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APRESENTAÇÃO

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

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

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

conseqüentemente um significativo avanço no conhecimento e entendimento dos modelos de

mineralização para os diferentes tipos de depósitos auríferos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

da província.

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

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

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

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

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

do avanço das pesquisas.

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

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

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

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

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

minerais brasileiras.

Agamenon S. L. Dantas

Diretor-Presidente

Serviço Geológico do Brasil – CPRM
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PREFÁCIO

Os estudos metalogenéticos são extremamente relevantes e necessários na complementação

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

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

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

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

evidenciam e caracterizam a potencialidade mineral de uma região.

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

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

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

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

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

aplicada em nossas universidades.

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

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

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

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

todo o país.

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

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

produção e o tempo de maturação dos empreendimentos mineiros.

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

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

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

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

Geológico do Brasil – CPRM, GEOBANK.

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

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

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

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

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

potencial mineral e de recursos hídricos.

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

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

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

Fernando Pereira de Carvalho

Diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento

Serviço Geológico do Brasil – CPRM

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

RESUMO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mariam et al, 1993).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

maduro, em nível crustal superior.

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

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

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

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

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

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

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

província entre 1.888 a 1.878 Ma.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desenvolvidos sob condições crustais mais elevadas.

Estudos estruturais sugerem três eventos deformacionais:

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

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

do tipo empurrão estão também presentes.

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

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

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

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

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

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

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

aproximadamente.

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

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

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

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

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

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

os granitóides exibindo padrões de deformação e idades diferentes representam a

rocha mais comum hospedeira dos depósitos auríferos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

xistosidade) foram também observados.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tem origem profunda.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recristalização que pode acarretar contribuição distinta na composição dos valores de

δO18
quartzo (valores herdados). Os valores de δO18

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

Os valores de δO18
quartzo e δO18

H2O apresentam correlação positiva sugerindo que o oxigênio

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

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

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

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

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

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

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

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

dominantemente rúptil apresentam inclusões fluídas ricas no tipo aquoso e depletadas

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

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

dos tipos: epitermal, porphyry-copper e Carlin.

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

Província Mineral do Tapajós são compostas por terrenos acrescionários. Dados

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

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

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

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

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

sob condições metamórficas de fácies anfibolítica que resultou no emplacement de

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

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

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

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

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

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

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

magmatismo (1.960 e 1.880 Ma).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

técnica baseada no método probabilístico denominado Likelihood Ratio  – Razão de

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

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

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

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

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

Componentes).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mineralização).

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

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

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

leste.

 

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

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

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

contínuos, com aquisição segundo uma mesma sistemática.

 

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

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

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

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

to be formed during compressional to transpressional deformation processes at convergent

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

of Proterozoic orogenic, mesozonal/epizonal gold.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

at shallow crustal level.

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

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

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

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

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

from 1,888 to 1,878 Ma.

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

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

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

Metamorphism is characterised by primary textural preservation and ranges from amphibolite

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

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

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

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

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

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

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

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

shallow crustal levels.

Structural studies indicate three deformation events:

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

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

faults are also present.

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

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

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

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

thrust fault with thrusting from E to W;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rock types. Sulphidization is dominated by pyrite.

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

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

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

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

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

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

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

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

limonite, covellite and calcosite.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NaCl eq.

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

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

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

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

crustal depth < 4 km.

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

deposits representing the different geological and structural settings, where auriferous

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

epithermal, porphyry-copper and Carlin types gold deposits.

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

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

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

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

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

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

compressional deformation, amphibolite-grade metamorphism and emplacement of

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

application of the PCA (Principals Components Analysis).

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

application in the modeling of accurate geophysical data.

 

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