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7.1 Introdução e método de estudo

Na Província Mineral do Tapajós o ouro ocorre como ouro visível (i) em veios de quartzo sob a

forma disseminada ou associado a minerais constituintes de lentes ou leitos delgados de sulfetos

maciços; e (ii) em stockwork/disseminado, ambos os tipos podendo apresentar-se em variados

tipos de rochas, em condicionamentos estruturais distintos.

O objetivo deste capítulo é descrever a mineralogia e caracterizar a paragênese do minério, bem

como estudar as zonas de alteração, sob o ponto de vista químico e mineralógico, visando a

usar estas informações para elucidar a evolução da mineralização. Espera-se que este estudo

seja relevante não só para subsidiar as considerações genéticas, como também para colaborar

no desenvolvimento de bases mais eficientes de exploração.

Um total de 86 seções polidas de minério foram estudadas em microscópio de luz refletida. Os

resultados foram combinados com investigações em microscópio eletrônico, adotando-se

procedimento convencional (imagem SEM).

Amostras das zonas de alteração (74 amostras) adjacentes à mineralização, e obtidas a partir de

perfis transversais a estas zonas, foram analisadas por ICP para determinação das concentrações

dos elementos maiores e elementos-traço, inclusive os elementos de terras raras, de acordo com o

mesmo procedimento adotado para as rochas hospedeiras e anteriormente referido. Ouro, B, W, Te

e Bi não foram analisados devido a incompatibilidade analítica do método usado. Alguns minerais

da zona de alteração foram investigados por difração de raios-X. Os dados laboratoriais e informações

acima mencionados constam do Volume II – Descrições de Afloramentos e Resultados Analíticos.

7.2 Mineralogia e associações paragenéticas do minério

Os veios mineralizados são dominantemente constituídos por sílica, representando pelo

menos 96% do volume do veio; entretanto, veios delgados e/ou lentes de dimensões

centimétricas de sulfetos maciços associados a ouro foram reconhecidos, localmente, em
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Figura 7.1 Imagem SEM onde se observa remanescente de calcopirita (chpy) circundado por uma

franja constituída por calcosita (calc) e covellita (cov), associada a limonita (lim) e goethita (goeth).

Amostra: garimpo São José/Pepeu; Coordenadas geográficasS 06009’25’’; W 57024’16’’.

Figura 7.2 Imagem SEM exibindo grãos de pirita (py) associados a galena (gal) e a esfalerita

(esf). Observar a galena subtituindo esfalerita e pirita (neste último preenchendo microfratura).

Amostra: garimpo Bom Jesus; Coordenadas geográficas: S 070 42’ 31’’; W 560 24’ 23’’.
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veios de quartzo e subordinadamente na rocha encaixante. O percentual de minerais opacos

é < 5%. A assembléia mineral identificada consiste dos seguintes grupos de minerais: óxidos,

sulfetos, sulfossais, uma fase mineralógica portadora de telúrio e bismuto e elementos nativos

(ouro e prata). Uma possível fase rica em cobalto foi sugerida; entretanto, investigações em

nível de detalhe são necessárias para sua caracterização precisa. Uma descrição da

mineralogia, bem como das relações entre o ouro e seus associados, como pode ser visualizada

nas Figuras 7.1 a 7.8 obtidas por imagens scanning electron microscopy (SEM), serão

apresentadas a seguir. Um sumário da paragênese, para as diferentes fases da mineralização,

consta nas Figuras 7.10 e 7.11.

7.2.1 Óxidos

Magnetita (FeIIFe2
IIIO4) apresenta-se em grãos irregulares e de pequenas dimensões, em geral

associados a rutilo e raramente a pirrotita, e quase sempre ocorre em quantidade baixa na

associação ora em estudo.

A magnetita ocorre como:

(i) grãos irregulares, disseminados numa massa coloforme constituída por limonita e

goethita, preenchendo bolsões ou microfraturas, desenvolvidos na rocha encaixante

(granitóide; garimpos São José/Pepeu e Nossa Senhora da Conceição), ou na zona de

alteração (garimpos Goiano, Bom Jesus e nos garimpos da região do Cuiú-Cuiú: Almerita,

Jerimum, Pedro Serrador, Pedro da Confecção e Jumento);

(ii) grãos irregulares associados a lentes ou leitos delgadas de sulfetos maciços, constituídos

essencialmente por pirita oxidada associada a óxido de ferro (limonita e goethita) e

ouro (garimpo Chico Torres);

(iii) cristais hipidioformos, dispersos na ganga (garimpos São Jorge, Santa Isabel, Majestade

e Mamoal); e

(iv) cristais irregulares transformando-se para hematita, formando intercrescimentos

vermiformes com a ganga (garimpo Ouro Roxo).

Hematita (Fe2O3) é um mineral pouco freqüente e está presente em baixa proporção na associação

em estudo, tendo sido reconhecida em alguns garimpos (Chico Torres, São José/Pepeu, Abacaxis,

Pedro Serrador e Pedro da Confecção).

A hematita ocorre como:

(i) produto da transformação da magnetita, com a qual forma intercrescimento

vermiforme;e

(ii) preenchendo bolsões constituídos por limonita e goethita, apresentando-se  sob a forma

de grãos irregulares, xenomorfos, com granulação variando de grosseira a muito fina.

Rutilo (TiO2) é um mineral ubíquo na maioria das amostras analisadas, ocorre em quantidade

média, porém algumas vezes alterado para leucoxênio (garimpos Mamoal e Davi).
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O rutilo ocorre como:

(i) grãos xenomorfos de granulação muito fina e dispersos na ganga, onde limonita e goethita

são freqüentes; e

(ii) incluso em pirita (garimpo Joel, região do Creporizão).

Ilmenita (FeTiO3), mineral raro nas amostras em estudo, exibe granulação fina e está (i) disperso

na ganga e na rocha encaixante (garimpos Nossa Senhora da Conceição, Ouro Roxo e Jerimum),

ou (ii) inclusa na pirita (garimpo Joel, região do Creporizão).

7.2.2 Sulfetos

Pirita (FeS2) é o mineral metálico de maior ubiqüidade nos veios portadores de ouro, podendo

ser encontrado em grãos isolados ou associados a outros minerais em todos os garimpos

estudados. Apresenta-se não alterado, em cristais hipidiomorfos e algumas vezes idiomorfos,

com formas bem desenvolvidas (garimpos São Jorge, Bom Jesus e Mamoal), e granulação variando

de grosseira a fina, ou ocorre parcial ou totalmente alterado e oxidado.

A pirita ocorre como:

(i) grãos isolados associados a outros minerais, não alterados e dispersos na rocha encaixante

(garimpo São José/Pepeu), nos veios mineralizados (garimpo Batalha), e na ganga (garimpo

Mamoal);

(ii) leitos ou lentes centimétricos e delgados de sulfetos maciços (garimpos Chico Torres,

Ouro Roxo, Pedro da Confecção e Batalha); grãos remanescentes em massas irregulares

de óxido de ferro, resultantes da substituição parcial de pirita por limonita (garimpos

Davi e Chico Torres); e

(iii) grãos hipidiomorfos ou esqueletais (garimpo Davi), totalmente substituídos por

limonita, guardando a forma original da pirita. Alguma vezes, pseudomorfos perfeitos

de pirita podem ser vistos (garimpos Raimundinha e Mestre Antônio, este no

Creporizão).

Em algumas amostras de minério de textura brechóide, os cristais de pirita estão bastante

fraturados (garimpo Chico Torres) e podem conter galena ao longo das microfraturas e das

clivagens (garimpo Davi). Nestas feições o ouro pode também estar associado (garimpo Guarim,

região do Cuiú-Cuiú). Inclusões de calcopirita (garimpo São José/Pepeu) com forma vermiforme

(garimpo Bom Jesus) e de galena (garimpos Pedro da Confecção e Bom Jesus), bem como de

ouro, foram também identificadas em cristais de pirita (garimpo Goiano).

Pirrotita (FeS) é um mineral raro, de granulação fina e forma arredondada (garimpo Bom

Jesus), que ocorre (i) associado a pirita (garimpos Batalha, Nossa Senhora da Conceição e

Almerita, este último no Cuiú-Cuiú); a rutilo (garimpo da “mineração” Crepori, no Creporizão);

e a calcopirita (garimpo Joel, no Creporizão). Às vezes a pirrotita está (ii) disseminada na

ganga (garimpos Raimundinha, Pedro da Confecção, Pedro Serrador e Ouro Roxo).
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Figura 7.3 Imagem SEM de ouro associado a pirita (py), galena (gal) e esfalerita (esf). Observar

inclusões de ouro na pirita.

Amostra: garimpo Goiano; Coordenadas geográficas: S 07000’20’’; W 56054’ 03’’.

Figura 7.4 Imagem SEM de produto de intemperismo constituído por calcosita (calc) associado a

covellita (cov), na  parte mais interna; Na periferia foi detectado bismuto (Bi).  Os minerais de alteração

estão substituíndo a calcopirita (chpy).

Amostra: garimpo Bom Jesus; Coordenadas geográficas: S 07042’31’’; W 56024’23’’.
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Calcopirita (CuFeS2) apresenta-se como grãos xenomorfos a hipidiomorfos, de granulação

fina a muito fina, e em quantidade inferior a pirita e galena.

A calcopirita ocorre:

(i) dominantemente associada a pirita não alterada sob a forma de inclusão (garimpos

Raimundinha, Bom Jesus e Santa Isabel);

(ii) concentrada nas bordas dos grãos de pirita (garimpo São Jorge), sugerindo estar

substituindo pirita ou preenchendo microfraturas neste sulfeto (garimpo Guarim);

(iii) na zona de alteração cimentada por minerais de intemperismo como por exemplo

covellita, calcocita, limonita e goethita (garimpos Nossa Senhora da Conceição, Almerita,

São José/Pepeu, Abacaxis, e Pedro Serrador), exibindo nas bordas dos grãos uma franja

constituída dominantemente por covellita e calcosita e no centro remanescentes de

calcopirita; e

(iv) como ex-solução em esfalerita (garimpos Pedro Serrador, Mamoal e Joel).

A calcopirita pode conter inclusões de esfalerita (garimpos Bom Jesus e Mamoal) e de tetraedrita

(garimpo Mamoal).

Galena (PbS) apresenta-se como grãos xenomorfos a hipidiomorfos de granulação variando de

fina (1 µ) a grosseira (65 µ), a qual pode conter lamelas inclusas de ouro de até 15 µ (garimpos

Batalha e Santa Isabel).

A galena ocorre:

(i) associada, predominantemente, à pirita, como cristais bem desenvolvidos, representando

o segundo mineral metálico de maior ubiqüidade na associação em estudo, depois da

pirita. Em geral, associa-se também ao ouro (garimpos Davi e Raimundinha);

(ii) substituindo a pirita, ocorrendo ao longo de microfraturas ou de clivagens desenvolvidas

nos cristais de pirita (garimpos Davi e Joel)

(iii) como inclusões sob a forma de grãos xenomorfos, irregulares e de pequena dimensões em

cristais de pirita ou de calcopirita (garimpos Pedro Serrador, Bom Jesus, Joel, garimpo da

“mineração” Crepori, Ouro Roxo e Guarim);

(iii) substituindo a esfalerita, concentrando-se nas bordas dos grãos, permanecendo apenas a

parte central como remanescente da esfalerita (garimpos Pedro Serrador, Bom Jesus); e

(iv) grãos isolados hipidiomorfos associados a pirita, ou como grãos xenomorfos em massas

de limonita e goethita, em ambos os casos dispersos na ganga (garimpo Mamoal);

A galena pode ser substituída por calcocita e esta por covellita (garimpo Bom Jesus).

Esfalerita (ZnS), mineral de quantidade variando de média a baixa na associação em estudo,

ocorrendo em grãos de pequenas dimensões como:

(i) ex-solução na calcopirita (garimpos Pedro Serrador, Mamoal, Ouro Roxo e Joel);

(ii) grãos inclusos na pirita (garimpos Pedro Serrador, Bom Jesus e Mamoal); e
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Figura 7.5 Imagem SEM de produto de intemperismo constituído por covellita (cov), calcosita (calc),

limonita (lim) e goethita (goeth). Observar galena (gal) como remanescente, sendo substituída pelos

minerais de intemperismo.

Amostra: garimpo São José/Pepeu; Coordenadas geográficas: S 060 09’25’’; W 57024’16’’.

Figura 7.6 Imagem SEM exibindo calcopirita (chpy) e pirita (py) associados à grão de pequena

dimensão de esfalerita (rica em cádmio). Observar inclusão de galena (gal) na esfalerita (esf).

Amostra: garimpo Mamoal; Coordenadas geográficas: S 060 11’08’’; W 550 59’04’’.
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(iii) grãos remanescentes associados a pirita e resultantes da substituição por galena

(garimpos Pedro Serrador e Bom Jardim).

Durante os estudos em microscópio eletrônico foi registrada, sistematicamente, a presença de

cádmio (Cd) nos cristais de esfalerita.

Bornita (Cu5FeS4), mineral em baixa quantidade, ocorre sob a forma de cristais xenomorfos a

hipidiomorfos, associados a agregados irregulares de covellita e calcocita (garimpos Nossa

Senhora da Conceição e Bom Jesus).

Molibdenita (MoS2), com freqüência muito baixa, ocorre sob a forma de lentes ou lâminas, por

vezes encurvadas, exibindo geminação polissintética e forte pleocroísmo, associada a outros

sulfetos, principalmente pirita, e a minerais de intemperismo (garimpo Pedro de Confecção).

Covellita (CuS) e calcosita (Cu2S) ocorrem em quantidade razoavelmente alta, e são produtos de

alteração de calcopirita. Seus grãos exibem nas bordas franjas remanescentes de calcopirita

cimentada por covellita e calcosita formando agregados radiais e concêntricos (garimpos Bom

Jesus, Davi, Jumento, Mamoal, Santa Isabel, Joel e garimpo da “mineração” Crepori). Em geral

estão associadas a limonita e goethita e formam massas irregulares com remanescentes de

calcopirita e bornita associada (garimpos Nossa Senhora da Conceição, São José/Pepeu, Abacaxis,

Almerita, Pedro Serrador, Pedro da Confecção, Guarim, Jerimum de Cima). A covellita pode

também ocorrer substituíndo galena (garimpo Raimundinha).

Cobaltita (CoAsS) sua presença foi sugerida com base nos estudos sob microscópio de luz

refletida em grãos de pequenas dimensões que ocorrem inclusos na calcopirita (garimpo Ouro

Roxo). Entretanto, este mineral não foi comprovado quando nas investigações no microscópio

eletrônico, não tendo sido reconhecida ou identificada a presença de As (arsênio), em nenhuma

das análises realizadas. Assim sendo, é pouco provável a possibilidade deste sulfeto na

assembléia em estudo, o que é corroborado pela ausência de qualquer outro mineral portador

de As nas amostras em estudo.

7.2.3 Sulfossais

Tetraedrita (3Cu2S.Sb2S3), mineral muito raro na associação em estudo, ocorre como cristais de

pequena dimensões inclusos na calcopirita (garimpos Bom Jesus, Mamoal e Joel).

7.2.4 Fase mineralógica portadora de telúrio e bismuto

As investigações realizadas com o microscópio eletrônico permitiram identificar uma fase

mineralógica constituída por telúrio, dominantemente, e enriquecida em bismuto, que ocorre

como lamelas inclusas, formando intercrescimentos na galena e na calcopirita (garimpos Mamoal

e Bom Jesus). Essa associação telúrio - bismuto deve ser melhor investigada para sua precisa
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Figura 7.8 Imagem SEM onde se observa partícula de ouro (Au) dispersa na ganga quartzo-

ferruginosa com limonita (lim)  e goethita (goeth),  associado a biotita (biot).

Amostra: garimpo São José/Pepeu; Coordenadas geográficas: S 060 09’25’’; W 57024’16’’.

Figura 7.7 Imagem SEM exibindo intercrescimentos da fase mineralógica portadora de telúrio

(Te) – bismuto (Bi).

Amostra:  garimpo Bom Jesus; Coordenadas geográficas: S 07042’ 31’’; W 56024’23’’.
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identificação a partir de análises químicas quantitativas. Entretanto, com base em análises

qualitativas a semiquantitativas, está sendo sugerida, na associação em estudo, a  presença de

um telureto de bismuto, possivelmente telurobismutita (Bi2Te3).

Ainda com relação ao telúrio, esses estudos indicam também a existência possível de dois

minerais contendo enxofre, um associado a bismuto e o outro a cobre (garimpos Mamoal e Bom

Jesus), podendo tratar-se de:

(i) tetradimita {Bi2(Te,S)3} que ocorre como grãos de dimensões em torno de 6 µ, incluso

na calcopirita; e

(ii) teineíta (CuTe2S), que ocorre associado a tetradimita formando intercrescimento.

7.2.5 Elementos nativos

Ouro visível foi identificado em 60% das amostras analisadas (Figura 7.9a), podendo ocorrer

sob a forma de pepitas (Figura 7.9b). Investigações realizadas por microscópio eletrônico em

amostras de sulfetos não detectaram a presença de ouro invisível.

O ouro ocorre como:

(i) partículas grosseiras (50 µ) associadas a sulfetos (pirita, calcopirita e galena); palhetas

com até 15 µ de dimensão inclusas na pirita (garimpos Batalha, Mamoal, Bom Jesus e

Messias) e na galena (garimpos Davi e Pedro Serrador); e micro partículas inclusas (1 µ)

em cristais de esfalerita (garimpos Mamoal e Joel);

(ii) preenchendo microfraturas na pirita (garimpos Davi, Pedro da Confecção, Bom Jesus,

Guarim e Jerimum de Cima);

(iii) associado a limonita e goethtita, apresentando-se como partículas muito finas, com

granulação de 6 µ, dispersas na ganga (garimpos Abacaxis, São José/Pepeu, Abacaxis,

Batalha, Jumento, Jerimum, Nossa Senhora da Conceição, Almerita, Pedro da Confecção

e Mamoal). Provavelmente, trata-se de um ouro originalmente incluso em pirita, hoje

transformada e formando textura típica de cimentação com os óxidos hidratados

(garimpos Mamoal, Santa Isabel, Ouro Mil, Joel e o garimpo da “mineração” Crepori); e

(iv) partículas de ouro de pequenas dimensões foram identificadas em pseudomorfos de

pirita, totalmente substituídos por limonita e goethita (garimpo Jerimum de Cima).

Interessante registrar que rutilo, sob a forma de prismas ou agulhas, foi reconhecido como

inclusões em partículas de ouro (garimpo Abacaxis).

Os estudos em microscópio eletrônico permitiram reconhecer a presença do elemento prata (Ag)

associado a ouro nativo, em todas as amostras investigadas; entretanto, não houve registro da presença

de cobre. Estes estudos desenvolvidos em grãos de ouro mostraram que os valores da razão Au/Ag

varia entre 10 a 4. Os valores mais baixos foram registados em amostras com Au associado a pirita

oxidada (em veios de quartzo boudinados), enquanto que os mais altos valores foram detectados

em veio stockwork/disseminado, onde o Au ocorre associado a Pb, Zn (mais Cd) e Cu.
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Figura 7.9a Ouro visível e grosseiro de veios de quartzo. Local: garimpo Batalha;

Coordenadas geográficas:S 05º32’17’’ ; W 57º09’56’’.

Figura 7.9b Pepita de ouro com cerca de 5 cm. Local: garimpo da região de São José;

Coordenadas geográficas: S 06º10’29’’; W 57º23’40’’.
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7.3 Ganga

A ganga consiste de dois tipos de assembléia mineral: supergênica e hipogênica. Os minerais

hipogênicos são dominados por quartzo e K-fedspato e raramente por albita, biotita, muscovita/

sericita, e muito raramente por fluorita, clorita, prenhita e barita. A assembéia supergênica

relacionada a processos de intemperismo e consiste em goethita, limonita, e possivelmente allunita.

Depois do quartzo, o K-feldspato é o mais abundante mineral constituinte da ganga dos veios

mineralizados. Apresenta-se em cristais de granulação que atingem até 5 cm, de cor rosa-

avermelhado. Em microscópio petrográfico revela textura pertítica típica e exibe aspecto

parcialmente alterado para sericita e mais raramente para carbonato, com geminação em tartan,

um pouco difusa, sugerindo ser o mesmo uma microclina pertítica. A pertita é uma variedade

de álcali-feldspato e consiste em um intercrescimento de uma fase rica em K, geralmente

microclina, e uma fase rica em Na, em geral albita. Investigações por difração de raios-X

confirmaram a presença de K-feldspato (vide Volume II no CD-ROM anexo).

A limonita (FeO.OH.nH2O) é um importante constituinte da ganga e comumente está associada

a goethita, tendo sido registrada em quase todos os garimpos estudados.

A limonita ocorre como:

(i) massas irregulares de aspecto coloforme (garimpo Nossa Senhora da Conceição) ou radial

(garimpos Abacaxis e Bom Jesus), distribuídas na ganga;

(ii) massas preenchendo bolsões na rocha encaixante;

(iii) massas preenchendo microfraturas em minerais (pirita), conferindo caráter brechóide

ao minério (garimpos Nossa Senhora da Conceição, São José/Pepeu e Davi); e

(iv) pseudomorfo da pirita (garimpo Almerita).

7.4 Evolução da mineralização

A ação combinada de deformação e migração de fluidos através de diferentes tipos litológicos

produziu transformações relevantes nas assembléias minerais e geoquímicas das rochas

encaixantes na Província Mineral do Tapajós. Esses processos, associados com a disssolução e

subsequente redistribuição dos componentes químicos, bem como com o aporte de novos

elementos químicos através das estruturas, permitiram a formação de duas fases metalogenéticas

auríferas distintas, responsáveis pela concentração econômica do ouro ao longo das estruturas.

A mineralização é, portanto, o produto final de uma complexa evolução, que abrangeu dois

estágios metalogenéticos sucessivos de formação.

A primeira fase metalogenética, conforme exposto na Figura 7.10, consiste na seguinte associação

paragenética: ouro nativo, prata, magnetita, ilmenita, rutilo, leucoxênio, hematita, goethita,

limonita, pirrotita, pirita, calcopirita, calcosita, covellita e galena. Biotita ocorre associada ao

minério. A razão Au/Ag é em torno de 10 (Dados de Ativação neutrônica).
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A mineralização ocorre em forma de veios de quartzo boudinados ou cisalhados ou,

subordinadamente, em lâminas ou leitos muito delgados de sulfetos maciços, com a formação

de amêndoas sigmoidais (vide Figura 7.10), desenvolvidas ao longo de planos S (planos de

cisalhamento), sugerindo regime dúctil-rúptil. A associação mineralógica apresenta aspecto

bastante oxidado, e os valores da razão Au/Ag estão em torno de 4.

Com base na assembléia mineralógica e nas evidências das relações texturais, as quais sugerem

diferentes fases de formação de um mesmo sulfeto, por exemplo de pirita, calcopirita e galena,

foram sugeridos três estágios de formação para esta fase:

(i) estágio inicial, durante o qual se formam os minerais portadores de Ti (ilmenita e rutilo),

indicadores de temperatura da ordem de 550 Co, seguindo-se a cristalização dos primeiros

sulfetos de Fe (pirrotita e pirita) e Fe e Cu (calcopirita), e encerrando-se com a  formação

das primeiras galenas;

(ii) estágio tardio, marcado por uma correlação ouro-chumbo, com um aumento na

abundância dos minerias de Pb e Cu (galena e calcopirita), aos quais se  associam pirrotita,

pirita e hematita. Esta associação mineralógica sugere temperatura de aproximadamente

230 Co; e

(iii) estágio responsável pela formação dos minerais ou produtos de intemperismo, cuja

associação consiste em leucoxênio, calcosita, covellita, goethita e limonita.

A segunda fase metalogenética, conforme pode ser visualizada na Figura 7.11, é formada pela

seguinte assembléia mineral: ouro nativo, prata, magnetita, rutilo, leucoxênio, hematita, goethita,

limonita, pirrotita, pirita, calcopirita, esfalerita (rica em Cd), molibdenita, tetraedrita, bornita,

covellita, calcosita, galena, minerais de telúrio e bismuto (telurobismutita, tetradimita e teineíta),

e possivelmente cobaltita (a ser comfirmada).

A mineralização ocorre na forma de veios de quartzo e de stockworks/disseminado, sugerindo

regime em condições mais rúpteis. A assembléia mineralógica associada ao ouro caracteriza-se

pela presença de uma gama mais variada de sulfetos de Cu, Pb e Zn, comparativamente com a

primeira fase metalogenética. Distingue-se desta também pela presença de uma fase mineralizada

em Te (telúrio) e Bi (bismuto), e possivelmente uma fase portadora de Co (cobalto). A razão Au/

Ag tem valores em torno de 4 (Dados de Ativação neutrônica).

De acordo com o presente estudo, estão sendo sugeridos três estágios para a mineralização na

área em estudo:

(i) estágio inicial, onde dominam os minerais de temperatura mais alta (magnetita, rutilo

e molibdenita), surgindo os primeiros sulfetos de Fe (pirrotita e pirita) e de Fe e Cu

(calcopirta), com temperatura de formação estimada em 350 C0;

(ii) estágio tardio, durante o qual ocorreu a precipitação do ouro, seguindo-se um aumento

na freqüência dos sulfetos de Pb e Zn, destacando-se galena, esfalerita (rica em Cd) e

bornita; presença de sulfossais de antimônio (tetraedrita) e de uma fase portadora de

Te e Bi e possivelmente uma fase rica em Co; e
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(iii) formação dos produtos ou minerais de intemperismo consistindo em leucoxênio,

covellita, calcosita, goethita, limonita e allunita (a ser confirmada).

7.5 Zona de alteração

7.5.1. Introdução

Uma zona de alteração (wallrock alteration zone) é o resultado do processo de trocas químicas

e conseqüentemente mineralógicas, irreversíveis, que ocorrem entre a solução aquosa (fluido) e

a rocha adjacente à mineralização ou rocha hospedeira (host rock). Durante esse processo, certos

componentes são seletivamente lixiviados da rocha hospedeira ou encaixante e adicionados ao

fluido, enquanto outros componentes, transportados pelo próprio fluido hidrotermal, são

precipitados formando concentrações minerais anômalas, por meio de eficientes processos

deposicionais. O fluido hidrotermal está normalmente em desequilíbrio, em termos de pH, T,

P, O2 e atividades físico-químicas dos seus componentes, com as zonas de alteração e,

conseqüentemente, com seus halos de dispersão geoquímica primária e isotópica, que em

geral marcam a passagem do fluido por determinada área e/ou estrutura. Como os halos de

dispersão, são muito mais expressivos e extensos do que as áreas mineralizadas, estes halos

podem ser usados na pesquisa de depósitos minerais, e se constituem em importantes

instrumentos auxiliares na prospecção mineral.

A zona de alteração é, portanto, função: (i) das condições físico-químicas da interface rocha/

fluido; (ii) das composições químicas da rocha e do fluido; e (iii) da relação entre as quantidades

de fluido e de rocha envolvidas no processos de troca ou de interação rocha/fluido.

A seguir, serão focalizadas as mudanças das zonas de alteração para condições fisico-químicas

mais estáveis, em resposta à interação do fluido hidrotermal com as diferentes rochas hospedeiras

da mineralização de ouro na Província Mineral do Tapajós. Neste capítulo será abordada a natureza

química e petrográfica dos halos de alteração em volta dos (i) veios de quartzo mineralizados

(lode-gold) inclusive aqueles relacionados à (ii) mineralização tipo disseminado/stockwork.

O termo lode-gold é usado como um termo não genético para descrever depósitos de ouro que

têm sido descritos como hosted-turbidite, slate-belt hosted, greenstone-hosted, mesothermal,

sinorogenic ou orogenic (vide Groves et al., 1998), incluindo-se também os chamados intrusion-

related gold deposits (Sillitoe, 1991). Estes depósitos se formam tardiamente em relação ao

orógeno sob condições de stress regional relativamente baixo, porém sob alta pressão dos fluidos,

provavelmente originados na crosta inferior, quando σ1< P .

7.5.2 Feições macroscópicas das zonas de alterações

A progressiva infiltração do fluido na rocha produz uma descoloração (bleached) com

mudanças na cor da rocha original, a qual, após ter sido submetida à ações sucessivas do
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Figura 7.12 Feições macroscópicas de rochas hospedeiras (a esquerda) e de zonas de alterações (a direita) na Província Mineral

do Tapajós: (a) granitóide não alterado e (a1) zona de alteração, Suíte Intrusiva Parauari; Local: garimpo Bom Jesus; Coordenadas

geográficas: S 07º42’31’’; W 56º24' 23''.; (b) sedimento não alterado e (b1) zona de alteração, Sedimento da Unidade Abacaxis;

Local: garimpo Abacaxis; Coordenadas geográficas: S 05º52'16''; W 58º34' 37''.; e (c) gabro não alterado e (c1) zona de alteração,

Suíte Intrusiva Ingarana; Local: garimpo Davi; Coordenadas geográficas: S 05º46' 03''; W 57º 01' 03''.
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fluxo hidrotermal, transforma-se química e mineralogicamente em um produto final

denominado de zona de alteração. Este produto exibe, portanto, uma variação na cor em relação

a rocha não alterada, cuja mudança de coloração pode variar lateral e verticalmente, e é função

da natureza da rocha que interage com o fluido (vide Figura 7.12). Durante o processo de

interação rocha/fluido, os componentes do fluido mineralizante tendem a estabelecer o

equilíbrio com a rocha hospedeira; e assim, quanto mais alta for a permeabilidade da rocha,

quer seja decorrente da sua própria natureza petrográfica, quer tenha sido induzida por

processos deformacionais, mais favoráveis serão as condições para que o processo de

mineralização se estabeleça. Em resposta a esse processo, as rochas hospedeiras com

competência alta e baixa permeabilidade podem inibir o desenvolvimento de zona de alteração,

formando envelopes de alteração pouco expressivos. Como resultado, torna-se difícil a

delimitação da largura da zona de alteração, ou seja, a extensão do zoneamento lateral do

envelope de alteração. Neste caso, o estudo em testemunhos de sondagens pode auxiliar na

caracterização da extensão vertical da zona de alteração.

(a) Cor das zonas de alteração

Na Província Mineral do Tapajós, as zonas de alterações nas áreas mineralizadas  desenvolvidas

em granitóides apresentam-se levemente descoloridas, assumindo, localmente cores com

matizes avermelhado-esbranquiçado, amarelado ou rosa-amarelado (Figura 7.13). Em geral,

sua largura é da ordem de poucos centímetros (<50 cm), podendo atingir no máximo 1 m,

dependendo do contexto estrutural. Quando a rocha granítica está cortada por diques máficos,

o envelope de alteração assume cor variegada (rosa, violeta, esbranquiçado), em função da

diversidade dos litótipos que interagiram com o fluido mineralizante, como ocorre em diversos

garimpos, e pode ser visualizado na Figura 7.13 (garimpo Nossa Senhora da Conceição). Quando

a encaixante é um gabro, a perda de cor da rocha hospedeira original é mais evidente, e a

zona de alteração tem aspecto descolorido esbranquiçado que contrasta com o verde bem

escuro da rocha não alterada, conforme exposto no garimpo Jutaí (Figura 7.14) ou no garimpo

Davi. Em áreas mineralizadas relacionadas a diques básicos cortando granitóides, a zona de

alteração assume cor vermelha típica de alteração em rochas básicas (garimpo ouro Mil, região

do Patrocínio; Figura 7.15). Nas vulcânicas félsicas, a cor das zonas de alteração é

dominantemente o amarelo - esbranquiçado, com aspecto maciço e homogêneo, apresentando

um baixo contraste com a encaixante (garimpos Majestade e Fazenda Pison). Nos andesitos, a

descoloração do envelope de alteração é quase imperceptível, cujo desenvolvimento da zona

de alteração é incipiente, em função do contexto estrutural, como por exemplo nos garimpos

Joel e Mamoal (Figura 7.16).

(b) Contatos e aspectos estruturais das zonas de alteração

Os limites entre a rocha original e a zona de alteração, ou entre os diferentes halos de alteração,

resultantes da interação rocha/fluido, apresentam contatos que podem ser gradacionais ou

abruptos (sharp). Entretanto, nem sempre esses limites são facilmente reconhecidos em campo,
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Figura 7.13 Zona de alteração em granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú, cortado por dique de rocha básica.

Observar: (i) evidência preservada de deformação dúctil-rúptil de alto ângulo;(ii) veios de  quartzo com  formas

sigmoidais, portadores de ouro; (iii) espessura significativa do regolito;  (iv) descoloração da zona de alteração;

e (v) contato rocha hospedeira/zona de alteração (lado esquerdo da ilustração).

Local: garimpo Nossa Senhora da Conceição, lavra Filão da Serra. Coordenadas geográficas: S 06º10’29’’; W

57º23’40’’
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Figura 7.14 (a) Zona de alteração desenvolvida em gabro da Suíte Intrusiva Ingarana. Observar: (i) Contato zona de alteração/

regolito; (ii) aspecto descolorido da zona de alteração; (iii) testemunhos da rocha hosdepeira original preservados na zona

de alteração. Em (b) aspectos da rocha hospedeira original (gabro); e da sequência da zona de alteração (proximal e distal)

em (c) e (d).

Local: garimpo Jutaí; Coordenadas geográficas: S 05º02'55''; W 56º59'30''.
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Figura 7.15 (a) Zona de alteração desenvolvida no contato granitóide/dique básico; (a1 ) Desenho ilustrando as relações rocha

hospedeira/dique básico/mineralização, esta sob a forma de stockworks; (b) Rocha hospedeira granítica (Suíte Intrusiva Creporizão)

não alterada; (c) Rocha encaixante alterada; (d) Dique básico alterado exibindo stockworks preenchidos por material argiloso de cor

branca (allunita?) com ouro e sulfetos  associados.

Local: garimpo Ouro Mil (Patrocínio); Coordenadas geográficas: S 07º03'03'';W56º26'19''.

1
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Figura 7.16  Zonas de alterações formadas em regime rúptil, onde se observa: (i) incipiente desenvolvimento do

envelope de alteração; e (ii) contato veio mineralizado/rocha encaixante do tipo "sharp":  (a) conjunto de veio

de quartzo encaixado em gabro da Suíte Intrusiva Ingarana (garimpo Davi); (b) veio de quartzo portador de

ouro hospedado em dique de andesito (observar fluorita de cor violeta associada ao quartzo; garimpo Joel); (c)

contato "sharp" entre o granitóide da Suíte Intrusiva Maloquinha (cor vermelha) e o dique de andesito (cor

escura); no contato desenvolve-se veio de quartzo mineralizado em ouro (garimpo Mamoal); (d) veio de quartzo

com ouro e sulfetos, encaixado no granitóide Maloquinha; observar a zona de alteração potássica, enriquecida

em K- feldspato de cor vermelha; (garimpo Batalha).
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como por exemplo nos xistos do grupo Jacareacanga, cuja variação entre as composições

mineralógicas da rocha original e da zona de alteração só é possível ser caracterizada

microscopicamente (exemplo: garimpo Espírito Santo).

Quando a mineralização está hospedada numa estrutura rúptil do tipo jog, condicionamento este

comum durante a segunda fase de mineralização no Tapajós, a zona de alteração caracteriza-se por

um halo de alteração inexpressivo (<30 cm), com pequena variação lateral, gradando abruptamente

para a encaixante (contato do tipo sharp) e para o veio mineralizado. Sua forma é tabular, similar ao

veio portador de ouro, segundo o strike e o mergulho do veio ou da estrutura hospedeira da

mineralização, a exemplo dos garimpos Joel e Mamoal (Figura 7.16). Em contraste, nos veios portadores

de ouro formados em regime dúctil-rúptil, as zonas de alteração são mais expressivas, atingindo até 1

m de largura, conforme ocorre no garimpo Pepeu, região do São José (vide Figura 5.4a e 5.4b; Capítulo

5).

Quando a mineralização é do tipo disseminado/stockwork, a zona de alteração apresenta um

padrão complexo, com superposição de halos de alteração, conferindo um aspecto homogêneo

abrangendo todo o conjunto hospedeira/zona de alteração/mineralização, conforme verificado

nos garimpos Carneirinho (região do Patrocínio) e visualizado na Figura 7.17 (garimpo Nhô,

região do Cuiú-Cuiú). Nesses áreas as zonas da alteração foram desenvolvidas em granitóides,

os quais formam juntamente com a mineralização, uma massa contínua e homogênea, de cor

rosa-esbranquiçado, argilo-ferruginosa, de difícil caracterização. Situação semelhante também

foi reconhecida em rocha básica, como por exemplo no garimpo Jutaí. (vide Figura 7.14), ou em

rocha vulcânica no garimpo da Fazenda Pison. O aspecto homogêneo dessas áreas mineralizadas,

com passagens gradacionais entre a zona de alteração/mineralização/regolito, é favorecido pelos

processos de weathering, fenômeno peculiar na região Amazônica, que resulta num avançado

estágio de intemperismo de todo o conjunto, contendo alto conteúdo em material argiloso,

dificultando o reconhecimento dos seus limites (vide Figura 7.17a).

(c) Textura das zonas de alteração

Nas áreas mineralizadas localizadas dentro do contexto de zonas intensamente deformadas (shear

zone), desenvolvidas sob regime deformacional dúctil-rúptil, a exemplo das áreas dos garimpos Chico

Torres e Pepeu (região de São José), as zonas de alteração apresentam uma textura foliada, sem

preservação dos registros texturais da rocha original, mesmo se tratando de rocha hospedeira original

competente (granitóide; vide Figura 7.18a e b). Nessas áreas, a mineralização consiste em veios de

quartzo fraturados, às vezes boudinados, com textura laminada (sheared vein) ou veios de sulfetos

depositados ao longo do plano S (plano de cisalhamento), com textura maciça. Situação semelhante a

essas áreas também ocorre nos sedimentos tipo Abacaxis. Em áreas próximas à falhas, produto de

regime deformacional rúptil, é comum a formação de zonas de alteração com textura brechóide (brechas

hidrotermais) e os veios de quartzo mineralizados apresentam-se fraturados, como ocorre no garimpo

Guarim, região do Cuiú-Cuiú (Figura 7.18d).
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Ainda sob condições rúpteis, em estruturas hospedeiras tipo jog, as zonas de alteração exibem

textura maciça e gradam abruptamente para a rocha encaixante com contato sharp, conforme

pode ser observado nos garimpos Joel e Mamoal (Figura 7.16) ou no garimpo São Jorge (Figura

7.18c).

(d) Assembléia mineral das zonas de alteração

A assembléia mineral das zonas de alterações é função: (i) do (s) litótipo (s) da rocha hospedeira

ou encaixante; (ii) do nível crustal de sua formação , ou seja, das condições de P-T; e (iii) da

composição do fluido. O item (iii) será abordado no Capítulo IX (Sistema Hidrotermal).

Quando a rocha encaixante é um granitóide, a assembléia mineral da zona de alteração consiste,

dominantemente, em sericita e K-feldspato e subordinadamente em clorita e carbonato como pode

ser visto na grande maioria dos garimpos estudados (vide Figuras 7.19a, b e c; 7.20a e c). Quando

a hospedeira é uma rocha vulcânica, essa associação é constituída, predominantemente, por sericita

e muscovita, conforme observado nos garimpos Majestade e Fazenda Pison (Figuras 7.20b e b1).

Sob condições de formação mais elevadas, atingindo P-T consistentes com fácies anfibolítica de

baixo grau, a assembléia mineral da zona de alteração é enriquecida em biotita, a exemplo dos

garimpos Chico Torres e Pepeu. No caso da mineralização estar hospedada em rocha básica, como

ocorre no garimpo Jutaí, cuja rocha encaixante é um gabro, a zona de alteração é enriquecida em

epidoto, clorita, prehnita e carbonato, ocorrendo relevante carbonatização na rocha hospedeira.

O garimpo Davi, localizado em contexto geológico semelhante ao Jutaí, apresenta carbonatização

pervasiva bem evidente, conferindo aspecto descolorido (bleached) à rocha encaixante,

contrastando com a cor verde escura original da rocha não alterada (Figura 7.12c1).

7.5.3 Classificação das zonas de alteração

A seqüência de um envelope de alteração pode ser classificada em zonas principais, as quais

são denominadas de acordo com seus minerais diagnósticos. A classificação dessas zonas tem

por base a identificação de trends, mineralógico e textural, que permitem reconhecer um

zoneamento à medida que nos aproximamos da mineralização. Por exemplo, as associações

mineralógicas (i) calcita - clorita e (ii) calcita - dolomita - sericita podem representar,

respectivamente, as zonas (i) proximal e (ii) distal, a partir da mineralização. Por outro lado,

essas zonas têm colorações distintas, sendo comum a zona proximal, em rochas félsicas,

apresentar descoloração mais intensa comparativamente com a zona distal. Em rochas máficas,

a zona de alteração distal é caracterizada por uma cor amarronzada, enquanto a zona proximal

exibe cor esverdeada, quando a alteração se dá sob condições de P-T de fácies greenschist.

Entretanto, na fácies anfibolítica a cor amarronzada é típica em todas as zonas, indistintamente.

Na Província Mineral do Tapajós, em volta da área mineralizada, quando a rocha hospedeira da

mineralização é uma rocha félsica, por exemplo granitóide, sob condições de P-T consistente com

fácies greenschist, clorita, sericita, carbonato e sulfetos (pirita dominante) com ouro associado
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Figura 7.17  (a) Zona de alteração desenvolvida em granitóide (Suíte Intrusiva Parauari), onde se observa o

contato zona de alteração/regolito (a). A zona de alteração, a mineralização (ouro tipo disseminado/stockwork) e

a rocha encaixante formam  um conjunto homogêneo, cujos limites são de difícil reconhecimento. Observar: (b)

detalhes da feição da mineralização; (c) mineralização tipo stockworks; (d) mineralização tipo disseminado.

Local: garimpo Nhô (região do Cuiú-Cuiú); Coordenadas geográficas: S 05º55’41’’; W 56º33’52’’.
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Figura 7.18 Aspectos texturais de zonas de alterações em granitóides: (a) zona de alteração com textura  foliada em

granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú; Local: garimpo Chico Torres; Coordenadas geográfica: S 05º12' 26''; W57º35'

27''; (b) zona de alteração com textura foliada em granitóide do complexo Cuiú-Cuiú; observar o contato zona de

alteração/rocha encaixante; Local:garimpo Pepeu, região de São José; Coordenadas geográficas: S 06º11' 32'';W

57º23' 50''; (c) zona de alteração com textura maciça em granitóide da Suíte Intrusiva Parauari; garimpo São Jorge;

Coordenadas geográficas: S 06º28' 22''; W 55  34' 52''; e (d) zona de alteração com textura brechóide em granitóide

da Suíte Intrusiva Parauari; garimpo Guarim, região do Cuiú-Cuiú; Coordenadas geográficas: S 05º56' 53''; W 56º31'

06''.
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caracterizam a (i) zona de alteração proximal, a qual gradualmente passa para clorita e

sericita à medida que se afasta da mineralização, constituindo a (ii) zona de alteração distal.

Em secção delgada observa-se que o plagioclásio predominantemente é do tipo albita. Em

condições de formação de P-T consistentes com formação em fácies anfibolítica de baixo

grau, biotita, pirrotita, hematita e minerais contendo traços de Ti (magnetita e ilmenita)

ocorrem na zona proximal. Quando a rocha hospedeira é uma vulcânica há predomínio de

muscovita que se forma tanto na zona proximal como na distal.

Processo de K-feldspatização, com enriquecimento em K-feldspato na rocha encaixante, na

zona de alteração e, em menor proporção no veio mineralizado, está presente na grande maioria

dos garimpos estudados. O K-feldspato permanece quimicamente estável em toda a seqüência

desde a zona proximal até a zona distal e exibe cor rosa típica. Microscopicamente o K-feldspato

consiste em micropertitas, dominantemente.

Com relação à sílica, na zona proximal há um enriquecimento em SiO2 registrado em quase todos

as áreas estudadas, independentemente da natureza da rocha encaixante, evidenciado pelo

aumento dos veios de quartzo. Entretanto, silicificação sensu stricto, ou seja, adição de sílica na

rocha hospedeira não foi registrada. Outra feição dessa zona é o enriquecimento em pirita,

formando comumente porfiroblastos idiomórficos (Figuras 7.21c e 7.21c1).

Em rochas máficas, a (i) zona distal é formada por tremolita-actinolita, epidoto, clorita, carbonato,

magnetita, hematita, ilmenita e minerais de Ti (titanita e magnetita), que gradualmente passam

para carbonato, sericita, prehnita, quartzo, sulfeto e ouro na (ii) zona de alteração proximal.

Hornblenda é substituída por clorita ou até mesmo por biotita, dependendo das condições de

P-T de formação da alteração. Na zona distal óxidos primários de Ti e Fe são substituídos por

rutilo e este por leucoxênio. Em secção delgada, observa-se a substituição de clorita e K-feldspato

(micropertita) por sericita, carbonato e quartzo na zona distal. O plagioclásio é oligoclásio,

dominantemente.

7.5.4 Geoquímica das zonas de alteração

A distribuição da percentagem de mobilização química dos FTSM (first transition serie metals),

dos EM (elementos maiores formadores de rocha), dos REE (rare-earth elements), dos LILE

(large-ion lithophile elements) e dos HFSE (high-field strenght elements) em zonas de alterações

foi pesquisada em amostras de subsuperfície, baseando-se na equação proposta por Nesbitt,

H.W (1979). A equação é a seguinte:

% de mudança = {(Xs/Is) / (Xp/Ip)-1} x 100

onde: X é a concentração do elemento de uma determinada amostra (s) comparada com sua

concentração na rocha hospedeira não alterada (p); I é um elemento menos móvel (no presente

estudo foi usado o Al ; e a rocha hospedeira: tonalito, amostra MG-R-135bI).
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Figura 7.19 Exemplos de (a) rocha encaixante, (b) zona de alteração e (c) zona mineralizada no garimpo

Bom Jesus (contexto geológico: granitóide da Suíte Intrusiva Parauari); (Coordenadas geográficas: S 070 42’ 31’’;

W 560 24’ 23").

(a) Amostra de mão (WOF = 9 cm) da rocha encaixante: granitóide de cor clara, granulação grosseira, com

predominância de feldspato atingindo cerca de 65% do volume da rocha. Os outros constituintes são: quartzo (30%) e

biotita (5%). A rocha não apresenta evidências nem de alteração nem de deformação. (a1) Seção delgada (XPL; WOF =

4,5 mm; Amostra: MG-R-63aIII): monzogranito com textura granular, constituído por quartzo (29,2%); K-feldspato (32,6%);

plagioclásio (32,0%); biotita (5,0%) e opacos (1,2%). A rocha apresenta leves sinais de alteração, evidenciada pela

biotita levemente transformada para clorita e pela formação de agregados poligonais de quartzo (recristalização).

(b) Amostra de mão (WOF = 9 cm): zona de alteração em granitóide consistindo em feldspato de cor rosa, com

evidência de alteração, cujo produto exibe cor branco-esverdeado, e biotita parcialmente alterada. (b1) Seção

delgada (PPL; WOF = 4,5 mm; Amostra: MG-R-60a; vide análise química). A textura original da rocha foi

fortemente destruida, observando-se apenas: quartzo com forma poligonal (recristalização); feldspatos

completamente transformados para sericita (sericitização); e biotita em avançado estado de alteração para clorita,

contendo abundantes inclusões aciculares de minerais opacos, sugerindo a quebra dos minerais ferromagnesianos.

Essas evidências sugerem uma zona de alteração potássica.

(c) Amostra de mão(WOF = 9cm): zona mineralizada formada por uma massa de cor avermelhada constituída

por sílica, material argiloso rico em óxido de ferro e muita sericita. Dispersos na massa ocorrem veios de quartzo

portadores de ouro associado a sulfetos, com espessuras distintas. (c1) Seção delgada (PPL; WOF = 4,5 mm; Amostra:

MG-R-32a): a amostra consta dominantemente de sericita, quartzo e minerais opacos, incluindo-se ouro visível.
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Figura 7.20 Amostras de mão e de seções delgadas de zonas de alterações.

(a) Amostra de mão (WOF = 9 cm; Amostra: MG-R-92 aI): zona da alteração em granitóide (Suíte Intrusiva

Maloquinha), descolorida, textura maciça, constituída por caulim e quartzo. Observar veio de quartzo

(mineralizado em ouro) cortando a amostra (diagonalmente). (a1) Seção delgada (XPL; WOF =4,5 mm; Amostra:

MG-R-92 aI): cataclasito caulinizado onde massa irregular de caulim (matriz) separa agregados granulares de

quartzo recristalizado, com formas euédricas e irregular, e K-feldspato caulinizado, com dimensões 1-2 mm.

Local: garimpo Santa Isabel. Coordenadas geográficas: S 060 47’20’’; W 560 14’55”.

(b) Amostra de mão (WOF = 9 cm; Amostra: MG-R-98aI): zona de alteração em rocha vulcânica (Formação Bom

Jesus), descolorida, com textura maciça, de granulação grosseira, constituída dominantemente por sericita de

cor verde-esbranquiçado. (b1) Seção delgada (XPL; WOF = 4,5 mm; Amostra: MG-R-98aI.): zona de alteração

filítica constituída por sericita, que substituí  feldspato, preservando a forma dos cristais originais e a clivagem.

Local: garimpo Majestade. Coordenadas geográficas: S 060 11’ 25’’; W 540 18’ 09”.

(c) Amostra de mão (WOF = 9 cm; Amostra: MG-R-99a): zona de alteração em granitóide (Suíte Intrusiva

Maloquinha), cor rosa-avermelhado e localmente esverdeada, com textura maciça. (c1) Seção delgada (XPL;

WOF =4,5 mm; Amostra: MG-R-99a): cataclasito quartzo-feldspático formado por K-feldspato e porfiroclastos

de quartzo dispersos numa matriz quartzo-feldspática. O feldspato apresenta leve sericitização. É comum a

presença de minerais opacos (em seção polida pirita está sendo substituída por hematita).

Local: garimpo Majestade. Coordenadas geográficas: S 060 11’ 25’’; W 540 18’ 09”.
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Figura 7.21 Amostra de mão e de seções delgadas de zonas de alterações.
(a) Amostra de mão (WOF = 9 em; Amostra: MG-R-94 alI): zona da alteração em granitóide (Suíte Intrusiva Maloquinha),
descolorida, textura maciça, constituída por uma massa quartzo-feldspática caulinizada. (a1) Seção delgada (XPL; WOF
=4,5 mm; Amostra: MG-R-94 alI): cataclasito caulinizado com matriz de caulim,ferruginosa, contendo grãos de quartzo
recristalizados e fraturados. Raros grãos de feldspato caulinizado. Local: garimpo Santa Isabel. Coordenadas geográficas:
S 06º47’20"; W 56º14’55“. (b) Seção delgada (PPL; WOF = 4,5 mm; Amostra: MG-R-41aI): zona de alteração em
granitóide (Complexo Cuiú-Cuiú), onde se observa a perda da textura original da rocha, resultando numa alteração
filítica, essencialmente constituída por sericita, que forma uma matriz com grãos < 0,02 mm. Evidências de deformação
nos cristais de quartzo, dispersos na matriz. Local: garimpo Chico Torres. Coordenadas geográficas: S 05° 12' 47”; W
57° 35' 19". (b1) Seção delgada (PPL; WOF = 4,5 mm; Amostra: MG-R-40aI) zona de alteração em granitóide (Complexo
Cuiú-Cuiú) representada por um cataclasito, com matriz argilosa, consistindo em sericita e diquita, onde estão dispersos
grãos de quartzo com extinção ondulante. Local: garimpo Chico Torres. Coordenadas geográficas: S 05° 12' 26"; W
57°35' 19". (c) Seção delgada (PPL; WOF = 4,5 mm; Amostra: MG-R-40aII): zona de alteração argilosa em granitóide
(Complexo Cuiú-Cuiú), com textura foliada, representada por ultramilonito, constituído por uma matriz limonítica-
argilosa e anastomosada, conferindo orientação à rocha. Abundantes grãos de quartzo de pequenas dimensões (0,2 a
0,05 mm) estão dispersos na matriz. Local: garimpo Chico Torres. Coordenadas geográficas: S 05°12’26"; W 57°35’19".
(c1) Seção delgada (PPL; WOF =4,5 mm; Amostra: SM-R-42): cataclasito quartzo-sericítico, cisalhado, com abundantes
grãos hipidiomorfos de pirita, totalmente substituídos por limonita (pseudomorfos). Alguns cristais de pirita formam
incipiente figura de “shadow pressure”, sugerindo formação dos sulfetos pós deformação. Local: garimpo Raimundinha,
região do Cuiú-Cuiú. Coordenadas geográficas: S 05° 56' 17”; W 56º31' 37".

(c1)

CAP 7 NOVO.pmd 8/18/2008, 3:25 PM228



MINERALIZAÇÃO E ZONAS DE ALTERAÇÃO 229

De acordo com Nesbitt (1979) os teores em EM, FTSM, REE, LILE e HFSE nas amostras da zona

de alteração foram comparados com os dados nesses elementos obtidos na rocha  hospedeira,

visando caracterizar o enriquecimento e a depleção ocorridos durante o processo de interação

rocha/fluido.

Com base nos dados químicos (Tabela 7.1) foram estudadas as zonas de alterações (distal e

proximal) desenvolvidas em granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú, área do garimpo Ouro Roxo, a

partir de amostras do perfil de sondagem (profundidades não conhecidas), comparando-se as

concentrações dos elementos químicos nessas zonas com a rocha hospedeira, tonalito (amostra

MG-R-135 bI). Esses estudos sugerem:

(i) Os elementos da FTSM (Cr, Co, Fe2O3, Sc, Zn e Mn) revelaram um padrão de distribuição

para a rocha hospedeira diferente do padrão obtido para as zonas de alterações (Figura

7.22). Foi registrado enriquecimento expressivo em Fe2O3, Mn, Co, e Sc e menos

proeminente em Zn, e depleção em Cr nas amostras do envelope de alteração em relação

à hospedeira. Por outro lado, comparando-se os dados dos FTSM das zonas de alterações

distal e proximal, os elementos Fe2O3, Mn, Co e Sc apresentaram valores mais altos nas

amostras da zona distal, enquanto que o Cr mostrou um comportamento inverso, com

teores levemente mais altos na zona proximal; e o Zn manteve os mesmos valores tanto

na zona distal como na proximal.

(ii) Com relação aos EM (elementos maiores; Figura 7.23), o K2O apresentou significativo

enriquecimento nas zonas de alteração, distal e proximal, comparativamente com os

teores registrados em amostras da rocha hospedeira, onde os valores em K2O mostram-

se depletados. Os teores em TiO2 são levemente mais altos nas zonas de alterações,

principalmente na zona distal, onde foi registrado o valor mais alto. Os teores em CaO

não mostraram variações na zona distal (zona potássica) comparando-se os valores das

zonas de alterações com os dados da hospedeira; entretanto, na zona proximal há um

enriquecimento em CaO bem expressivo (zona carbonática).

(iii) A percentagem de mobilização química dos REE para os elementos Yb, Gd e Sm (Figura

7.23) na rocha hospedeira quando comparada com os valores obtidos nas amostras das

zonas de alterações distal e proximal, não revelou variação nos teores, apresentando

distribuição uniforme, aproximando-se de uma linha reta. Entretanto, na distribuição

do La foi registrado um padrão depletado nas zonas distal e proximal, enquanto que se

observa um leve enriquecimento neste elemento na zona mineralizada comparativamente

com a hospedeira.

(iv) A percentagem de mobilização química dos LILE, para os elementos Sr, Ba e Rb, na

zona de alteração distal, reflete comportamento inverso, com dados depletados em Sr e

enriquecidos significativamente em Ba e Rb em relação à rocha hospedeira. Entretanto,

com relação à zona proximal essa distribuição é inversa com significativo enriquecimento

em Sr e forte depleção em Ba e Rb em comparação com a rocha hospedeira (Figura 7.24).

(v) Os HFSE registraram padrões de distribuição inversos, com enriquecimento em Zr com

valores mais alto na zona distal, e depleção em Y e Nb com pequena variação em todo o

perfil (Figura 7.24).
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Figura 7.22 Percentagem de mobilização dos FTSM (first transition serie metals) em zona de alteração desenvolvida em granitóide do

Complexo Cuiú-Cuiú, no garimpo Ouro Roxo. As amostras são do perfil de sondagem MG-R-135bI a 135 bVII (vide Figura 7.30). Coordenadas

geográficas: S 06°09’27’’; W 57°24’12’’.
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Figura 7.23 Percentagem de mobilização dos EM (elementos maiores) e dos REE (rare-earth elements = elementos de terras  raras) em zona

de alteração desenvolvida em granitóides do Complexo Cuiú-Cuiú, no garimpo Ouro Roxo. As amostras são do perfil de sondagem MG-R-

135bI a 135 bVII (vide Figura 7.30). Coordenadas  geográficas: S 06°09’27’’; W 57°24’12’’.
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Figura 7.24 Percentagem de mobilização LILE (longe-ion lithophile elements) e dos HFSE (high-field strenght elements) em zona de alteração

desenvolvida em granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú, no garimpo Ouro Roxo. As amostras são do perfil de sondagem MG-R-135bI a 135 bVII

(vide Figura 7.30) Coordenadas geográficas: S 06°09’27’’; W 57°24’12’’.
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(vi) O padrão de REE, normalizados segundo Nakamura (1974), das zonas de alterações

caracteriza-se por pequenas anomalias em Eu e baixo fracionamento dos elementos leves

e pesados, não apresentando, portanto, enriquecimento nesses elementos em relação a

rocha hospedeira. A sua distribuição muito se aproxima da registrada em granitóide

não alterado do Complexo Cuiú-Cuiú, como pode ser visualizado na Figura 7.25.

Estudos químicos das zonas de alteração em amostras de superfície, coletadas em afloramentos

nas áreas de garimpos, foram também realizados. A distribuição dos REE normalizados segundo

Nakamura (1974) aplicada à essas amostras podem ser observada  nas Figuras 7.26 a 7.28.

Foram selecionadas zonas de alteração desenvolvidas em granitóides de diferentes contextos

geológicos, tais como: Complexo Cuiú-Cuiú (garimpos: Nossa Senhora da Conceição, Pepeu e

Carneirinho); Suíte Intrusiva Creporizão (garimpos: Messias, Joel, da “mineração” Crepori e

Ouro Mil); e Suíte Intrusiva Parauari (garimpos: Almeida e Bom Jesus). Esta distribuição foi

também aplicada para as rochas básicas da Suíte Intrusiva Ingarana em amostras provenientes

do garimpo Davi.

Como resultado desses estudos, observa-se que as zonas de alteração desenvolvidas em diferentes

granitóides de diversas suítes graníticas apresentam o padrão de distribuição dos REE consistente

com o padrão da rocha original, refletindo a mesma distribuição registrada na rocha encaixante

não alterada correspondente. As zonas de alteração formadas em rochas do Complexo Cuiú-

Cuiú exibem depleção nos elementos REE pesados (Dy, Ho, Er, Yb, Lu) comparativamente com

os REE leves (La, Ce, Pr, Nd, Sm) e razão Eu/Eu* positiva. Para as zonas de alteração desenvolvidas

em rochas da Suíte Intrusiva Creporizão o padrão de distribuição é bem caracterizado pela

anomalia negativa significativa de Eu, enquanto que as zonas de alteração formadas na ambiência

tipo Parauari, observa-se padrões não fracionados, com anomalias de Eu levemente negativa e

padrão flat dos REE pesados e leve enriquecimento dos REE leves.

Entretanto, não obstante esses granitóides exibirem padrões consistentes de distribuição dos

REE, tanto na rocha original como na zona de alteração correspondente, observa-se que a sua

concentração em REE varia dependendo da ambiência geológica e do contexto estrutural.

Enquanto as zonas de alteração formadas em ambiente tipo Complexo Cuiú-Cuiú apresentam-

se depletadas em REE em relação à rocha original, as zonas de alteração formadas nos contextos

da Suíte Intrusiva Creporizão  e da Suíte Intrusiva Parauari sugerem um leve enriquecimento

dos REE, cuja variação é função da proximidade da estrutura. Nesses contextos as zonas de

alteração proximal a estrutura apresentam um leve enriquecimento nos REE quando comparadas

com àquelas que se formaram marginalmente à estrutura (zona distal), onde os teores em REE

estão depletados, comparativamente com a rocha original encaixante. Esta situação também se

verifica em contexto geológico de zonas mineralizadas desenvolvidas em rochas básicas,

conforme ocorre nas zonas de alteração desenvolvidas no garimpo Davi.

As tabelas com os dados químicos das zonas de alteração estão anexadas no fim deste capítulo

(Tabela 7.1).
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Figura 7.25 Distribuição dos REE normalizados segundo Nakamura (1974), aplicada às amostras das zonas de alterações

desenvolvidas em granitóide do Complexo Cuiú-Cuiú, coletadas no perfil de sondagem, no garimpo Ouro Roxo (Amostras MG-

R-135bI a MG-R-135bVII. A amostra MG-R-135bII refere-se a rocha hospedeira, cujos dados dos REE foram plotados para

comparação). O perfil litológico da sondagem está orientado do topo (MG-R-135bI) para a base (MG-R-135bVII), e pode ser

visualizado na Figura 7.30. Local: garimpo Ouro Roxo; Coordenada geográficas: S 06º09' 27''; W 57º24' 12''.
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Figura 7.26  Distribuição  dos  REE  normalizados segundo  Nakamura  (1974),  aplicada  às  amostras  das  zonas  de alterações

desenvolvidas em granitóides do (i) Complexo Cuiú-Cuiú: (a & b) garimpo Nossa Senhora da Conceição; e da (ii) Suite Intrusiva

Parauari: (c) garimpo Almerita; e (iii) da Suíte Intrusiva Creporizão: (d) garimpo do Messias, região do  Creporizão. Para comparação

foram plotados os dados dos REE em amostras das rochas hospedeiras correspondentes,  para os  casos  (a, b & d).
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Figura 7.27 Distribuição dos REE normalizados segundo Nakamura (1974), aplicada às amostras das zonas de alterações desenvolvidas

em granitóides da (i) Suíte Intrusiva Creporizão: (a) garimpo Joel, região do Creporizão; (b) garimpo da "mineração Crepori"; e (d)

garimpo Ouro Mil; e do (ii) Complexo Cuiú-Cuiú, (c) garimpo Carneirinho.
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Figura 7.28 Distribuição dos REE normalizados segundo Nakamura (1974), aplicada às amostras das zonas de alteração desenvolvidas

em granitóides da (i) Suíte Intrusiva Parauari nos garimpos: (a) Almerita (região do Cuiú-Cuiú) e Bom Jesus; e do (ii) Complexo Cuiú-

Cuiú (b), Pepeu (região de São José); e em (iii) gabro da Suíte Intrusiva Ingarana, no garimpo (c) Davi.
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7.5.5 Condições de P-T de formação das zonas de alteração

Na Província Mineral do Tapajós, rochas metamorfizadas e alteradas na fácies greenschist de

baixo a médio grau representam a rocha encaixante mais freqüente da mineralização de ouro,

tanto no tipo em veios de quartzo (lode-gold) como no tipo disseminado/stockwork. Entretanto,

as assembléias minerais consistentes com os registros deformacionais sugerem que as zonas de

alteração em volta dos lode-gold foram desenvolvidas sob condições de P-T que variaram de

fácies greenschist a anfibolítica de baixo grau, porém com predominância do primeiro tipo.

As evidências geológicas levantadas no garimpo Pepeu, região do São José demonstram essa

variação. Nesse garimpo, a presença de biotita na assembléia mineral, associada à sericita e K-

feldspato, poderia ter sua formação atribuída a: (i) percolação de fluido em diferentes litótipos,

ou (ii) formação de zona da alteração sob condições de P-T mais elevadas.

Conforme previamente mencionado, nessa área a presença de diques e/ou sills de rochas básicas,

contidos no granitóide hospedeiro da mineralização, poderia permitir a interação do fluido

hidrotermal com rochas de naturezas distintas, variando de básica a ácida, acarretando

modificações na composição química e conseqüentemente na associação mineralógica do envelope

de alteração, resultando num enriquecimento em biotita, favorecendo a hipótese (i). Por outro

lado, o padrão estrutural da área consistente com regime deformacional dúctil-rúptil; a forma em

boudins dos veios de quartzo com ouro; e a presença de biotita na assembléia mineral do envelope

de alteração, são evidências que reforçam a hipótese (ii), sugerindo condições de P-T provavelmente

anfibolítica de baixo grau na formação da zona de alteração na área em análise.

Um sumário das seqüências paragenéticas das zonas de alteração em granitóides deformados

em condições de P-T de fácies anfibolítica de baixo grau a greenschist na Província Mineral do

Tapajós podem ser visualizadas nas Figuras 7.29a e b respectivamente.

7. 6 Timming da mineralização

Os resultados dos estudos sobre a paragênese mineral do minério combinados as investigações

nas zonas de alteração, permitem tecer alguns comentários sobre as relações e o timming das

diferentes fases da mineralização de ouro na Província Tapajós.

As evidências demonstram que a mineralização aurífera está relacionada a mais de um evento

termal de profundidade, que evolui para níveis crustais mais elevados, variando

conseqüentemente as condições metamórficas e o emplacement dos diferentes granitóides, cujas

feições geológicas, estruturais e mineralógicas sugerem zonas de alteração formadas em condições

dúctil-rúptil (Figura 7.30) e predominantemente rúptil. (Figura 7.31).

Com base na petroquímica de rochas e suportada pela geologia dos isótopos radiogêncios, foi

sugerido o desenvolvimento de arcos magmáticos, cujo emplacement das rochas ígneas na crosta
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Figura 7.29a Sumário da seqüência paragenética da zona de alteração e do minério em granitóides, metamorfisados em

condições de P-T de fáceis anfibolítica, de baixo grau, na Província  Mineral do Tapajós.
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Figura 7.29b Sumário da seqüência paragenética da zona de alteração em granitóides, metamorfisados em condições de P-T

de fáceis greenschist,  na Província  Mineral do Tapajós.
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variou de sin-pico de metamorfismo, sob domínio de condições de fácies anfibolítica de baixo

grau, a pós-pico do metamorfismo, no domínio da fácies metamórfica greenschist.

Nesse contexto, o primeiro evento tectono-geológico sob condições crustais mais profundas,

favoreceu a deposição da primeira fase da mineralização, enquanto que a segunda fase ocorreu

sob condições crustais mais elevadas.

7.7 Discussão e comentários

Na Província Mineral do Tapajós, os veios de quartzo portadores de ouro são dominantemente

sistemas de veio de quartzo com <5% de sulfetos e raro carbonatos. Os veios podem conter

albita, K-felspato, prehnita, mica branca e clorita, no domínio da fácies greenschisit e anfibólio

(tremolita-actinolita) e biotita na fácies anfibolítica. A razão Au/Ag varia de 10 a 4; teor em Cu

é baixo; e o teor em ouro varia de 30g/t a 6-2 g/t.

A mineralogia dos sulfetos reflete a rocha hospedeira, com pirita e pirrotita dominante, o que é

consistente com a natureza ígnea félsica da grande maioria das rochas hospedeiras (granitóides

e vulcânicas félsicas). A ausência de arsenopirita na paragênese mineral deve ser atribuída à

ausência de registros de mineralizações de ouro hospedadas em rochas supracrustais

metassediementares.

No estudo das associações paragenéticas, a fase óxido da primeira fase metalogenética, portadora

de uma assembléia mineral rica em ferro e titânio (magnetita, ilmenita e rutilo), e formada a

partir das modificações da composição da rocha original, sugere condições de regime de

deformação de temperatura alta. A presença de textura milonítica reconhecida na rocha

hospedeira, associada à veios mineralizados deformados contendo biotita e o minério piritoso

com textura brechóide, são evidências consistentes com temperatura em torno de 500 Co.

Por outro lado, tomando-se por base a assembléia ouro/bismuto/telureto da segunda fase

metalogenética, e considerando-se o melting point do bismuto de 271.5 C0 (vide Barnes, 1979),

sugere-se um limite superior de temperatura de formação para esta fase de < 270 C0.

Embora, os processos de alteração tenham atingidos diferentes litótipos, de composição química

variando de ácida à básica, essas rochas exibem padrão similar de zonas de alteração, e suas

assembléias minerais resultantes refletem que essas rochas foram submetidas aos mesmos

processos metassomáticos.

Baseando-se na textura dos veios de quartzo mineralizados em ouro, é notório que o ouro

ocorre em veios formados em diferentes níveis crustais, e conseqüentemente com profundidades

de formação distintas. Na primeira fase metalogenética, a presença de veios mineralizados

deformados, boudinados e de formas sigmoidais (leitos de sulfetos maciços), são evidências

que a deformação é pré ou contemporânea a mineralização. Enquanto que na segunda fase
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metalogenética, com base na textura comb ou vuggy, associada à ausência de deformação nos

veios portadores de ouro, e a presença de stockworks sugerem regime de deformação rúptil, que

atribuem a essa fase condições de formação consistentes com nível crustal mais elevado.

As mineralizações de ouro na Província Mineral do Tapajós estão hospedadas em rochas félsicas

(dominantemente granitóides e em menor proporção rochas vulcânicas) e rochas máficas (gabros),

as quais foram submetidas a processos deformacionais de facies greenschist e, mais raramente,

anfibolítica de baixo grau. Subordinadamente, ocorrem mineralizações, cuja rocha hospedeira

consiste de sedimentos antigos.

Em todas as rochas hospedeiras, em diferentes graus de deformação, a combinação de alteração

potássica (formação de sericita, biotita ou de K-feldspato), carbonatização, sulfidização e a

formação de veio de quartzo são as mais significativas feições que podem ser usadas para o

reconhecimento das zonas de alteração na província. A mudança de uma associação mineralógica

sem sericita para uma assembléia rica em sericita ocorre em todas as variações de rochas félsicas.

A presença de leucoxênio é uma outra feição marcante dos veios de quartzo mineralizados,

observada em rochas máficas em facies greenschist, enquanto ilmenita ou titanita é substituída

por rutilo. Em facies anfibolítica, a seqüência de alteração é caracterizada por uma alteração

potássica, evidenciada na zona distal por biotitização e K-feldspatização com hornblenda, clorita

e epidoto, enquanto que na zona proximal predomina sericita, muscovita e carbonitização.

As zonas de alteração mostram evidências de adição de SiO2, CaO, S, K2O, H2O e Fe2O3, em

quantidades razoáveis. Essas evidências são refletidas pela substituição de todos ou quase todos

os minerais presentes antes da alteração para carbonato, pirita, clorita, sericita ou mica branca,

sob condições de fácies greenschist, ou por calcita, pirrotita, anfibólios ricos em Ca (tremolita-

actinolita), hornblenda, biotita ou K-feldspato, em grau metamórfico mais alto (fácies anfibólítica

de baixo grau). A carbonatização é mais freqüente em rochas máficas, porém, menos comun nas

félsicas. Significante enriquecimento em SiO2 na zona proximal é evidenciado por meio dos

veios de quartzo, entretanto os registros de um aumento em sílica na rocha hospedeira, não

ocorre comumente.

Em geral, a composição da rocha hospedeira não é fator relevantes no controle da variabilidade

geoquímica das zonas de alteração nas mineralizações de ouro no Tapajós. Conforme

demonstrado, na maioria dos garimpos estudados, independente da natureza da rocha

hospedeira, há um enriquecimento em minerais ricos em potássio, como por exemplo, K-feldspato

e sericita e, em menos freqüência de carbonato, muscovita e biotita. Entretanto, o efeito da

rocha hospedeira pode está presente em algumas áreas, como por exemplo a presença de Bi,

Mo, Te e Sn mostram forte associação espacial com granitóides.

Por outro lado, a temperatura de formação das zonas de alteração parece ter tido um efeito

sobre alguns elementos, tais como Te, Bi e F que tendem a se enriquecer nas áreas mineralizadas

formadas em nível crustal mais elevado, ou em temperaturas mais baixas (<300 Co).
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Figura 7.30 Perfil vertical da zona de alteração desenvolvida em rocha granitóide sob condições de P-T

consistentes com as condições de fácies anfibolítica de baixo gráu. Local: garimpo Ouro Roxo; Coordenadas

geográficas: S 060 09´ 27´´ ; W 570 24´12´´. Perfil ordenado do topo para a base, a partir de amostras de sondagens,

(WOF = 6 cm; Amostras: MG-R-135 aI a 135aVII) onde se observa : (a) rocha encaixante: tonalito, granulação

grosseira, textura gnáissica, com grãos de plagioclásio estirados e orientados; Hornblenda com alguns cristais

alterados (tremolita-actinolita) e biotita com evidências de cloritização, são os minerais máficos dominantes; (b)

zona de alteração distal rica em feldspato, cor rosa-avermelhado; (c) zona de alteração distal, parcialmente

descolorida, formada por quartzo, sericita e clorita, com intercalações de raros e delgados veios de quartzo; (d)
zona de alteração proximal, descolorida, formada por clorita, sericita e carbonato, textura milonítica, exibindo

microdobramento dos leitos máficos e microfraturas preenchidas por sílica; (e) zona de alteração proximal,

fortemente descolorida, cor amarela, textura milonítica consistindo de uma massa muito fina de clorita e carbonato,

dominantemente. A cor amarelada estar relacionada à alteração do carbonato (ankerita para dolomita),

provavelmente. Ocorrem microfraturas preenchidas por sílica, opacos e carbonato; e (f) zona mineralizada

contida na zona (e), representada por veio de quartzo fraturado e portador de ouro e sulfetos.

ROCHA ENCAIXANTE
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Figura 7.31 Perfil vertical da zona de alteração desenvolvida em rocha granitóide sob condições de P-T

consistentes com as condições de fácies greenchist. Local: garimpo “mineração” Crepori, área do Creporizão;

Coordenadas geográficas: S 060 50’ 32´´ ; W 560 46´34´´. Perfil ordenado do topo para a base, a partir de amostras

de sondagens, (WOF = 6 cm; Amostras: MG-R-149 aI a 149 aVl), onde se observa : (a) rocha encaixante: granitóide,

rosa, textura cataclástica, com cristais muito grosseiros e fraturados de   plagioclásio (albita-oligoclásio); quartzo

ocorre formando lentes que se intercalam aos cristais de feldspato (micropertitas); (b) zona de alteração distal

fraturada, rica em feldspato róseo (micropertita), com leve orientação dos minerais filossilicáticos (clorita e

muscovita) e grãos de quartzo e plagioclásio muito quebrados, formando textura cataclástica; (c) zona de alteração
proximal, parcialmente descolorida, representada por matriz afanítica quartzo-feldspática, contendo fenocristais

de K-feldspato (micropertita) e de quartzo, com clorita e muscovita associadas; (d) zona de alteração proximal,

fortemente descolorida, consistindo de uma matriz afanítica de quartzo, K-felspato (micropertitas) e plagioclásio,

com clorita, muscovita e carbonato; (e) amostra de andesito (rocha encaixante) que ocorre em contato com a

mineralização; e (f) zona mineralizada, desenvolvida  no contato andesito (esquerda) / granito (direita), constituída

por veio de quartzo (de cor esbranquiçado) portador de ouro e sulfetos.
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A química das zonas de alteração reflete variações mineralógicas, confirmando que a assinatura

geoquímica pode variar numa mesma região, sendo também função da estrutura. Na região do

Cuiú-Cuiú, onde são freqüentes mineralizações em granitóides, a presença de molibdenita foi

registrada apenas nos garimpos, cuja localização está intimamente relacionada à shear zone,

favorecendo a ascenção do fluido mineralizante. A distribuição de Mo poderá sugerir que a

distribuição dos elementos químicos reflete mais a origem do fluido dentro de um controle

estrutural em escala regional do que um fator local isolado.

Em resumo, a assembléia mineral e a largura da zona de alteração variam com o tipo da zona de

alteração, sendo função do nível crustal da alteração hidrotermal, do contexto estrutural e, em

menor proporção, da natureza da rocha hospedeira. As zonas de alteração mostram variação

vertical mais pronunciada do que lateral. Os halos de alteração mostram uma depleção na

quantidade de carbonato à medida que se afasta da zona mineralizada.

Com relação ao contexto granitóide, por exemplo os elementos químicos imóveis  Y, Zr, Ti e Cr

não mostram valores altos nas suas razões para a rocha encaixante, com exceção do Zr, cujo

teor na zona distal é expressivo. Esse comportamento reflete não terem ocorridos perdas ou

ganhos expressivos de elementos químicos, e conseqüentemente os processos de solubilização

e deposição não foram muito efetivos nesse contexto (vide Eilu et al., 1999).

No que se refere aos elementos químicos móveis, por exemplo Sr, Ba e Rb observa-se ganhos

expressivos desses elementos nas zonas de alteração, porém comportando inverso, com

enriquecimento em Sr na zona proximal, e de Ba e Rb na zona distal.

A paragênese dominante é: sericita, K-feldspato, clorita, muscovita, quartzo e epidoto. A

distribuição da percentagem em CaO e Sr com padrões depletados é indicativa da baixa

representatividade de zonas de alteração propilítica. A constância nos valores percentuais em

peso em Al2O3 aponta para a ausência de alteração argílica, que pode ser atribuída à baixa

permeabilidade da rocha e/ou a baixa razão fluido/rocha. O padrão de distribuição similar e

enriquecido em K2O e Rb na maioria das amostras e a não correlação desse padrão com o Ba, é

consistente com o fato de sericita ser o mineral de alteração dominante, seguindo-se

subordinadamente de K-feldspato, responsáveis pela formação de zona de alteração do tipo

potássica/sericítica.
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