema. Esta tabela foi importada para o software Excell®, onde estes valores de

pixels foram subtraídos do número de ocorrência de ouro em cada classe. Desta forma foi calcu-

lado o número de pixels para cada classe de não ocorrência mineral, que posteriormente foi

transformado para valores de porcentagem para obter a coluna “% Não Ocorrência Mineral”.

(c) União e análise das tabelas

Os dados de “% Ocorrência Mineral” e “% Não Ocorrência Mineral” foram unidos em uma

planilha. A Tabela 11.3 apresenta na coluna “Razão” os valores calculados correspondente à

CAP 11 NOVOfinal.pmd 8/18/2008, 3:31 PM341



342 PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS: GEOLOGIA, METALOGENIA E MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SIG

Figura 11.8 Tema: litologia utilizada na modelagem reclassificado pelo peso.

divisão da coluna “% Ocorrência Mineral” pela coluna “% Não Ocorrência Mineral”.

(d) Peso das classes

Após o preenchimento da coluna razão, esta foi multiplicada por cem (x 100) para criar a

coluna “Peso” com números inteiros, de modo a facilitar o cálculo do índice potencial do depó-

sito mineral. Esta coluna refere-se ao peso que cada classe tem em função da relação quantita-

tiva com as ocorrências minerais. A Tabela 11.3 apresenta na coluna “Peso”, os valores que

cada classe de cada tema recebeu nesta modelagem.

(e) Reclassificação e cálculo

Todos os temas foram reclassificados de acordo com o valor apresentado na coluna peso da

Tabela 11.3, representando assim a relevância de cada classe na ocorrência das mineralizações

auríferas. Os temas com seus respectivos pesos estão representados nas Figuras 11.8 e 11.9.
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Figura 11.9 Temas: estruturas e geoquímica utilizados na modelagem reclassificados pelo peso.
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Tabela 11.3 Tabela Síntese da Análise Espacial Utilizando os Pontos de Ocorrência Mineral.

A coluna PESO em destaque apresenta os valores utilizados por cada classe de cada tema na modelagem.

Após a reclassificação de todos os temas pelos valores da coluna PESO os dados foram multipli-

cados no módulo “Spatial Analyst” do software ArcGIS®, na função “Raster Calculator”. Desta

forma foi obtido o mapa previsional para ouro que é o Índice Potencial do Depósito Mineral.
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Figura 11.10. Mapa Previsional para ouro, em valores contínuos. Os tons em marrons apresentam favorabilidade

alta e em amarelo favorabilidade baixa.

11.6 Mapa previsional para ouro na Província Mineral do Tapajós

O mapa previsional para ouro da Província Mineral do Tapajós está representado na Figura

11.10. A favorabilidade mais alta para ocorrência de mineralizações auríferas está representada

pela cor marrom, enquanto que a cor amarela corresponde a favarabilidade mais baixa.

Devido a maior facilidade de interpretação do mapa previsional, optou-se por reclassificá-lo em

20 classes de quantil (5% para cada classe) de favorabilidade, a seguir estas classes foram

grupadas da seguinte forma:

· Do primeiro ao décimo segundo quantil: favorabilidade muito baixa

· Do décimo terceiro ao décimo sexto quantil: favorabilidade baixa

· Do décimo sétimo ao décimo oitavo quantil: favorabilidade moderada

· Do décimo nono ao vigésimo quantil: favorabilidade alta

Desta forma o mapa previsional para ouro reclassificado é apresentado em escala ordinal na Figura

11.11, a seguir.

CAP 11 NOVOfinal.pmd 8/18/2008, 3:31 PM345



346 PROVÍNCIA MINERAL DO TAPAJÓS: GEOLOGIA, METALOGENIA E MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SIG

Figura 11.11 Mapa Previsional para ouro reclassificado. Valores na escala ordinal

11.7 Validação dos resultados

O teste de validação utilizado resulta num gráfico que expressa a Taxa de Sucesso (success rate), ou

seja, a performance do modelo em função dos pontos de ocorrência mineral. Este teste foi desenvol-

vido no software Excell®, através de “macros”, elaborada pelo Dr. Saro Lee (KIGAM) e sua equipe

(Saro Lee et al, 2003).

Primeiramente, é originada a tabela do mapa de favorabilidade não reclassificado em função dos

pontos de ocorrência de ouro primário para validação (60 pontos não utilizados na modelagem).

Esta tabela gerada no ArcGIS® (zonal statistics) é importada para o software Excell®, onde são

aplicadas “macros”, que permitem ordenar os mapas de favorabilidade em 100 classes de quantil,  e

posteriormente ordenam a freqüência acumulada de ouro primário para cada percentil.

O resultado da taxa de sucesso da validação é apresentado na Tabela 11.4. Para se obter os

dados desta tabela, os valores dos mapas de favorabilidade foram ordenados de forma decres-

cente, enquanto que os valores das células foram divididos em 20 classes com intervalos acu-

mulados de 5% (para efeito de sintetização), correspondentes à coluna: “Índice de Favorabilidade

do Mapa Previsional (5%)”. Na segunda coluna, “Frequência acumulada de ouro primário (%)”

os valores estão ordenados de acordo com a quantidade de pontos em cada faixa de classe do

mapa previsional, transformados em porcentagem acumulada.

CAP 11 NOVOfinal.pmd 8/18/2008, 3:31 PM346



MAPA PREVISIONAL PARA OURO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (SIG) 347

De acordo com os dados da Tabela 11.4, as classes que variam de 90% até 100% em destaque

(10% da área em estudo, onde as classes de favorabilidade são mais altas), contém 25% dos

pontos de ouro primário da validação. Enquanto que na faixa de 80% até 100%, em destaque

correspondente a 20% da área investigada com as classes mais altas, contém 47% dos pontos

de ouro primário da validação.

O diagrama expresso na Figura 11.12 ilustra graficamente a Tabela 11.4. A reta denomina-

da “Reta 50%” indica que a área abrangida pelo campo inferior a esta reta corresponde a

um acerto < 50%, enquanto que qualquer curva fixa acima da “reta de 50%” equivale a um

acerto >50 %.

O cálculo da área abaixo da curva de sucesso expressa a acurácia do mapa previsional para

Tabela 11.4 Relação entre o Mapa Previsional para Ouro e os Pontos de Ouro Primário da Validação.
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ouro em função dos pontos de ouro primário selecionados para a validação da modelagem. No

presente estudo a acurácia registrou um valor de 75%.

Figura 11.12 Gráfico referente à Tabela 11.4 ilustrando a curva da taxa de sucesso da validação utilizan-

do pontos de ouro primário selecionados para este cálculo.

11.8 Conclusões

O modelo aplicado de razão por semelhança demonstrou facilidade e simplicidade nos processos

de entrada dos dados, análise espacial e saída dos resultados. O grande número de dados envolvidos

no ambiente SIG foi relativamente rápido e simples de ser processado, não necessitando da transfor-

mação para ASCII ou outros formatos, e também não sendo utilizados pacotes de softwares estatís-

ticos, evitando as diversas conversões de formatos entre o SIG e estes pacotes.

O teste de validação apresentou valores satisfatórios, visto que o mapa previsional quando com-

parado com pontos de ouro primário da validação obteve acurácia de aproximadamente 75%.

O somatório dos pesos de cada classe de cada tema foi ordenado na Tabela 11.5, indicando que

o tema referente à litologia recebeu a maior nota, seguido da geoquímica e por último o tema

das estruturas.

O tema litologia recebeu o maior peso atribuído pelo dado. A unidade geológica com maior

porcentual de áreas das classes de favorabilidade alta no mapa previsional é a atribuída ao
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Tabela 11.5 Ordenamento do Tema em Função do Peso Atribuído pelo Dado.

Complexo Cuiú-Cuiú com cerca de 56% das classes mais favoráveis a presença de mineralização

aurífera, seguindo-se as litologias da Suíte Intrusiva Creporizão (cerca de 19 % das classes mais

favoráveis) e da unidade Suíte Intrusiva Parauari-2 (cerca de 12% das classes mais favoráveis).

Estas três unidades geológicas representam 89% das áreas de alta e moderada favorabilidade de

ouro primário do mapa previsional, conforme pode ser visualizado na Figura 11.13.

Este resultado é consistente com o demonstrado nos capítulos anteriores que o ouro ocorre

numa ampla variedade de rochas encaixantes, entretanto granitóides de diferentes idades e

padrões distintos de deformação representam a rocha encaixante mais comum da mineralização

de ouro na província em estudo. Entretanto, os estudos petroquímicos apontam para uma ínti-

ma relação genética entre os granitóides do Complexo Cuiú-Cuiú e as mineralizações de ouro.

Baseado no conhecimento regional a partir de observações de campo, o tema estrutural é um

metalotécto relevante no controle geológico da mineralização de ouro na região, entretanto o

peso atribuído pelo dado a esse tema não o caracteriza com um valor alto, conforme verificado

com os demais temas.

Este fato pode esta relacionado à escala de estudo de reconhecimento das estruturas, mapeadas

nas escalas 1:500.000 e 1:250.000, e utilizadas neste modelo, não permitindo evidenciar a devi-

da importância das estruturas num nível de detalhe necessário para estabelecer sua real corre-

lação com as ocorrências auríferas, não obstante ter sido possível delimitar as áreas de

favorabilidade de ocorrência de ouro.

As áreas de alta e moderada favorabilidade comparadas com as classes de estruturas indicam

que 52% das classes mais favoráveis à mineralizações estão mapeadas na classe com distâncias

de até 1.000 metros das estruturas, e 26% estão mapeadas nas distâncias entre 1.000 e 2.000

metros.

Os metalotéctos das mineralizações auríferas defendidos neste estudo corresponde à:

· Tema litologia: Complexo Cuiú-Cuiú, Suíte Intrusiva Creporizão e Suíte Intrusiva

Parauarí 2, rochas encaixantes da mineralização. Os granitóides do Camplexo Cuiú-

Cuiú, oriundos da magma do tipo TTG, saturado em sílica, permitiu a formação e libe-

ração de CO2, tornando-se o agente gerador e transportador de metas, inclusive o ouro,
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Figura 11.13  Áreas de “alta e moderada favorabilidade” (representadas em cor vermelha) e as  áreas de
“baixa favorabilidade” (em cor verde hachuriada) com a distribuição das 233 ocorrências de ouro primá-
rio (em cor verde). Observar as áreas de “baixa favorabilidade” não indicadas na modelagem porém
reconhecidamente mineralizadas.

resultando na formação de depósito tipo lode-gold.

Em continuidade, processos de condensação tardi-magmáticos gerados durante a for-

mação de granitóides tipo Creporizão e Parauari, deram origem a condensação de volá-

teis tardi-magmáticos, responsáveis por fluídos mineralizados em ouro, formando de-

pósitos do tipo veio/stockwork/disseminado.

· Tema estrutural: Deformações dúctil e dúctil-rútil registradas principalmente nas ro-

chas formadas em nível crustal mais profundo e de idades mais antigas, com orientação

principal NW-SE, dominante.

Na Figura 11.13 a seguir, as áreas de alta e moderada favorabilidades estão representadas em

vermelho, e as ocorrências auríferas utilizadas neste estudo em pontos de cor verde. As áreas

em cor verde correspondem às áreas de concentração de ocorrências de ouro que não foram

identificadas como de alta e/ou moderada favorabilidade, porém observa-se que nestas áreas as

ocorrências auríferas estão alinhadas sugerindo prováveis trends estruturais, não reconhecidos

no presente estudo do mapeamento regional. Considerando-se que na presente modelagem, classi-
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ficada como “data-driven”, os dados de entrada são as evidências que determinam as áreas de

favorabilidade, é imprescindível um maior detalhamento dos dados de estrutura, para a real

identificação da potencialidade destas áreas.

Conforme pode ser visualizado na figura 11.14 a presente modelagem sugere que, os depósitos

do tipo lode-gold (I fase de mineralização), apresentam uma significativa consistência com as

áreas de favorabilidade alta e moderada, enquanto que os depósitos do sistema veio/stockwork/

disseminados (II fase de mineralização), estão presentes indistintamente nas áreas de

favorabilidade alta e moderada, bem como nas áreas de favorabilidade baixa. Essa distribuição

reflete a tendência da predominância de depósitos  da primeira  fase  da mineralização no lado

oeste da Província, enquanto que no lado leste dominam depósitos da segunda fase, conforme

previamente abordado.

Figura 11.14 Áreas recomendadas para estudos de prospectos na Província Mineral do Tapajós. Observar

a distribuição dos depósitos tipo lode-gold e tipo sistema veio/stockwork/disseminado.
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11.9 Recomendações

Conforme exposto na figura 11.14, recomenda-se que as áreas destacadas e contornadas em cor

verde-azul e as hachurado em cor verde sejam objeto de estudos em escalas maiores, 1: 100.000

ou 1: 50.000, objetivando o reconhecimento e detalhe de depósitos de ouro do tipo da I fase

(lode-gold deposits) e da II fase (sistema veio/stockwork/disseminado).

Sugere-se também a elaboração de uma análise estrutural detalhada, com o objetivo da caracte-

rização dos elementos lineares com ênfase nas lineações de estiramento mineral e sua real

participação e evolução no contexto cinemático da área.

Em função do modelo em questão ser “dirigido pelos dados”, ou seja, baseado em evidências,

recomenda-se acrescentar maior número de ocorrências minerais, tendo em vista aumentar a

acurácia do modelo.

Igualmente, sugere-se elevar o número de dados geoquímicos de rocha, visto que os dados deste

tema são oriundos do processo de interpolação, cuja malha resultante deve ser melhor adensada.

Com relação a geofísica, a aplicação dos dados na modelagem é altamente recomendável, en-

tretanto essas informações devem ser contínuas, obtidas seguindo uma mesma sistemática de

aquisição de dados e alta resolução espacial.

Por fim, seria interessante a aplicação de outros modelos probabilísticos e estatísticos, como

por exemplo, regressão e peso das evidências, para estudos comparativos do modelo ora pro-

posto.
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