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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)
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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 “.
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(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".
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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.
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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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