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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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