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RESUMO

O sistema epitermal high sulfidation estudado, aqui denominado Prospecto X1,

localiza-se na Província Aurífera do Tapajós, no sudoeste do Estado do Pará.

Geologicamente inserido no Cráton Amazônico, no contexto do Escudo Brasil

Central, o Prospecto X1 é constituído por um conjunto de vulcânicas e vulcanoclásticas

riolíticas a dacíticas do Grupo lriri (1,88 - 1,89 Ga) constituem estruturas vulcânicas

côn¡cas ou alongadas sobrepostas a monzogranitos vermelhos, com pórfiros riolíticos a

dacíticos associadas.

As alterações hidrotermais afetaram ignimbritos riolíticos a dacíticos,

principalmente em zonas de brechas hidrotermais de conduto, associadas a possíveis

paleocraieras menores capeadas zonas de intensa silicificação e hematitização.

A seqüência ignimbrítica foi afetada por intensa alteração argÍlica avançada que

obliterou parte das texturas originais, caracterizada pela assembléia pirofilita + quartzo

+andalusita+sericita+pirita+hematita+alun¡ta+rutilo+diásporo+caolinita-illita+

woodhouseita-svanbergita + enargita-luzonita. Alunita de veio ocorre no topo da

estrutura e sua ocorrência estende-se até 100 m de profundidade associada a vuggy

silica. Dacito basal (-240 m de profundidade) apresenta-se propilitizado e,

s u bo rd in ad ame nte, sericitizado.

Nas proximidades desta estrutura ocorrem dacitos, tufos dacíticos e riolíticos e

hialoclastitos afetados predominantemente por sericitização.

A seqüência vulcânica é cortada por pórfiros com xenólitos de vulcanoclásticas

afetados por alteração propilítica e sericítica.

O monzogranito basal possui textura fanerítica grossa, com tendências
porfiríticas, é localmente granofírico e foi alterado por metassomatismo alcalino, que

confere às rochas cor vermelha característica, devida à microinclusões de hematita. Ao

metassomatismo seguiu-se, com a reduçäo da temperatura, alterações propilítica e

sericítica.

Estudos de isótopos estáveis em alunita de veio e pirita em equilíbrio indicam

que os fluidos hidrotermais têm origem magmática, com pequena contribuição

meteórica, característica de sistemas epitermais high sulfidation associados a sistemas

vulcânicos.



As temperaturas de formação a alunita, calculada com base no fracionamento

dos isótopos de oxigênio entre SOa e OH na alunita, variam de 1300 a 27 0o C e a
temperatura calculada através do fracionamento de isótopos de enxofre no par alunita-

pirita é 2940 C. Os valores 18 a 37o/oo de ô34S da alunita são e 17oo para a pirita são

típicos de cristalização em ambientes hidrotermais magmáticos recentes semelhantes

aos do Tapajós.

A estrutura vulcânica, a composição e tipos de rochas que a compõem, as

características da alteração argílica avançada, a presença de alunita de origem

hidrotermal magmática, a forte pirofilitização e a ocorrência de brechas hidrotermais de

conduto e silica cap no topo do sistema epitermal permitem caracteriza-lo como tipo

hìgh sulfidation, const¡tuindo-se no primeiro descrito no Brasil e o primeiro

paleoproterozóico do mundo.

Os mecanismos de preservação do sistema epitermal ainda não foram

estudados, mas seu reconhecimento abre novas perspectivas exploratórias em

terrenos cratônicos antigos.



ABSTRACT

The high sulfidation epithermal system here named Prospect X1 is located in the

Tapajós Gold Province, southeast of Pará State (Brazil).

Geologically belonging to the Amazonian Craton, in the context of the Central

Brazilian Shield, Prospect X1 is composed of a series of volcanic and volcaniclastic,

rhyolitic to dacitic rocks of the lriri Group (1.88-1.89 Gy), forming comic or elongated

volcanic structures overlying red monzogranites with associated rhyolitic to dacitic
porphyries.

Hydrothermal alteration affected rhyolitic to dacitic ignimbrites mainly in

hydrothermal vent breccia zones associated with possible smaller paleocraters covered

by intense silicification and hematitization.

The ignimbritic sequence was affected by strong, advanced argillic alteration that

obliterated part of the original structures, characterized by the pyrophyllite + quartz +

andalusite+sericite+pyrite+hemat¡te+alunite+rutile+diaspore+kaolin¡te-illite+

woodhouseite-svanbergite + enargite-luzonite assemblage. Vein alunite occurs on top

of the structure, penetrating up to 100m of depth, and is associated with vuggy silica.

Basal dacite (at a depth of ca.240 m) is propylitized and to a lesser extent sericitized.

Close to the structure dacites, dacitic and rhyolitic tuffs and hyaloclastites occur

affected predominantly by sericitization.

The volcanic sequence is crosscut by porphyries with volcaniclastic xenoliths

affected by propylitic and sericitic alteration.

The basal monzogranite is coarse-grained, phaneritic to slighfly porphyritic,

locally granophyric and was altered by alkaline metasomatism that confers a

characteristic red color to the rocks due to hematite microinclusions. The metasomatism

was followed by propylitic and sericitic alteration, as temperature decreased.

stable isotope studies canied out using samples of vein alunite and pyrite in
equilibrium indicate that the hydrothermal fluids are of magmatic origín with minor

meteoric contribution, characteristic of high sulfidation epithermal systems associated

with volcanic systems.

Temperatures of the alunite formation, calculated based on oxygen isotope

fractionation between so¿ and oH in the alunite, vary from 130" to 270" c. sulfur



isotope fractionation of the pair alunite-pyrite yielded 294' C. The ô34S values between

18 and 37%o for the alunite and 1%o for the pyrite are typical of crystallization in modern

hydrothermal magmatic environments similar to Tapajós.

The volcanic structure, the composition and type of rocks that constitute it, the

advanced argillic alteration characteristics, the presence of hydrothermal magmatic

alun¡te, the strong pyrophyllitization and the occurrence of hydrothermal vent breccias

and silica cap on top of the epithermal system characterize it as of high sulfidation type,

being the first described in Brazil and the first of Paleoproterozoic age in the world.

The mechanisms of epithermal system preservation are still to be studied, but

their identification opens new exploratory perspectives in old cratonic terra¡ns.



TNTRODUçAO

. A descoberta de ocorrências de ouro no Tapajós data do século XVl, mas a

região tornou-se um importante produtor nacional somente nas décadas de B0 e 90,

quando foram lavrados em garimpos 149 t do ouro. A descoberta de novas áreas de

garimpos somente foi possível com a melhoria de acesso a região, através de

construções de rodovias na década de 70 e B0 como a Transamazônica e a

Transgarimpeira. Apesar do grande volume de ouro produzido poucos trabalhos

sistemáticos de prospecção e estudos científicos foram desenvolvidos no Tapajós além

do levantamento do RADAM-BRASIL (Santos et a\.,1975).

A partir de 1995, devido à valorização do ouro no mercado internacional, muitos

trabalhos prospectivos e de levantamentos geológicos básicos foram feitos por

empresas de mineração, o que possibilitou uma melhora no conhecimento da geologia

da região e da tipologia das mineralizações de ouro. Dado ao grande número de

garimpos a região é denominada como Província Mineral do Tapajós por Delgado ef a/.

(1995, em Vasquez ef a/., 1996).

os estudos das mineralizações primárias ainda estão em fase inicial mas estes

têm indicado que a origem desse ouro não está exclusivamente relacionada a zonas de

cisalhamento, como inicialmente se acreditava. ocorrências de ouro associadas a

greenstone belt, lode e sistemas epitermais low e high sulfidation (coutinho ef ai, 1996;

Dreher ef al., 1998: Juliani ef a1.,2000) foram encontrados em diferentes áreas da

província, sugerindo potêncial para a existência de grandes depósitos de ouro na

regiáo.

Esta dissertaçäo de mestrado foi desenvolvida no Prospecto X1 e faz parte do

projeto de pesquisa FAPESP "Estudo de uma área-tipo de zonas de alteração

hidrotermal mineralizada em Au da região do Tapajós (PA)", coordenado pelo

orientador, que conta com o apoio da Rio Tinto Desenvolvimentos Minerais LTDA,

detentora dos direitos de pesquisa e exploração mineral na área.

No Prospecto X1, onde predominam rochas vulcânicas ácidas do Grupo lriri

associadas a granitos da Suíte lntrusiva Parauari ou Maloquinha, todas

paleoproterozóicos, foi caracterizado um sistema epitermal high sutfidation em

ignimbritos riolíticos a dacíticos.



E a primeira descoberta desse tipo de sisterma epitermal no Brasil e o primeiro

de idade paleoproterozóica no mundo, como indica a idade de suas encaixantes (- 1.8

- 1.9 Ga), pois, até então o mais antigo sistema epitermal high sulfidation era o de

Hope Brooke, Canadá, de idade neoproterozóica (540 - 760 Ma) lDubé ef a/., 1995).

I OBJETIVOS

O objetivo fundamental desta pesquisa foi a definição do modelo genético do

sistema hidrotermal em rochas vulcânicas com mineralizaçöes auríferas do prospecto

X1, através de levantamentos em campo, estudos de testemunhos de sondagem,

petrográficos e de isótopos estáveis.

Devido à intensa alteração hidrotermal que obliterou, por vezes completamente,

as texturas e a mineralogia das rochas vulcanoclásticas, a identificação dos protólitos

tornou-se muito difícil. Por esta razäo foram desenvolvidos estudos visando

caracterizar também as rochas vulcânicas e vulcanoclásticas da área, contribuindo,

desta forma para a melhoria dos conhecimentos sobre a gênese e a estratigrafia do

Grupo Iriri.

A pesquisa objetivou, adicionalmente, contribuir com o desenvolvimento dos

modelos metalogenéticos da regiáo, conseqüentemente subsidiando a definição de

estratégias de prospecção mineral, uma vez que as empresas de mineração têm, até o

momento, baseado seus trabalhos em modelos fundamentados em mineralizaçöes

associadas a zonas de cisalhamento.

ODA REA

O Prospecto X1 situa-se na regiäo sudoeste do Estado do pará, entre os rios

Tapajós e Jamanxim (FlcURA 2.1).

A área pode ser alcançada apenas por picadas na mata, sendo necessários

vários dias de caminhada a partir do Rio Ïapajós, ou por pequenos aviÕes, uma vez
que há uma pista de pouso de garimpo nas proximidades da estrutura estudada.
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FIGURA 2.1 - Localizaçáo do Prospecto X1

3 MATERIAIS E METODOS

3.1 Materiais Utilizados

Os mapas geológicos e topográf¡cos confeccionados pela RTDM foram

ut¡lizados como base de campo para lançamento de pontos e, posteriormente, da

geologia, uma vez que a base topográfica regional mais detalhada está na escala de
'1 :250.000 (Folha Caracol - IBGE/GSA), o que impossibilita sua util¡zaçäo nestes

levantamentos em detalhe.

Também foram utilizadas fotocópias de aerofotos na escala 'l:70.000 do projeto

FAB-PDC/CPRM (1e73).



lmagens de TM-LANDSAT e aerolevantamentos radiométricos e

magnetométricos foram disponib ilizados pela empresa, e utilizados como ferramenta

para um melhor entendimento de estruturas e contatos dos litotipos da área.

3.2 Métodos de Trabalho

As pesquisas foram desenvolvidas através dos seguintes métodos de trabalho:

3.2.1 Levantamentos bibliográficos

os trabalhos de levantamentos bibliográficos objetivaram: (1) a atualização das

informaçöes sobre a geologia da Amazônia, que tem sofrido profundas mudanças nos

últimos anos; (2) aprofundamento dos conceitos sobre rochas piroclásticas, dada as

grandes dificuldades de caracterização em sistemas vulcânicos antigos, especialmente

quando alterados hidrotermalmente; (3) caracterizaçáo dos tipos e processos de

alterações hidrotermais, (4) obtenção de informaçöes sobre outros depósitos ou

ocorrências semelhantes ao aqui descrito.

o levantamenio das referências teve como forte ferramenta a INTERNET,

através de programas de procura como webFerret, e o sistema de biblioteca virtual do

sistema s¡Bi-usP, utilizando especificamente os sistemas disponíveis para usuários

usPNet, com o apoio da Fapesp, como o current contentes connect (atualmente

desativado) e Web of Science.

A maioria das referências estão disponíveis na biblioieca do lG_USp, mas

infelizmente esse acervo não possui os números iniciais de publicações importantes

que abordam sistemas vulcánicos, e algumas outras revistas, que tiveram sua
periodicidade interrompida por alguns anos. Assim, trabalhos clássicos como o de
Pichler (1965, Acid hyaloclastites. Bul/. Volcan. 28, 293-310) e Lofgren (1970,

Experimental devitrification rates of ryolite glass. Geo/. soc. Am. Bult.81, ss3-s60) não
puderam ser consultados.

3.2.2 Mapeamento sistemático e amostragem

o mapeamento da área foi realizado através de acessos abertos pela empresa
para o desenvolvimento de trabalhos de prospecção, trilhas de garimpeiros e outras
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abertas durante o campo no intuito de atingir locais previamente selecionados através

de imagens de satélite. Foram feitos também perfis em algumas as drenagens.

Testemunhos . de sondagens rotativas feitas no prospecto também foram

amostrados durante os trabalhos de campo.

3.2.3 Petrografia

Foram descritas 155 secções delgadas, sendo 135 de amostras de superfície e

20 de testemunhos de sondagem. Para esse trabalho utilizou-se o microscópio Zeiss,

modelo Axioplan Pol, com ocular de '10X e objetivas de 2,bX, 5X, 1OX, 20X e 40X. As
fotomicrografias foram obtidas com um equipamento Zeiss acoplado em microscópio

idêntico ao utilizado nas descrições. Ambos pertencem ao Laboratório de óptica do

DMG/IG-USP.

Todas as secções delgadas de testemunhos de sondagem foram

confeccionadas sem a lamínula para análise em microscópio de varredura eletrônica
(MEV) quando necessário, evitando assim a necessidade de confecção de novas

lâminas, e, conseqùentemente o desperdício de um material escasso como o de

testemunhos de sondagens. As descrições, nesse caso, foram feitas com a utilização

de glicerina líquida com lamínula de vidro removível.

Nestes estudos foram feitos com o uso dos seguintes livros: rröger (1g79), Kerr
(1959), Deeref a/. (1981), Deeref a/. (1993), Mackenzieef a/. (1991), Metgarejo(.1997),

Passchier & Trouw (1996), Bard (1986) e Hibbard (199S).

3.2.4 Difratometria de R-X

Este método analítico foi utilizado na identificação de minerais hidrotermais. As

amostras foram pulverizadas em grau de ágata e analisadas em um difratômetro
SIEMENS D-5000 do GMG/IG-USP, com tubo de R-X de cobre.

3.2.5 Microscopia eletrônica de varredura

A microscopia eletônica de varredura foi feita no setor de caracterização

Mineral do OETEM, Rio de Janeiro. o microscópio eletrônico utilizado foi um LEo
s440, equipado com sistema de microanálise por dispersão de energia Link lsls L300



com detetor de SiLi Pentafet, janela ultrafina ATW ll, de resolução de 133 eV para 5,9

keV. A resolução da microanálise por EDS é da ordem de I ¡rm de raio em superfície e

uma profundidade da ordem de 1,5 a 5 pm, dependendo da densidade do material no

ponto analisado. ïodas as análises foram executadas com 20 kV de tensão de

aceleração de elétrons.

As imagens foram geradas predominantemente por detetor de elétrons retro-

espalhados (backscatter electrons detector - BSD), onde os níveis de cinza são

proporcionais ao peso atômico médio dos elementos excitados pelo feixe de elétrons

durante a varredura, sendo portanto imagens composicionais, com os tons mais claros

representando as fases de densidades atômicas médias mais elevadas.

As amostras foram recobertas com carbono condutor para possibilitar as

análises e, quando feito EDS semi-quantitativo, o padráo de calibração utilizado foi o
cobalto.

3.2.6 Química mineral

utilizando microsonda eletrônica (MSE) foram realizadas aproximadamente 1s0

análises de wDS em três secçöes delgadas-polidas cobertas com um película de

carbono de alunita de veio. As amostras analisadas foram selecionadas com base em

estudos petrográficos prévios.

Houve a necessidade do desenvolvimento de uma rotina específica de análise
para a alunita, devido a alta volatilizaçäo do enxofre. As condiçöes de análise desse

mineral minerais em MSE foram:

Corrente: 5nA
Voltagem: 15Kv
Diâmetro do feixe: '1pm

O equipamento utilizado foi JEOL JXA 8600 Superprobe do GMG/IG-USp.

Planilhas foram desenvolvidas para o cálculo das fórmulas estruturais da alunita.

Para confecção de diagramas com esses resultados foi utilizado o programa MINPET

for Windows, versão 2.02.



3.2.7 lsótopos estáveis

Foram analisadas ô3aS, ôttOroo, ô18Oou e ôD em alunita de quatro amostras.

Apenas umas das amostras apresentou pirita intercrescida para análise de ô3aS.

As análises foram feitas pelo Dr. Robert O. Rye, do U.S. Geological Survey.

Os resultados obtidos foram estudados, por meio de diagramas, e utilizados no

cálculos geotermométricos.

4 SiNTESE BIBLIOGRÁFICA FUNDAMENTAL

4.1 Geologia da Região do Tapajós

A Província Mineral do Tapajós insere-se na borda sudoeste do Cráton

Amazônico, uma unidade tectônica de idade pré-brasiliana dividida em dois importantes

escudos respectivamente, a norte e a sul do rio Amazonas: das Guianas e Guaporé,

este também denominado de Escudo Brasil Central (Almeida et al., 1976). O Escudo do

Guaporé(Almeida etal.,'1964, emAlmeida eta\.,1976) édivididoemduasprovíncias

estruturais: Tapajós e Tocantins (Almeida et a\.,1977).

É no contexto da Província do Tapajós, posteriormente chamada de provincia

Geotectônica do Tapajós (Almeida et al., 1981), que insere-se a província Mineral

homônima, que compõe juntamente com as províncias Mineral de Carajás e a

Estanífera Rondônia, as três mais importantes províncias metalogenéticas da

Amazônia.

A Província Mineral do Tapajós (Delgado ef a/., 1995 em Vasquez ef a/., 1996) é

limitada ao sul/sudoeste pela serra do cachimbo e a norte pela Bacia Amazônica, mas

Faraco et al. (1996) estende o limite oriental dessa Província até as proximidades do rio
lriri, muito embora as figuras de localização da província mostrem o seu limite ocidental
próximo ao rio Parauari.

4.1.1 A evolução do Cráton Amazônico e da província Mineral do
Tapajós

Segundo Santos (1995), estudos sobre o Cráton Amazônico têm apontado para



duas hipóteses de evolução. Na primeira, defendida por Amaral (1974, 1984), Almeida

(1978), Schobbenhaus & Campos (1984), Montalvão & Bezerra, (1985), Hasui e
Almeida (1985) entre outros, o Cráton Amazônico corresponderia a uma grande

plataforma arqueana retrabalhada e reativada durante o Proterozóico. Nesse contexto,

o ciclo Transamazônico teria produzido apenas granitização e migmatização nas

rochas pré-proterozóicas e os eventos proterozóicos seriam processos de reativação

plataformal. A segunda hipótese, proposta por cordani et at. (1979), cordani & Brito

Neves (1982) e Teixeira ef a/. ('1 989), sugere que a evolução do cráton após o
Arqueano estaria condicionada a sucessivos episódios de acréscimo crustal durante o

Proterozóico, e que o ciclo Transamazônico e outros eventos proterozóicos que

afetaram o cráton geraram, além de granitóides, faixas móveis.

Em concordância com a segunda hipótese, lssler & Lima (19g7) sintetizam a
evoluçäo do cráion Amazônico da seguinte forma: geração no Arqueano (ciclo Jequié)

e estruturação em cinturões móveis durante o ciclo paleoproterozóico Transamazônico.

Após a estabilização, durante o paleoproterozóico e mesoproterozóico, os cinturões

móveis foram afetados por fraturamentos e estruturas de rifteamento, que

possibilitaram a sedimentação de coberturas e as atividades vulcânicas e plutônicas.

Posteriormente aconteceram períodos de estabilidade que incluíram eventos de
reativação da plataforma, evidenciados pela deformação e anquimetamorfismo das
coberturas sedimentares.

Tassinari (1996) e sato & Tassinari (1997) dividiem o cráton Amazônico em seis
províncias geocronológicas, quais sejam: Amazônica Central (>2,3 Ga), Maroni_

Itacaiúnas (2,2 - 1,95 Ga), Ventuari-Tapajós (1,95 - 1,80 Ga), Rio Negro_Juruena (1,80

- 1,55 Ga), Rondoniana-Santo lgnácio (1,5 - 1,3 Ga) e Sunsás (1,25 _ 1,0 Ga)
(FIGURA 4.1). A divisão do cráton Amazônico em províncias Geocronológicas sugere
que o protocráton foi formado por microcontinentes independentes que foram

amalgamados por cinturões orogênicos paleoproterozóicos entre 2,2 e 1,g Ga
(Tassinari & Macambira, 1 999).

Para Montalvão & Bezerra (198b), os rifteamentos e falhamentos durante o

Paleoproterozóico e Mesoproterozóico são muito profundos e tornaram-se condutos
para a ascensão magmática que originou o maior evento vulcânico-plutônico

anorogênico do Supergrupo Uatumä.

sena costa ef a/. (1999) estabelecem quatro episódios de reativação de áreas



cratônicas amazônicas do Proterozóico Médio, associados respectivamente aos

períodos compreendidos entre 2,0 - 1,8 Ga, 1,75 - 1,3 Ga, 1,3 - 1,1 Ga e 1,1 - 0,9 Ga.

Estes novos episódios englobam os já consagrados Paraense (1,7 - 1,S Ga),

Madeirense (1 ,4 - 1,2 Ga) e Rondoniense (1,0 - 0,9 Ga) de Amaral (1979, e Uatumä

(1 .900 Ma), Parguazense (1.600 Ma) e K'Muddku ou Rondoniense (1.200- 1.000 Ma)

de Santos (1 981 , em Sena Costa ef a/., 1 999).

Almeida ef a/. (1999b), baseados em dados obtidos pelo pROMIN-Tapajós/

CPRM nas folhas Vila Mamãe Anã e Jacareacanga, estabelecem quatro importantes

eventos tectono-evolutivos para a província: (1) compresslvo, responsável pela

estruturação NW-SE em regime dúctil nas unidades mais antigas, ocorrido entre 2,2 e
2,0 Ga; (2) compressivo, caracterizado por zonas de cisalhamento estreitas e de

expressão regional em regime rúptil-dúctil, que afetaram tanto as rochas antigas como
também os granitóides da suíte lntrusiva parauari (1,9 - 1,96 Ga); (3) distensivo,
representado por falhamentos normais que aproveitaram a estruturaçåo gerada no

evento (2), e foram responsáveis pela geração e colocaçäo dos granitóides da suíte
lntrusiva Maloquinha, do Granito caroçal, das vulcânicas do Grupo lriri e das rochas

máficas da suite lntrusiva lngarana, e condicionaram a deposição de coberturas

sedimentares proterozóicas em bacias de direçáo NW-sE, a colocação de si//s e diques
máficos da suíte lntrusiva crepori e os graniios hipersolvus Granito pepita e, (4)

recorrente, quando houve novamente esforços compressivos marcados por

deformaçáo cataclástica, que também aproveitaram linhas de fraqueza NW-SE.

Almeida ef ai (1999b) também formulam um modelo de evolução geológica,

dividido em seis estágios:

ESTÁG|O 1 (2,6 - 2,5 Ga): seria marcado pela geraçäo de grandes massas
continentais no planeta, o que, na província, corresponderia a um estágio pré-

colisional. Não há litotipos representantes desse período mas há indícios deste
estágio, dados pelas idades u-pb e pb-pb de zircäo herdado em qranitos

proterozóicos.

ESTÁGlo 2 (2,15 - 2,05 Ga): seria definido por processos de encurtamento crustal,
com formação de zonas de subducção, e seria representado pela suíte cálcio-
alcalina de médio a baixo potássio da suíte Metamórfica cuiú-cuiú e pela

seqüência vulcano-sedimentar da Suíte Metamórfica Jacareacanga.
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ESTAGIO 3 (1,96 - 1,89 Ga): corresponderia ao forte tectonismo transcorrente NW-SE

e NNW-SSE e gerou metamorfismo regional na fácies xisto verde, que afetou

heterogeneamente grandes volumes de granitóides cálcio-alcalinos de alto a

médio potássio da Suíte lntrusiva Parauari.

ESTAGIO 4 (1,88 - 1,60 Ga): é caracterizado pela tectônica extensional e pelas

inúmeras intrusões graníticas anorogênicas a pós-colisionais, como os da Suíte

lntrusiva Maloquinha, graniios Caroçal e Pepita, alinhadas segundo estruturas

proterozóicas NW-SE, da mesma forma que as bacias sedimentares. Novas

estruturas rúpteis neste estágio seriam responsáveis pelas ¡ntrusões básicas da

Suíte lntrusiva Crepori.

ESTÁGlO 5 (1 ,2 - 1 ,0 Ga): seria caracterizado pela reat¡vação das grandes estruturas

paleoproterozóicas e pelo surgimento de zonas de cisalhamento rúpteis,

registradas nos granitóides e vulcânicas do evento K'Mandu.

ESTÁG|O 6: corresponderia à reativação das estruturas tectônicas em períodos

posteriores à deposição das bacias sedimentares Amazônicas e do Alto Tapajós

e à intrusão de diques máficos cambrianos (Diabásio Piranhas) e mesozóicos

(diabásios Piriquito, Penatecaua e Cururu).

4.1.2 As unidades geológicas da Província Mineral do Tapajós

Silva (1982) sintetiza as informações obtidas pelos projetos Jamanxim (pessoa

et al., 1977, em Silva, 1982), Tapajós-Sucunduri (Bizzinela ef at, 1980, em Silva,

1982), Radam/Folha Tapajós (santos et a\.,1975) e demais trabalhos executados pelo

DNPM, PROSPEC e CPRM, e estabelece uma seqitência básica das unidades que

compõe o arcabouço geológico da região.

Entretanto, a intensificaçäo de estudos geocronológicos tem levado a novas

discussões e significativas modificaçöes na estratigrafia na região Amazônica nos

últimos anos.

Alguns destes questionam as extensöes do Complexo Xingu (Santos ef a/.,

1997) e do Supergrupo Uatumã (Dall'Agnoll ef a/., 1999; Lamarão ef a/. 1999; Reis ef

a/., 1999), como pode ser visto a seguir.

Para Santos ef a/. (1999) a Província Mineral do Tapajós representaria a parte

central de uma faixa orogênica de direção NNW-SSE, com 2.200 Km de extensäo,



localizada na porção central do Cráton Amazônico. Sua orogênese teria ocorrido no

paleoproterozóico, entre 2,1 Ga e 1,87 Ga, e a crosta da região seria transamazônica e

distinta da crosta arqueana do Complexo Xingu da Província de Carajás.

A FIGURA 4.2 de Coutinho et al. (1997) mostra as principais unidades

geológicas da região, mas novas unidades geológicas foram individualizadas mais

recentemente na Província, que pode ser definida como composta pelo conjunto

seguinte:

a) Suíte Metamórfica Cuiú-Cuiú

As rochas mais antigas do extremo leste do Cráton Amazônico, constituídas por

gnaisses, migmatitos, granulitos, anfibolitos e granodioriios compôem o embasamento

do escudo Guaporé. Esta associação é denominada de Complexo Xingu por Silva,

G.G. ef al. (1974) em substituiçäo o termo Pré-cambriano lndiferenciado. segundo

santos & Loguércio (1984), este complexo é equivalente ao complexo Guianense a

norte e seu nome consagrou-se pelo uso e passou a ser usado em todo o setor sul do

Cráton Amazônico.

Dentro do contexto do complexo Xingu ocorre um grupo de rochas migmatíticas

em alguns afluentes do rio Tapajós como os rios Rato, Crepori e Bom Jardim que

Pessoa et al. (1977, em santos & Loguércio, 1984) denominam Grupo cuiú-cuiú. Este

é renomeado como suíte Metamórfica cuiú-cuiú por Andrade et at. (1g7g em santos &

Loguércio, 1984).

Esta suíte é composta por gnaisses, migmatitos e de corpos de anfibolitos que,

segundo Montalvåo & Bezerra (1985), seriam restos de uma crosta máfica ou mesmo

material do manto mais primitivo.

o metamorfismo varia de fácies anfibolito médio a alto, localmente alcançando a
anatexia, e as rochas apresentam foliação ou bandamento com direçáo NNE-ssw a

NE-SW (Almeida ef a/., 1999b).

Este complexo granítico-gnáissico-migmatítico inclui granitóides pré_ e
sintectônicos formados em ambiente de arco-vulcânico e geneticamente relacionados à

fonnação do embasamento gnáissico. É cortado por um sistema de transcorrência com

direção NW-SE, desenvolvido em regime compressional predominantemente dúctil.

ldades U-Pb do Complexo variam de 2.016 a 2.440 Ma. (Coutinho ef a/., 1998).
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Santos ef al. (1997) obtem idade U-Pb de 2.006 Ma em zircão do metatonalito

Conceiçäo, o que indicaria a presença de uma crosta transamazôn¡ca para a província

do Tapajós.

A ocorrência de rochas arqueanas e paleoproterozóicas em relações ainda não

bem estabelecidas, faz necessário o desenvolvimento de pesquisas mais detalhadas

para melhor caracterização desta Suíte.

A CPRM, através do Projeto PROMIN-Tapajós, reconhece e delimita corpos

granitóides milonitizados em uma área da Província próxima à Vila creporizão (folhas

s9-z1-z-A e sB-21-Z-c), cuja dataçäo os caracterizam como parte da suíte lntrusiva

Creporizäo.

b) Suíte lntrusiva Creporizão

Ricci ef a/. ( 1999) propõe o termo suíte lntrusiva creporizão para os granitos

intrusivos no embasamento gnáissico pouco remobilizado, quase sempre milonitizados,

anteriormente interpretados como d¡atexitos da suíte Metamórfica cuiú-cuiú.
Predominam sieno- e monzogranitos milonitizados, com granodiorito e tonalito

subordinados. Apresentam feições ígneas preservadas, tais como textura porfirítica,

com feldspato tabular e plagioclásio zonado. A intensidade das deformações gerou, a

partir da textura porfirítica, textura mortar. A foliação milonítica é evidenciada pela

paralelização de minerais máficos e pela presença de ribbons de quartzo. ocorrem
como batólitos alongados balizados e interceptados por zonas de cisalhamento NW-

SE, que imprimem, por vezes, formas sigmodais a estes corpos. As lineaçÕes de

estiramento subhorizontais, a assimetria dos porfiroclastos de feldspato e os altos

ângulos de mergulho da foliação milonítica indicam o caráter transcorrente sinistrógiro

das zonas de cisalhamento.

Esta unidade tem como área tipo à região da Vila do Creporizão e esboço
geológico, baseado em mapeamento, sensoriamento remoto e petrografia, é

apresentado na FIGURA 4.3.

A ocorrência de xenólitos de ortognaisses nos granitóides da suíte lntrusiva

creporizão indica ser esta mais nova que as rochas que compõem a suíte Metamórfica

Cuiú-Cuiú. Os granitos não deformados da Suíte lntrusiva Parauari intersectam os da

suíte lntrusiva creporizáo, indicando tratar-se de um evento magmático posterior ao

14



que originou as rochas do Creporizão.

ldades radiométricas estabelecidas para estas rochas comprovam essas

relaçóes de campo. Santos el al. (1997) obtivem idade U-Pb de 2,0 Ga para a Suíte

Metamórfica Cuiú-Cuiú e 1.960 Ma para os granitos deformados da Suíte lntrusiva

Creporizão. ldade Pb-Pb 1.968 + 19 Ma (Ricci ef a/., 1999) é estabelecida pelo projeto

PROMIN-Tapajós e coincide com a idade Rb-Sr 1.965 + 16 Ma obtida por Tassinari

(1996) para rochas dessa região e anter¡ormente consideradas como sendo parte da

Suíte Metamórfica Cuiú-Cuiú. A idades U-Pb obtida peto PROMIN-Tapajós para a Suíte

lntrusiva Parauari é de '1 :BB3 + 2 Ma.
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FIGURA 4.3 - Esboço Geológico da região da Vila Creporizäo, segundo Ricci (1999)

Para Ricci ef a/. (1 999) a idade isocrônica 1 ,965 I 16 Ma de Tassinari (.1 996) em

granitos da Vila crepori são próximas da idade pb-pb e u-pb de cristalização, o que

indica que o posicionamento destes corpos foi contemporâneo à deformação regional

pelas zonas de cisalhamento NW-sE. Estes mesmos autores reforçam que a
descoberta desta suíte completa o quadro orogenético, pois faltava a magmatogênese
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sintectônica que afetou os gnaisses, metatexitos e diatex¡tos do embasamento,
posteriormente cortados por granitóides pós{ectônicos da suíte lntrusiva parauari.

A baixa razão inicial 865r/utsr (0,7037) obtida por Tassinari (1996), sugere uma
fonte mantélica com uma pequena contribuiçäo crustal para as rochas dessa suíte.

Lamarão ef a/. (1999) datam zircäo do Granito sáo Jorge através do método pb-

Pb, e obtivem idades 1.981 + 2 Ma (biotita-hornblenda granito) e 1.98'l + 9 Ma (biotita

leucomonzogranito). segundo Roberto Dall'Agnol (comunicação verbal) este granito

está sendo considerado pelos geólogos da cpRM como sendo pertencentes à suíte
lntrusiva Creporizão.

c) Suíte Metamórfica Jacareacanga

lnicialmente considerada como pertencente ao complexo Xingu, esta
denominação é introduzida por Bizinella ef a/. (i 980, em santos & Loguércio, 1984)
para individualizar um grupo de rochas metamórficas de baixo grau, compostas
principalmente por xistos e quartzitos que afloram nas proximidades da Vila de
Jacareacanga na margem esquerda do rio Tapajós.

Posteriormente estes metassedimentos säo caracterizados como uma
seqüência metavulcano-sedimentar de fácies xisto verde com xistos metapelíticos,
filitos, actinolita-xistos, metacherl, formações ferríferas bandadas (B/F) e talco xistos
por Santos ef a/. (1997).

Estas rochas säo consideradas representantes de uma seqüência vulcano_
sedimentar arqueana do tipo greenstone belt por santos & Loguércio (19g4) e
Montalvão & Bezerra (1985), mas datações u-pb em zircão clástico de xistos
resultaram em idades por volta de 2,1 Ga, que indicam que as rochas transamazônicas
da suíte Jacareacanga foram a principal fonte dos sedimentos (santos et a|.,1997).

d) Suíte lntrusiva Parauari

No Projeto RADAM - Folha sB-21/Tapajós (santos et at., 197s) são descritas
rochas graníticas inseridas no complexo Xingu reunidas sob a denominação de Granito
Parauari, e posteriormente, de Granodiorito parauari por Melo ef a/. (1gg0, em santos
& Loguércio, 1984). Estas rochas são consideradas pelos autores como o substrato e
as encaixantes dos litotipos do Supergrupo Uatumä.

Pessoa et al. (1977, em santos & Loguércio, i9B4) encontram granodioritos
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próximos ao rio Jamanxim e os denominam de Granodiorito Jamanxim, considerado

correlacionável ao Granodiorito Parauari.

Bizinella ef a/. (1 980, em Santos & Loguércio, '1984) mantêm o termo

Granodiorito Parauari, descrevendo-o como um conjunto de rochas granodioríticas pós-

cinemáticas e pré-Uatumã. Este posicionamento é estabelecido pela presença comum

de intrusões graníticas Maloquinhas e por estarem localmente sotopostas às rochas

vulcânicas do Grupo lriri.

Segundo Santos & Loguércio (1984), existe uma íntima relaçäo entre o
Granodiorito Parauari e as rochas arquenas, evidenciada por sutis gradaçöes texturais

e composicionais observadas no contato entre elas, sugerindo ser o Granodiorito

Parauari derivado de rochas arqueanas a partir de remobilizaçÕes de litotipos da Suíte

Metamórfica cuiú-cuiú. Reforça esta idéia os teores relativamente altos de Ni, cr, co e
cu, característicos de em rochas básicas primitivas, encontrados no granodiorito, e as

razões K2O/Na2O e FeO/MgO.

Esta unidade é redefinida por Almeida et al. (1007, em Souza ef a/., 1999) como

suíte lntrusiva Parauari, caracterizada por imensos corpos inegulares de monzogranito

e granodiorito de granulaçäo grossa, sem foliação, com variações para sienogranito e

tonaf ito. Predomina a assembléia oligoclásio-microclínio-quartzo-hornblenda-biotita-

titanita e texturas porfiríticas são comuns (santos et al. 1997). Vasquez ef af (1996)

afirmam que em algumas porçÕes desta unidade foram identificados produtos de

deformação rúptil-dúctil.

Coutinho ef a/. (1998) descrevem esta suíte como granitóides cálcio-alcalinos,

sin- a tardi{ectônicos, relacionados a magmas gerados nas fases iniciais de subducçåo

até as colisionais.

santos & Reis Neto (1982) obtêm uma isócrona de referência Rb-sr entre os

granitóides Parauari, Jamanxim e Juruena (outro granodiorito pré-uatumä descrito por

santos ef ai.,1980) que indica idade de 1.947 Ma. Tassinari (1996) obtém uma isócrona

Rb-sr com idade de 1 .965 1 16 Ma em rochas da suíte na Vila crepori, o que faz com
que a idade de santos & Reis Neto (1982) seja hoje considerada, com base no local

amostrado, como sendo de rochas da suíte lntrusiva creporizão (Ricci ef a/., lggg).
A idade u-Pb da suíte lntrusiva parauari é considerada como sendo de 1,g2 Ga

por santos et al. (1997). Porém, análises realizadas pela cpRMiprojeto pRoMlN-

Tapajós resultam em idades mais novas. Ricci ef a/., (1999) obtêm idade pb-pb de
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1 .883 + 2 Ma em rochas desta suite, e Vasquez ef a/. (1999) apresenta a idade 1.893 I
2 Ma paø rochas correlatas à Suíte lntrusiva Parauari e informam que J. O. S. Santos

(comunicação verbal) obteve a idade U-Pb de 1.900 Ma. Face a estes resultados

consideram que a suíte lntrusiva Parauari também necessita de uma revisão em sua

definiçäo.

Brito ef a/. (1999a) datam amostras de granitos rapakivi cálcio-alcalinos

coletadas em batólito intrusivo na suíte Metamórfica cuiú-cuiú, mas não há detalhes

sobre a localização deste batólito, que fica num tributário do Rio pacu, mas suas

características petrográficas sugerem correlações com o Granito cumaru, da província

Mineral do carajás. Esia correlação já havia sido proposta por Bizinella ef at (19g0),

que acreditam tratar-se de um granito rapakivítico associado ao evento parguazense,

como os granitos Teles Pires e Abonari, entre outros. porém a idade radiométrica pb-

Pb de 1.883 + B Ma levou Brito ef a/. (1999a) a correlacionar este granito rapakivítico a
uma fácies monzogranítica da Suíte lntrusiva Parauari.

e) Suíte lntrusiva lngarana

Pessoa et al. (1977, em Santos & Loguércio, 1gB4) propõem a terminologia

informal de Gabro lngarana para designar rochas máficas-ultramáficas pré-uatumã não
metamorfisadas, aflorantes nas bacias dos igarapés Bom Jardim e lngarana. euadros
ef a/. (1999) propöem a substituição desta terminologia para suíte lntrusiva lngarana e
incluíram nessa unidade mais cinco corpos cartografados: um corpo no médio curso do

rio Tocantins, a sul da cachoeira seca; dois corpos aflorantes no médio-alto curso do
rio Rato e dois no Garimpo Jutai. Há diques e outras ocorrências näo mapeáveis,
petrograficamente semelhantes.

segundo estes mesmos autores, esta suíte é composta por litotipos de natureza

básica, com quimismo subalcalino de tendência cálcio-alcalina, e são representados

por augita-gabro, leucogabro, leuconorito e hiperstênio diabásio, comumente

inequig ranulares, de granulaçäo média a fina, eventualmente grossa e cor cinza-escura

a esverdeada. o conjunto foi deformado em condição rúptil-dúctil e apresentam fortes
anomalias aeromagnéticas.

santos ef al. (1997) ressaltam que várias mineralizações filonianas estão

associadas a estas rochas, sendo a principal encontrada no garimpo do Davi, regiäo de



Bom Jardim, onde foram coletadas amostras de galena, pirita, calcopirita e esfalerita

para datações Pb-Pb, que resultaram em idades entre 1.830 + 33 Ma e 1.859 +77 Ma.

Dataçöes geocronológicas Pb-Pb, realizadas pelo Projeto Tapajós

(CPRM/UFPA), revelam idades em torno de 1.887 + 3 Ma para as rochas dessa Suíte

aflorantes no médio-curso do rio Tocantins (Quadros ef a/., 1999).

Coutinho ef a/. (1998) descrevem as rochas dessa Suíte como olivina gabro,

norito e anortosito intrusivos nas rochas do embasamento.

f) Supergrupo Uatumã

E uma das unidades da região Amazônica mais discutidas e questionadas em

relação a litologias, extensão e, mais recentemente, quanto às idades.

o primeiro a apresentar uma descriçáo de rochas desta unidade é Albuquerque
(1922, em Ramgrab & santos, 1974), que identifica, no rio uatumã, granitos porfiríticos

e sienitos que "digeriam rochas sedimentares". Albuquerque (op. cit.) considera este

conjunto como parte de um mesmo corpo magmático aflorante no rio Uatumã.

Oliveira (1 926, em Ramgrab & Sanios, 1974), observa rochas ígneas no rio
Parauari, as quais chama genericamente de pórfiro, e as correlaciona com as eruptivas

encontradas por Albuquerque no Rio Uatumã.

segundo Ramgrab & santos (1974) e santos (1984), oliveira & Leonardos

(1940), ao introduzirem a denominação série uatumã, criam uma confusão que se
generalizou a ponto de que qualquer rocha pré-siluriana, independente de ter origem

ígnea, metamórfica ou sedimentar, era passível de ser correlacionada às rochas do rio
uatumã. oliveira & Leonardos (1940) posicionam a série, com dúvidas, no cambriano,
e incluem, em sua definição rochas sedimentares de granulação fina e arenitos

metamorfisados pela intrusão de pórfiros, além de felsito, xistos com sÍlex e sienito,

observados na região do rio Trombetas, e arenitos verdes ou vermelhos existentes no

rio Tocantins.

Andrade Ramos (1956b, em Santos, 1gB4) reune o vulcanismo ácido a

intermediário do então território de Roraima na Formação Surumu.

Barbosa (1966, em Ramgrab & Santos, 1974) é o primeiro a empregar a

denominação Grupo uaiumã, que na região do Tapajós seria constituído por rochas

vulcânicas de andesíticas com arcóseos intercalados, além de tufos e lavas
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riodacíiicas, diques de riolitos e ignimbritos.

Forman (1969, em Ramgrab & Santos, 19741 verifica que as rochas vulcânicas

existentes no rio Trombetas estão associadas com intrusivas e as reune no que ele

define de Grupo Fumaça, constituído por uma seqüênc¡a vulcânica intermediária

(andesitos) e intrusivas ácidas (granófiros e granitos). Trabalhos da empresa

Geomineração (1969, em Ramgrab & santos, 1974) comprovam a extensäo do referido

grupo à região dos rios Erepecuru, Mapuera e Curuá.

Mapeamentos executados na região do rio Jamanxim pela SUDAM-Geomitec

(1971, em Ramgrab & Santos, 1974), revelam uma seqüência de rochas vulcânicas

ácidas, correlacionadas pelos autores à Série Uatumã.

Caputo ef al. (1971, em Ramgrab & Santos, 1974) redefinem o grupo Uatumã e

utilizam essa designação para as rochas vulcânicas atravessadas por intrusöes ácidas
presentes em ambas margens da bacia Amazônica, retirando da unidade,

definitivamente, as rochas sedimentares.

A SUDAM, juntamente com a empresa Geomineração (1972, em Ramgrab &

santos, 1974), estabelecem a denominaçáo Formação lriri para definir o extenso

vulcanismo riolítico-riodacítico, com ignimbritos, piroclásticas e intrusivas ácidas

associadas, que ocorrem no rio homônimo, um afluente do rio Xingu. os autores não
correlacionam esta Formação com a série uatumã, dada que sua definição ainda
incluía rochas sedimentares.

Ramgrab & santos (1974) empregam o termo Grupo uatumã para representar

as rochas provenientes de um magmatismo que afetou grande parte da região

Amazônica, constituído por riolitos, riodacitos, dacitos e, subordinadamente, andesitos,
granitos e granófiros, e piroclásticas (tufos, brechas e ignimbritos). segundo os autores
esta conceituaçäo corresponde, em essência, à classificaçáo do grupo Fumaça de
Forman (1969), mas preferem usar a designação de uatumã dada a sua consagração
na literatura nacional. A conceituação proposta engloba as formaçöes lriri
(Geomineração, 1972) e Sumuru (Andrade Ramos, 1956b em Santos, 1gg4) e as

seqüências vulcánicas e intrusivas do rio Jamanxim (Geomitec, 1 g71).

Oliveira et al. (1975, em Santos, 1997), designam de Formaçäo lricoumé a

seqüência vulcânica da regiäo nordeste do Estado do Amazonas e noroeste do Estado
do Pará, e formalizam o nome Granito Mapuera para as rochas plutônicas intrusivas na

Formação lricoumé, oriundas do mesmo evento magmático.
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Montalvão et al. (1975a, em Santos, 1984) denominam os granitos associados à

Formaçäo Surumu como Granodior¡to Serra do Mel. Santos ef al. (197 5) fazem o

mesmo para as rochas plutônicas associadas às vulcânicas da Formaçäo lriri,

designando-as de Granito Maloquinha.

Pessoa ef a/. (1977, em Santos & Loguércio, 1984), percebendo a

heterogeneidade da seqriência vulcânica (até então Formação lriri) e a variedade

composicional dos corpos intrusivos do Granito Maloquinha na região do Tapajós-

Jamanxim, elevam a Formação lriri a categoria de Grupo e, conseqüentemente,

redefinem a unidade Uatumã como Supergrupo.

Para Ramgrab & Santos (1g74) o vulcanismo Uatumá é continental, com rochas

pouco deformadas e com metamorfismo fraco a ausente. Os autores explicam ainda a

relação entre as rochas vulcânicas e plutônicas pela existência de uma fase ígnea

posterior à consolidação das vulcânicas, em que os eventos magmáticos finais da

granitogênese profunda teriam ascendido, cortado as vulcânicas e formado corpos

graníticos subvulcânicos.

Diversos resultados Rb-Sr das rochas graníticas e das vulcânicas do

Supergrupo Uatumå fornecem idades em torno de 1,2 Ga, indicando que o sistema

isotópico foi re-equilibrado no episódio de milonitização K'Mudku.

As diferentes idades obtidas para as vulcânicas do Grupo lriri e as variaçöes

químicas observadas entre os granitos da Suíte lntrusiva Maloquinha colocam em

dúvida a extensäo, espacial e temporal, do Supergrupo Uatumä.

Trabalhos realizados na porção setentrional do Cráton Amazônico tem

modificado os limites do Supergrupo Uatumã naquela região. Dados litogeoquímicos

das vulcânicas dos grupos Surumu e lricoumé, historicamente englobados no

Supergrupo Uatumã e associados aos granitóides das suítes Saracura e Mapuera, são,

mais recentemente, dissociados desses granitóides anorogênicos e relacionados ao

final do evento cálcio-alcal¡no do Ciclo Transamazônico (Reis ef a/., 1999). Essas

vulcânicas são dominantemente metaluminosas, com característica de rochas de suítes

vulcânicas cálcio-alca linas de arcos magmáticos modernos, e estão associadas aos

granitóides calci-alcalinos Pedra Pintada e Água Branca. o estabelecimento destas

relaçöes resultam em uma revisäo para o Supergrupo Uatumã no Estado de Roraima

(Reis ef a/., 1999).

Na Província Mineral do Tapajós, o estudo das rochas vulcânicas e plutônicas
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pertencentes ao Supergrupo Uatumã tem gerado informaçöes que também indicam a

necessidade de uma revisão desta unidade na regiäo.

Lamarão ef a/. (1999) obtêm diferentes idades para rochas vulcânicas e

plutônicas antes consideradas contemporâneas na região Vila Riozinho e Morais

Almeida. Baseados em critérios petrográficos e idades geocronológicas, separam duas

diferentes associações magmáticas dentro do Supergrupo Uatumã:

(1) Vulcånicas dáciticas e andesíticas de afinidade cálcio-alcalina ou

shoshonítica, com idade Pb-Pb de 2.001 + 6 Ma.

(2) lgnimbrito, riolito e granitos subalcalinos a alcalinos de Morais Almeida,

com idades Pb-Pb de 1.877 !4 Ma (ignimbritos), .,l.890 + 2 Ma (riolitos) e

1.880 l9Ma(granitos).
Ocorrem ainda no Supergrupo Uatumã rochas graníticas cálcio-alcalinas Jardim

do Ouro, com idade Pb-Pb de 1.881 + 2 Ma, segundo os autores acima.

Assim, pelo exposto por Reis ef a/. (1999), Lamarão ef at (1999) e Dall'Agnol ef
a/. (1999) uma revisão do supergrupo uatumã em todo cráton Amazônico parece ser

necessária, uma vez que compreende rochas vulcânicas e plutônicas de diferentes
naturezas e idades indicando a existência de diversos eventos vulcânicos.

fl ) Grupo lriri

Definida inicialmente pela sUDAM-Geomineraçäo (1972, em Ramgrab & santos,
1974) como Formaçáo lriri e considerada como parte do Grupo uatumã por Ramgrab &

santos (1974), é redefinida por santos et al. (1924 e 197b), que excluem da Formação

lriri os granitos intrusivos, os quais denominam como Granito Maloquinha.

Pessoa et al. (1977, em Santos & Loguércio, 1gg4), elevam a formação à

categoria de Grupo e a desmembram em três unidades: Formação Aruri (seqüência

piroclástica), Formação salustiano (vulcânicas ácidas) e uma seqtiência híbrida,

constituída por tufitos.

segundo santos (1984), no Grupo lriri predominam derrames vulcânicos cálcio-
alcalinas (andesito, dacito, traquito, latito e rioliio) associados à camadas piroclásticas

de composições semelhantes, sendo desconhecidas lavas de composição basáltica. As
piroclásticas são representadas por tufos, lápili-tufos, brechas e aglomerados

vulcânicos e näo haveria há registros de sedimentos epiclásticos no Grupo lriri.
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Santos (1997) estabelece, através de isócronas de referência Rb-Sr, as idades

de 1.820 + 21 Ma (YM3) ou 1.840 + 75 Ma (YM1) para rochas riolíticas a andesíticas

dessa unidade, coerentes com a idade de 1,860 Ma obtida pelo mesmo método para as

vulcânicas correlatas do Escudo das Guianas (grupos Surumu e lricoumé) por Basei

(1978). Análises isotópicas Pb-Pb em riodacito deste grupo feitas por Vasquez ef a/.

(1999) indicam idade de 1.888 + 2 Ma, correspondente à idade (1.888 + 7 Ma) obtida

por Moura ef a/. (1999) para um riolito do Grupo lriri na regiäo denominada Vila Raiol,

situada na margem esquerda do rio Tapajós.

Schobbenhaus et al. (1994) obtêm idade U-pb 1.966 + 9 Ma em zircáo de

riodacito do Grupo surumu, considerada como representante do período de

cristalização do magma. Esta é a idade mais antiga conhecida para o vulcanismo

uatumä e sua proximidade com a idade obtida em vulcânicas do Grupo lricoumé (1.g62

+42 -33 Ma) indica o isocronismo do vulcanismo Uatumá nestas duas regiões.

Lamarão ef a/. (1999) obtêm as seguintes idades pb-pb para rochas desse

grupo: 2.001 + 6 Ma em vulcânicas dacíiica-andesítica cálcio-alcalinas, 1.g77 + 4 Ma e

1.890 1 2 Ma, respectivamente em ignimbrito e riolito subalcalinos a alcalinos. Tais

resultados também sugerem a ocorrência de pelo menos dois eventos magmáticos
relacionadas às vulcânicas desse grupo.

Dall'Agnol ef al (1999) descrevem a ocorrência de fayalita-hedembergita riolito

aflorantes nas proximidades das cachoeiras santa Helena e urubuquara, no rio
Jamanxim, associados a andesito e dacito do Grupo lriri e a monzogranito da suíte
lntrusiva Parauari. Estas rochas são porfiríticas, com fenocristais de a lcali-feldspato,

quartzo, fayalita e hedembergiia em matriz felsítica. As isócronas Rb-sr resultaram na

idade de 1.782 + 51 Ma e análises u-Pb em 1.BBB + 2 Ma, semelhantes às obiidas
para as vulcânicas da unidade, mas as características geoquímicas indicam que estas

não pertencem à série cálcio-alcalina, confirmando, assim como já colocado por

Lamarão ef a/. (1999), a presença de duas séries magmáticas (cálcio-alcalina e

subalcalinos a alcalinos) no Grupo lriri.

f2) Suíte lntrusiva Maloquinha

lnicialmente definida por santos et al. (1974 e 1975) como Granito Maloquinha,

esta unidade é composta por rochas graníticas subvulcânicas com características
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ortogên¡cas e tendências alaskíticas, associadas ao vulcanismo ácido Uatumã.

Correspondem a granitos anorogênicos e pós-colisionais associados às vulcânicas do

Grupo lriri (Almeida ef a/., 1999a). Andrade et al., (1978, em Santos & Loguércio, 1984)

estabelecem o termo Suíte lntrusiva, por considerá-lo mais adequado, uma vez que a
unidade engloba diversos granitos intrusivos. Estes granitóides são equivalentes aos
granitos Saracura (RO), Mapuera (PA/AM) e Serra dos Carajás (PA).

Esta Suíte é formada por vários sfocks circulares a elipsoidais em planta que,

segundo Klein ef al. (1997), estariam orientados e balizados por lineamentos NW-SE.

São constituídos por álcali-feldspato granito, sienogranito e monzogranito leucocráticos,

de cor rosa, granulação fanerítica fina a grossa, com predomínio de granulação média,

textura hipidiomórfica e estrutura maciça. suas características distintivas são a
freq[iente composição alaskitica, com predomínio de ortoclásio pertítico e raro

microclínio resultante de inversão de orioclásio em temperaturas baixas, e a presença

comum de fenocristais de quartzo p de cor cinza a violeta subeuhédrico ou formando

agregados, com extinção ondulante e, alguns, com textura de corrosäo. o plagioclásio

é raro e ocasionalmente é zonado e como acessórios ocorrem fluorita associada à
biotita ou a minerais opacos e/ou topázio (Brito ef a/., 1997). Brito (1999, em Almeida ef
a/.,1999a) dividem as rochas dessa unidade em três fácies: biotita-gran¡tos,

hornblenda-granitos e riebeckita granitos, sendo as duas primeiras mais abundantes.

Quimicamente são rochas peraluminosas subalcalinas. o padrão das terras

raras sugerem uma evofução por fusão parcial e as características petrográficas,

químicas e os modelos de distribuição dos elementos terras raras säo semelhantes aos
de granitos iipo A. Na divisäo química dos granitóides tipo A (Eby, 1990 em Brito ef a/.,

1997), a Suíte lntrusiva Maloquinha apresenta características químicas situadas entre a
média da crosta e de basaltos de arco de ilhas, podendo representar vários ambientes,
incluindo os granitos pós-colisionais ou posicionados no fim de um longo período de

alto fluxo de calor e magmatismo granítico, em áreas orogênicas em processo de
estabilizaçäo.

Muito embora tenham idades semelhantes às vulcânicas, os granitos são um
pouco mais novos, pois cortam as vulcânicas em algumas regiões. A idade de 1.g40 +

26 Ma indica que os granitos compõem o final do evento magmático uatumã (santos ef
al., 1997), e Vasquez ef a/. (1999) obtêm idade pb-pb de 1.882 !4 Ma em sienogranito

de um batólito da suíte Maloquinha e 1.BBB + 2 Ma para um riodacito do Grupo lriri,
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reforçando a idéia da contemporaneidade entre as unidades, com os granitos um

pouco ma¡s novos.

Devido a semelhanças entre os granitos Maloquinha e Teles pires, e suas

relações com o Grupo lriri, estes dois granitos não raro são confundidos entre si.

Granito Teles Pires, pela definição de G. H. Silva ef al. (1974, em Santos &
Loguércio, 1984) são corpos graníticos, subvulcânicos, intrusivos, com feições

circulares e tendências alaskíticas, associados genéticamente ao Grupo lriri.

Dall'Agno et al. (1975, em Santos & Loguércio, 1984) realçam a semelhança

entre o Teles Pires e o surucucus (Roraima) baseados principalmente na presença em

ambos de textura rapakivi.

Segundo Santos & Loguércio (1984) a Suíte Teles pires ocorre com mais

freqüência ao sul da escarpa meridional da Serra do Cachimbo.

Santos (1982), ao comparar os granitos proterozóicos da Amazônia, baseado

em dados geoquímicos e em datações geocronológicas e estabelece as diferenças

entre as suítes intrusivas Maloquinha e Teles Pires.

As datações indicam idade de 1.550 Ma para os granitos Teles pires (lssler &

Lima, 1987). Para santos (1982) e santos & Loguércio (i 984) os diversos

representantes plutônicos do supergrupo uatumã caracterizam a fase intrusiva da
primeira grande reativação cratogênica da plataforma, enquanto que outros granitóides,

como o Teles Pires, correspondem a segunda reativação pós-uatumã e pós-cobertura

sedimentar (reativação Parguazense), ocorrida pelo menos 200 Ma após a primeira.

Almeida ef af (1999a) introduzem o termo Granito caroçal ao se referirem às

rochas graníticas quimicamente distintas dos granitos Maloquinha da área-tipo,

normalmente mapeadas como tal. o granito caroçal é semelhante ao Maloquinha, com

textura variando de fanerítica grossa e equigranular a porfirítica com ortoclásio ovóide e

tabular, e leucocrático. Petrograficamente é composto por ortoclásio micropertítico,

quartzo, com titanita, zircão, apatita, allanita, epidoto e opacos como acessórios. como
minerais secundários ocorrem cloriia, prehnita, fluorita e sericita. Não há deformações
além de microfraturas e extinção ondulante em quartzo. possui composição subalcalina

com afinidade cálcio-alcalina de alto potássio e apresenta distribuição dos ETR distinto
do granito Maloquinha (TABELA 4.1).
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TABELA 4.1 - comparaçäo entre características geoquímicas dos granitos Maloquinha e
Caroçal segundo Almeida ef at (1999).

c
anomalia

e Th e enriquecido em em Rb e Sr.
Nb,TaeY Anomalias negativas de Nb-Ta, Y, Sr, p eTi

utilizando o método u-Pb SHRIMP nas dataçöes de zircão do Granito caroçal,

santos (1999 em Almeida ef a/., 1999) obtém nos núcleos dos cristais idades de 2,6 a

2,7 Ga e as bordas dos mesmos cristais e outros cristais resultam em 1,87 Ga,

interpretada como a idade da magmatismo.

Para Almeida ef a/. (1999a), as idades entre2,24 e 2,95 Ga obtidas por Sato &

Tassinari (1997) através do método Sm-Nd (e¡6 = - 0,7 a - 10,2) indicam que a Suíte

lntrusiva Maloquinha tem como origem uma crosta arqueana continental.

Lamarão ef a/. (1999) obtêm idades pb-pb de j.gg0 + 9 Ma para os granitos

associados às vulcânicas do Grupo lriri das proximidades de Morais Almeida e .l.gg1 +

2 Ma para o Granito Jardim do ouro. Não há descrição petrográfica destes granitos,

mas suas idades sugerem que os mesmos são contemporâneos aos da suÍte lntrusiva

Maloquinha.

Brito (1999, em Brito ef a/., 1999a) individualiza corpos graníticos, denominados

de Granito Pepita, nas folhas Mamãe Anã e Jacareacanga, compostos por riebeckita-

arfvdeson ita-ortoclásio granito e, embora não tenham sido datados, possivelmente

associa-se ao magmatismo anorogênico parguazense (-1,ss Ga) devido a presença

de textura rapakivi, comum aos granitos associados a este evento (Teles pires,

Surucucus).

g) Coberturas Sedimentares proterozóicas

Seqüências sedimentares associadas às rochas vulcânicas proterozóicas foram
erroneamente consideradas, durante décadas, como constituintes do Grupo uatumä.
Apesar de sua exclusão desta unidade, uma intima relação entre as rochas do

supergrupo uatumã, especialmente as vulcânicas, com determinadas formações de

origem sedimentar, tanto na porção setentrional como na meridional do cráton
Amazônico tem sido descrita.
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Santos ef al. (197 4) consideram o Grupo Beneficiente como sotoposto às

vulcânicas do Grupo lriri, supondo que os mesmos estivessem sendo cortados por

estas vulcânicas, posicionamento este não confirmado em trabalhos posteriores.

Segundo Santos (1976, em Santos & Loguércio, 1984) a deposição destas

seqüências está relacionada a um período erosivo aparentemente náo muito longo,

posterior a fase vulcânica-plutônica que originou o supergrupo uatumã, seguido por

subsidência e intensa deposição clástica em ambiente continental e restritamente

marinho dos grupos Garotire e Beneficiente.

Bizinella ef a/. (1 980, em santos & Loguércio,1 984) redefinem várias ocorrências

dos sedimentos, sendo que o Grupo Beneficiente seria formado por quartzo-arenito,

siltitos cinza, folhelhos escuros e calcários, marinhos, e o Grupo Gorotire por arcóseo,

conglomerado, cherl e siltito vermelho, de ambientes continentais.

Bezerra (1984) descreve o Grupo Beneficiente, definido por (Almeida & Nogueira

Filho, 1959, em santos e Loguércio, 1984), como composto por arenito, e arcóseo com

intercalações de siltito laminado e folhelho, além de bancos de calcário dolomitico com

estromatólitos. segundo este autor, esta unidade distribui-se por toda a extensão da
serra do cachimbo, na divisa entre os estados do pará e Mato Grosso, no limite sul da

Província Mineral do Tapajós, e apresenta, localmente, metamorfismo dinâmico e/ou
térmico.

Bezerra (1984) estabelece uma cronoestratig rafia dessas coberturas
sedimentares e o seu relacionamento com supergrupo uatumã, resumida na TABELA
4.2.

O Grupo Gorotire (Formação Gorotire de Barbosa ef ai., .1966, em Santos &
Loguércio, 1984) ocupa grandes áreas do sul do pará, formando as serras do Gorotire,
Casa de Pedra, da Paz, Mururé, Ananás, porto Seguro, lucatã, pardo, porquinho e
crepori e é constituído por arenito, arcóseo, argilito, grauvaca, conglomerado e siltito.
Bizinella el a/. (1980, em sanios & Loguércio, 1984) redefinem algumas ocorrências da

Formação Prosperança (caputo et a\.,1972, em santos e Loguércio, 1gg4), unidade da
Folha Tapajós de santos et al. (1974,197s), como relacionadas à Formação Gorotire.

coutinho et al- (1997), englobam na seqüência sedimentar pós-uatumä os
grupos Beneficiente, Gorotire e cubencranquém, mas em trabalho relacionado as
mineralizações auríferas (coutinho ef a/., 19gB) referem-se a esse mesmo grupo de

rochas como sendo a Formação Palmares, que segundos os autores é correlacionável
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ao Supergrupo Roraima, no contexto de Santiago ef a/. (1980) onde a Formação

Palmares corresponde a um espesso conjunto de rochas sedimentares

dominantemente arcoseanas, depositadas em ambiente continental.

TABELA 4.2 - Quadro resumindo as correlações ex¡stentes entre as rochas vulcânicas
Supergrupo Uatumá e as coberturas sedimentares proterozóicas do Cráton Amazônico. As
rochas intrusivas estäo correlac¡onadas apenas com as efusivas e não necessariamente com
as coberturas sedimentares associadas a estas (Bezerra, 1984).

coB
PROTEROZÓICAS

Roraima
ormação Sete Quedas

ar Rio Fresco
SE Amazonas/
N Mato Grosso

E Rondônia

Grupo Gorotire
Grupo Beneficiente

Formaçäo Mutum-Paruá
Formaçäo Dardanelos

Grupo Cubencranquém

Vasquez et al. (1996) consideram estas coberturas sedimentares

mesoproterozóicas (1 ,6 - 1,5 Ga) e semelhantes à Formaçäo palmares ou Gorotire, de

forma duvidosa, e Beneficiente.

Para Faraco et al. (1997) as coberturas sedimentares proterozóicas são

compostas por seqüências marinho-fluviais, dos grupos Beneficente e palmares e as

seqüências continentais dos grupos Cubencranquém, prosperança e prainha.

Torna-se necessário, em vista do exposto, uma melhor caracterização das

coberturas sedimentares proterozóicas da porção meridional do cráton Amazônico na

região do Tapajós (Quadros ef a/., 1 999; Ricci ef a/., 1 999, Santos et a/., 1999).

h) Diabásio Crepori

Pessoa et al. (1977, em Quadros ef al, 1999) introduzem o termo S// Crepori ao

se referirem às rochas básicas que seccionam sedimenios da bacia do Rio crepori, até

entäo considerados como pertencentes ao Grupo Gorotire.

Esta unidade é redefinida pela CPRM durante a execução do projeto pRoMlN-

Tapajós como Diabásio crepori (Quadros ef al, 1999), constituído por augita diabásio

e, subordinadamente, olivina diabásio, geralmente ex¡bindo granulaçäo fina a afanítica,

que formam diques subverticais com espessuras que variam de 10 a 500 m, orientados

Suíte L Mapuera
Suíte l. Abonari

Suíte l. Serra dos
Suíte l. Maloquinha
Suíte I. Rio Dourado

Suíte L Tucumã
Suíte l. Teles Pires
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na direção N 10o-1 soE.

Santos ef a/. (1999) referem-se a essa unidade como Suíte lntrusiva Crepori e a

descrevem como const¡tuída por sl//s tholeíticos, e Almeida ef a/. (1999) utilizam o

termo Dolerito Crepori para estas rochas.

A datação desse s// possibilitou o estabelecimento de uma idade mínima Rb-Sr

para essa cobertura sedimentar de 1.61 1 + 42 Ma (Pessoa et al., 1977, em

Quadros,1999) e, conseqüentemente, sua correlaçäo com o Supergrupo Roraima.

Bizzinela ef a/. (1980, em Quadros ef a/., 1999) encontram, pelo método K-Ar, idades

variando entre 1.560 a 1.690 Ma, enquanto Tassinari (1996) obtém idades Rb-Sr de

1.723 + 84 Ma para estè s//.

i) Granito lgarapé Escondido

Este granito descrito por Brito ef a/. (1999b), localiza-se no interflúvio do igarapé

Escondido e do rio Parauari. Apresenta-se sob forma de sfocks circulares em planta,

intrusivos nas vulcânicas da Formação Salustiano do Grupo lriri.

O Granito lgarapé Escondido é formado por rochas subvulcânicas e plutônicas.

As subvulcânicas são biotita monzosienogranito porfirítico com texturas rapakivi e em

parte granofírica, com fluorita presente. As plutônicas são rochas leucocráticas

freqüentemente alaskíticas, de cor rosa, com textura fanerítica hipidiomórfica

equigranular, granulação média a grossa, com alguns megacristais apresentando

também textura rapakivl e ocasionais fenocristais de quartzo arredondados,

esfumaçados ou azulados.

A identificação de rochas máficas, indicativa de magmatismo bimodal, típica de

complexos graníticos rapakivi, não foi detectada até o momento neste conjunto

(Haapala & Hömö, '1995, em Brito et al., 1999b).

A litoquímica indica semelhança com outros granitos lipo rapakivi do cráton

Amazônico de idades próximas a 1,5 Ga como a suíte lntrusiva Mucajaí, suíte lntrusiva

Surucucus e o Granito Del Parguaza. Para Brito ef ai. (l g99b) a Suíte lgarapé

Escondido pode pertencer a este evento magmático.

j) Suíte lntrusiva Cachoeira Seca

Rochas básicas aflorantes no médio curso do rio Tocantins são denominadas
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inicialmente por Pessoa et al. (1977, em Santos & Loguércio, 1984) como troctólito

Cachoeira Seca.

Quadros ef a/. (1998) entretanto as redenominam Suíte lntrusiva Cachoeira

Seca e as caracterizam como um conjunto de l¡totipos básicos, com predominio de

olivina gabro, diorito e, subordinadamente, troctólito e diabásio-troctólito, de quimismo

subalcalino com tendência tholeítica. Apresentam cor cinza-esverdeada, são

isotrópicas e suas fraturas são localmente preench¡das por sulfetos.

Pessoa et al. (1977, em Santos & Loguércio, 1984) definem idades K-Ar de

1.046 + 50 Ma e 1.072 + 1B Ma para estas rochas e pelo mesmo método Santos ef a/.

(1997) obtêm idades de 1 .042 a 1 .090 Ma.

k) Rochas Básicas lndiferenciadas

Quadros ef a/. (1999) utilizaram esse termo ao se referirem a uma série de

rochas básicas, cujas informações ainda são insufícientes para agrupa-las como

unidade ou estabelecer correlações. compreendem olivina basalto, microgabro, olivina

diabásio, augita diabásio e lamprófiros que seccionam as demais unidades. os
lamprófiros são denominados por Andrade et al. (1978, em santos & Loguércio, 19g4)

como Lamprófiros Jamanxim

lncluí-se também nessa unidade os diques básicos mesozóicos que ocorrem na

porção meridional do cráton Amazônico, denominados, com base apenas nas suas

localizações geográficas como Penatecaua (lssler et al., lg74l, que ocorre nas folhas
SA-21, SA-22, SB-21, SB-22; Periquito (Bizinella ef a/., 1980, em Santos &

Loguércio,19B4), para os diabásios da folha SB-20, e Cururu (Silva, G.H. ef at., 1974),

que correspondem aos diques tholeíticos da folha sc-21. Na porção norte do cráton

são chamados de caciporé (folha NA-22), Penatecaua (folha NA-21) e Apoteri (folha

NA-20). As idades K-Ar variam de 134 + 4 Ma a 222 + 3 Ma (Santos & Loguércio,

1984), sendo que Santos ef a/. (1999) caracterizam idades K-Ar de ,148 + 6 Ma , 179 +

3 Ma e 180 + I Ma para os diabásios Piriquito e Cururu.

Recentes levántamentos aerogeofísicos feitos pela CpRM detectaram um

enxame de diques com 300 Km de extensão com direção NNE-ssw, que atravessam

o Rio Tapajós na região de Jacareacanga, onde foram amostrados e datados. Análises

u-Pb feitos em baddeleyita resultaram em idade concordante de 514 1 'ls Ma (santos
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ef a/., 1999).

Segundo Santos ef a/. ('1999), este resultado reafirma a importância do uso da

baddeleyita na geocronologia das rochas básicas, pois se fosse usado o zircão

poderiam ser obtidos resultados equivocados, uma vez que o zircão ocorre comumente

como xenocristais nesse tipo de rocha, pois um zircão datado pelo método Pb-Pb

forneceu idade de 1.207 ! 16 Ma..

Das cerca de 130 dataçoes K-Ar feitas por Tassinari (1996) em rochas máficas

paleozóicas e mesozó¡cas de todo o Cráton Amazônico, oito amostras indicam idades

enke 400 e 500 Ma e são interpretados por Santos ef a/. (1999) como um evento

magmático Paleozóico, podendo ser o mesmo que originou o enxame de diques

Piranhas e por isso denominado Magmatismo Piranhas. Almeida ef a/. (199ga)

denominam estas rochas no Tapajós como Olivina Dolerito Piranhas.

l) Coberturas Sedimentares

Esta unidade refere-se a várias coberturas sedimentares com idades menores

que 590 Ma, denominadas de Coberturas Fanerozóicas nos trabalhos da CpRM

(Coutinho et a|.,1997: Vasquez efal 1996).

Santiago ef a/. (1980) estabelecem uma estratigrafia preliminar para a Bacia do

Alto Tapajós e Santos & Loguércio (1984) incluem a Bacia do Tapajós no que

chamaram de Paleozóico não diferenciado.

Na regiäo do Tapajós, o Paleozóico está representado pela Bacia do Tapajós

(formaçöes Jatuarana e lpixuna), o Mesozóico pela Formação Alter do Chäo

(seqüência de topo da Bacia Amazônica) e o cenozóico por coberturas lateríticas

terciárias, sedimentares fluviais e aluvionares pleistocênicas (Faraco ef a/., 1997).

Em trabalhos recentes, a CPRM refere-se apenas aos sedimentos cenozóicos,

ricos em ouro e responsáveis por uma produção de 159 ton. entre 19SB e 1gg6

(Coutinho ef a/., 1998).

4.1.3 Estruturas regionais

Segundo Silva (1982), na Folha Tapajós, são evidentes frends com direções

preferenciais NE-SW e NW-SE, onde se localiza a maioria dos garimpos da região.

Estes lineamentos, também definidos em ¡magens de radar, parecem representar,
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segundo o autor, eventos que, provavelmente, foram remobilizadores das

mineralizações de ouro.

Além dos lineamentos Tapajós e Abacaxis, são definidos por Silva (1982) os

lineamentos Rio das Tropas - lnambé, lnambé e Jamanxim.

Klein ef al. (1997) definem como principais feiçöes estruturais da Província do

Tapajós as falhas normais NW-SEMNW-ESE e as falhas verticais transcorreste NE-

SW

Para Costa et al. (1991, em Walderley Filho, 1996) as estruturas principais da

Amazônia estão relacionadas a dois eventos termo{ectônicos principais: ('1) Arqueano,

responsável pela formação de terrenos greenstonese de c¡nturöes de cisalhamento de

alto grau metamórfico, no que originou, no arcabouço tectônico regional, os

lineamentos NW-SE, NE-SW e E-W; (2) Proterozóico, mais intenso na porçäo oriental

Amazônia, que proporcionou o desenvolvimento de falhas normais NW-SE e WNW-

ESE e de transferência NE-SW, relacionadas a um eixo extensional NE-SW

proterozóico. O Graben do Cachimbo teria sido formado nesse evento. O

desenvolvimento de estruturas transversais na Bacia do Amazonas durante o

Paleozóico, Mesozóico e cenozóico foi fortemente controlado pela geometria das

estruturas originadas no Pré-cambriano. A presença de altos internos (Alto do purus,

Arco de Guarupá e Alto de lgarapé cuia) e de l¡neamentos limitando basculamentos e

soergu¡mentos de blocos sugerem que os lineamentos proterozóicos foram reativados

durante toda a estruturação e sedimentação da Bacia do Amazonas (wanderley Filho,

1ee6).

4.1.4 Mineralizações auríferas do Tapajós

Barbosa ('1966, em Silva, 1982) é o primeiro a associar a fonte do ouro do

Tapajós às rochas do embasamento. Santos et al. (1975) e Silva (1982) acreditam que

os sistemas que originaram os principais lineamentos da região estejam associadas as

remobilizações auríferas. As intrusöes de granito, falhas e frentes de migmatização

teriam remobilizado o ouro, reconcentrando-o e depositando-o nas zonas de

cisalhamento.

Pessoa et al. (1977, em Silva, 1982) consideram as mineralizaçöes de ouro da

Região do Tapajós associadas a terrenos do tipo greenstone belt.
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Segundo Silva (1984) estudos feitos pelo DNpM indicam que o ouro está

também intimamente relacionado a rochas ácidas, principalmente às do plutonismo

Uatumã. Ouro associado a quartzo e che¡t também é encontrado, apresentando,

algumas vezes, disseminação de sulfetos.

Faraco ef a/. (1996) listam as ocorrências de mineralizçöes auríferas da

Província do Ïapajós segundo conjuntos litológicos (TABELA 4.3).

São reconhecidos por Coutinho et al. (1998) apenas dois tipos de

mineralizações de ouro para a Província: (1) em /odes, relacionados ao magmatismo
pré-Uatumã e (2) em porphyry gold, geneticamente associados ao magmatismo

Uatumã.

TABELA 4.3 - Resumo das principais ocorrências de ouro da provincia Mineral do Tapajós e
os litotípos associados (Faraco et aL,1996).

Rochas de médio grau
metamórfìco

Veios encaixados em rochas gnáissicas da
Sufte Metamórfica Cuiú-Cuiú com direçäo
preferenc¡al NW-SE, em zonas de
cisalhamento e stockworks. Espessuras

Básicas proterozólcas

Suítes
,Acidas proterozóicas

Vulcånicas proterozóicas

aluvionares

ocorrência está
Metamórfica Jacareacanga, onde o ouro está
em veios de direçäo NNW-SSE e N70oE,
controlados por zonas de cisalhamento NW-
SE
E a ún¡ca ocorrência. O ouro ocorre em veios
de quartzo NE-SW, no contato com o granito
da Sufte lntrusiva
i'ao as mtneraltzaçöes mais freqüentes na
Província. Controladas por zonas de
cisalhamento, são filoneanas e raramente
ocorrem sfockworks (gar¡mpo do Batalha). Os
veios não ultrapassam 1,5 m, com d¡reçöes
NE-SW para as áreas de Penedo e Bom
Jardim e NW para as áreas localizadas no

Provfncia
nos domlnios das rochas

do Grupo lriri, em veios tabulares com
espessuras de centlmetro a metro com

As eståo
preferencialmente no åmbito das suf tes

as

coutínho ef a/. (1996) real¡zam estudos nos gar¡mpos do Batalha e do Davi. No

garimpo do Batalha há predomínio de rochas félsicas e as mineralizações estão

encaixadas em granitóides, possivelmente da suíte lntrusiva Maloquinha. Na área do

Bom Jardim, Cu¡ú-
Cuiú, Pacu,
Crepor¡ e Marupå

Ouro/Cutijuba

Bom Jardim, Cuitl-
Cuiú, Mamoal, Rio
Novo, Crepor¡,
Marupá, Alto Rio
Novo, Madalena e
Carro Velho



gar¡mpo do Davi as rochas encaixantes da mineralização var¡am desde gabronorito até

monzogranito, caracterizando uma associação magmática correlacionável ao

magmat¡smo Cacoal-lngarana. Na área do Batalha as zonas de alteraçáo são

potássicas e a ¡nteração fluido-rocha foi menos efetiva que na área do garimpo do Davi.

Este fato, provavelmente, está relacionado com a competência das encaixantes, que

controlaram a percolação dos fluidos mineralizantes nas rochas.

Segundo Coutinho et al. (1997) as corrências de ouro em rochas granitóides,

estão associadas a veios de quartzo epitermais/mesotermais, que podem estar

relacionadas as mineralizações do tipo porphyry gold .

Trabalhando também no Davi, e no garimpo Joel, Dreher ef a/. (lgg8) encontram

evidências de depósitos epitermais ad ulária-sericita. No garimpo Davi, foi encontrado

adulária em veios de quartzo mineralizados em Au, que ocorrem a partir de 20 m de

profundidade e tem como encaixante rochas máficas da Suíte lntrusiva lngarana. No

garimpo do Joel, a adulária ocorre em pequenos veios de quartzo mineralizados

encaixados em um estreito dique de diabásio a 10 m de profundidade. Tanto no Davi

como no Joel, as rochas máficas estáo hospedadas em granitos rosados

(Maloquinha?), que, segundo os autores, devem ser do paleoproterozóico. Este tipo de

mineralização em granitos róseos cortados por rochas máficas, parece ser comum.

Areneda ef a/. (1998) descrevem as principais características de alguns

prospectos da província, trabalhados pela empresa Barrick do Brasil, quais sejam:

(1) Prospecto castelo dos sonhos: rochas sedimentares metamorfisadas

termalmente à fácies anfibolito por intrusões ácidas, apresentam ouro livre

associado principalmente a conglomerados, sem relação com as intrusões;

(2) Prospecto Patrocínio: as mineralizações auríferas estáo associadas a corpos

subvulcânicos e intrusivos, de composição monzogranítica a sienogranítica que

ocorrem próximo ao cruzamento de grandes lineamentos NW, NE, e NS. A
alteração hidrotermal está representada por sericitizaçåo, sulfetação e,

subordinadamente cloritização, dessilicificaçäo e potassificação e há

enriquecimento supergênico;

(3) Prospecto Pista Nova: as mineralizações estão restritas a níveis superficiais de

oxidação, sendo caracterizadas por veios e stockworks de quartzo com hematita

e magnetita;

(4) Prospecto Limão: a mineralização relaciona-se a rochas de composição
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sienogranítica a sienítica, com intensa sulfetação, além de dessilicificação,

potassificaçáo e incipiente cloritização.

Almeida ef a/. (1998) estudam algumas mineralizações auríferas associadas a

vulcanismo ácido e intermediário do Grupo lriri. Nos garimpos 12 de outubro, Seta de

Ouro e São Félix há o predomínio de riolito a riodacito tufáceos e brechas, localmente

associados a granitóides do evento Uatumã, com veios de quartzo sulfetados (com

direções E-W e NNE-SSW) e estrutu ras stockworks. Também ocorrem andesito-

basalto mineralizados em ouro com amígdalas de carbonato e calcedônia. No garimpo

Maranhense aflora um andesito pórfiro recortado por veios de epidoto, clorita, quartzo e

pirita, que aumentam consideravelmente em quantidade na direção do contato com os

granitóides da Suíte lntrusiva Parauari. Nos garimpos CVA e Chico Torres, corpos de

riolito, dacito e granitóide são intersectados por veios de quartzo sulfetado concordante

ao sistema de fraturas N-S/55E. Tufos ácidos ocorrem cisalhados e silicificados em

sistema rúptil-dúctil de direçáo NW-SE. Para os autores, apesar de existirem rochas

vulcânicas distintas temporalmente e geneticamente, as mineralizações estão

associadas, em sua maioria, a um único evento, pois têm como características comuns

à presença constante de ve¡os de quartzo sulfetados encaixados em um sistema de

fraturas NNE-ssw e E-w, associado a zonas de cisalhamento rúptil-dúctil com direçäo

NW-SE.

Quadros ef ai. (1999) afirmam que as mineralizações nos garimpos Mamoal,

serra Verde, Marupá, ouro Mil e conceição ocorrem também devido à associação

existente entre veios de quartzo e diques de rochas básicas indiferenciadas

hid rotermalizados.

Souza ef a/. (1999), descrevem as ocorrências de ouro no garimpo Mariana_

Pindaré, no Município de Jacareacanga, sendo que as mineralizações primárias estão

representadas por veios quartzosos, e secundária é laterítica. Ambas ocorrências

associam-se a monzogranito da Suíte lntrusiva Parauari.

Almeida ef a/. (1999a) afirmam que, em geral, os granitos da suíte lntrusiva

Maloquinha são estéreis. Há exploração local e em pequena escala no contato entre os

granitos e as encaixantes ou diques básicos. Porém os autores acreditam que estes
granitóides podem estar associados a remobilização do ouro em escala regional.

Rosa Costa & Carvalho (1999) estudaram mineralizações auríferas associadas

as suíte Metamórfica cuiú-cuiú e suíte lntrusiva criporizão, e concluem ser depósitos
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do tipo /ode, com veios de quartzo instalados em zonas de cisalhamento.

O estudo de Dreher ef a/. (1999) em texturas de quartzo de veios hospedados

em granitóides, rochas vulcånicas e diques máficos e a caracterizaçäo de brechas

hidrotermais indicam que as ocorrências de ouro pertencem em geral a zonas
intermediárias de sistemas epitermais. Não há, por enquanto, evidências da presença

de zonas superiores (estéreis) deste tipo de sistema epitermal, o que pode ser

explicado por erosão dos topos das pilhas vulcânicas. A abundância de veios aflorantes

de quartzo com textura em pente e sacaroidal observado em granitóides podem ser
associados às zonas mais profundas do sistema. A erosão parcial ou total dos sistemas

epitermais da região poderia explicar desta forma a enorme quantidade de ouro lavrado

nos aluviöes da Província.

oliveira ef al (1999), estudando mineralizações auríferas em talco xistos
pertencentes a uma seqüência metavulcano-sedimentar de fácies xisto-verde
correlacionável a suíte Metamórfica Jacareacanga na região do rio Amana, descrevem

ouro livre ou associado a sulfetos em veios de quartzo contidos em zonas de
cisalhamento, disseminado em rochas básicas e no contato das rochas básicas com o
granito da encaixante.

Klein ef ai. (1999) detalham a geologia e o controle estrutural de algumas
ocorrências de ouro das folhas Vila Riozinho e Rio Novo e concluem que as
mineralizaçöes, mesmo as aluvionares, se distribuem nas proximidades das grandes

estruturas, em suas inflexões e cruzametos, e próximos a contatos litológico.

Há algumas datações que podem refletir a idade das mineralizações. A idade
isocrônica Rb-sr de 1 .732 + 82 Ma obtida por Tassinari (1996) em minerais
provenientes da lavra da Mineração crepory pode refletir a idade de mineralizaçÕes do
tipo lode associada ao Diabásio crepori (euadros ef a/., 1999). santos ef al. (1997)
datam através do método Pb-Pb, pirita, calcopirita, galena e esfalerita do garimpo do
Davi e obtêm idade de 1.830 1 33 Ma.

Klein (1999) estuda as inclusões fluidas em quartzo de veio do garimpo Guarim,
na região de cuiú-cuiú, que, segundo o autor, apresentam características físico-
químicas semelhantes às descritas para fluídos metamórficos (+ magmáticos)
geradores de depósitos mesotermais do tipo /ode em terrenos de idade arqueana e

cenozóica por Groves & Foster (1996).

Jacobi (1999) descreve um sistema epitermal do tipo Au-cu-Mo em vulcânicas
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ácidas, que, segundo o autor, apresenta feiçöes comuns aos depósitos epitermais do

tipo olympic Dam (ouro e cobre associados a óxido de ferro, especialmente magnetita),

mas as feições típicas listadas por Jacobi na formulação deste modelo näo são

exclusivas de depósitos Olimpic Dam.

Corrêa Silva eÍ al. (2000a, b), estudam as mineralizaçöes de ouro associadas ao

suíte lnkusiva Maloquinha no prospecto conhecido como Garimpo do Batalha com

base nas amostras de testemunhos de sondagens e caracterizam, petrograficamente,

extensas zonas de alterações hidrotermais pervasivas que indicam variações contínuas

dos fluidos a partir dos estágios pós-magmáticas. segundo os autores o evento mais

antigo caracteriza-se por alterações sódicas, à qual seguiu-se alteração potássica com

microclina, que confere cor vermelho forte às rochas, e superpõe-se alteração
propilítica. Os estágios finais podem ter evoluído para alteraçöes sericíticas pervasivas

locais, mas este tipo foi bem caracterizado em seu estilo fissural e associado a
pequenas zonas de cisalhamento rúpteis. As mineralizações de ouro associam-se
predominantemente às alterações propilíticas, mas os maiores teores são observados

nas zonas sericíticas e, mais especialmente, em pequenos veios de quartzo, com

carbonatos, sulfetos e fluorita associados, com ouro livre de granulação grossa.

Nunes ef af (2000) e Juliani et al. (2000), estudando rochas vulcânicas e
plutônicas de um prospecto mineralizado em ouro da região do Tapajós, caracterizam

um s¡stema epitermal high sulfidation em ignimbritos riolíticos a dacíticos do Grupo lriri.
Esta descoberta confirma a potencialidade da província para grandes depósitos. Este
sistema epitermal high sulfidation, o primeiro descrito no Brasil, é objeto desta
pesquisa.

4.2 Vulcanismo Ácido e Rochas Piroclásticas

Rochas riolíticas e seus derivados vulcanoclásticos com gênese, texturas e

estruturas diversas são as principais encaixantes do sistema epitermal do prospecto

X1, mas a identificação precisa dos protólitos é muito difícil na maioria dos
afloramentos devido às intensas transformaçöes causadas pelo hidrotermalismo.
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Diferentes depósitos vu lcanoclásticos podem condicionar preferencialmente o

fluxo hidrotermal e o reconhecimento das principais estruturas e seqüência evolutiva da

atividade vulcânica/vu lcanoclástica é, desta forma, muito importante para a

caracterizaçäo do modelo do sistema hidrotermal.

Uma das principais características do vulcanismo ácido é a produção de

extensos depósitos piroclásticos, devido à alta viscosidade dos magmas e, por serem

seus processos geradores complexos, há uma grande variedade de tipos, texturas e

depósitos de rochas piroclásticas.

Com o intuito de melhor descrever os depósitos piroclásticos e as rochas

associadas muitos termos foram introduzidos na literatura, mas seus usos imprecisos

têm causado muita confusão, uma vez que um mesmo termo pode ter conotação
genética, referir-se a um sistema de transporte ou ao tamanho do fragmento.

Por estes motivos, será apresentado adiante uma breve discussäo sobre as
principais caracteristicas de vulcanismo ácido, especialmente o riolítico, e de depósitos
piroclásticos associados, discutindo . termos e sistemas de classificações adotados

nesse trabalho de dissertaçåo.

Para estudar e caracterizar as rochas piroclásticas do Grupo lriri foram utilizados

os conceitos reanalisados e sintetizados por Fisher & schmincke (198a) e cas & wright
(1987), que se constituem em referências clássicas sobre o assunto, apesar das

divergências apresentadas quanto a alguns termos e classificaçöes.

4.2.1 Y ulcanismo riolítico

O vulcanismo riolítico é marcado por sua poligeneticidade, ocorrendo em

diversos ambientes tectônicos, como rifts, grabens e bacias marginais de continentes e
microcontinentes, onde, invariavelmente, resulta em múltiplos pontos de erupção ou

vulcões.

Os complexos formados por várias aberturas geram montanhas baixas,

compostas por domos e cones de púmice que usualmente elevam-se sobre camadas

de ignimbritos suavemente inclinadas.

os produtos de erupçöes primárias que caracterizam os vulcões ácidos são

explosivos, formando depósitos plinianos (plinian fall deposifs), volumosos ignimbritos e

um pequeno volume de lavas ácidas. Tipicamente os ignimbritos dispõem-se ao redor
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das aberturas vulcânicas.

Normalmente ocorrem associados aos vulcöes ácidos-intermediários pequenas

proporções de rochas basálticas, sob a forma de xenólitos ou, mais comumente, como

diques, que atingem a superfície em zonas mais rasas devido à alta densidade e baixa

viscosidade características desse tipo de magma.

As alterações e precipitaçöes hidrotermais associadas são quase sempre muito

¡mportantes e ocorrem próximas à superfície ou em profundidade. Estas podem gerar

importantes depósitos epitermais de ouro e prata.

4.2.2 Terminologia

Fragmentos piroclásticos ou piroclastitos são produzidos por alguns processos

conectados com erupções e expelidos através de aberturas vulcânicas, independentes

de tamanho, forma ou composiçäo. Fragmentos piroclásticos produzidos na interface

magma-água são denominados fragmentos hidroclásticos.

Tefra refere-se comumente ao conjunto de fragmentos piroclásticos aéreos

ejetados em aberturas vulcânicas.

hialoclastito corresponde a fragmentos vítreos produzidos pela interação com

âgua (hyaloclasfife segundo Rittmann, 19s8, 1962 em Fisher & schmincke, 19g4).

Rocha vulcanoclástica inclui todos os materiais vulcânicos formados por

qualquer processo de fragmentação, transportados por qualquer tipo de agente e

depositado em qualquer ambiente. Podem esiar misturados com outros materiais que

não tenham origem vulcânica (Fisher, 1961). As Rochas vulcanoclásticas são divididas

em dois grupos: piroclásticas, compostas por material exclusivamente de origem

vulcânica, e epiclásticas, constituídas por piroclásticas trabalhadas por mecanismos

vulcânicos e com aporte de sedimentos.

Fisher & schmincke (1984) dividem os fragmentos piroclásticos em três
variedades: juvenis, conatos e acidentais. cas & wright (1987), adotam outra divisåo,
que engloba anterior, qual seja:

a) Fragmentos juvenis: são amostras do magma eruptivo e podem estar ou

não cristalizado, dependendo do histórico pré-erupçäo. Bombas, púmice, lápili, cinzas e

fragmentos vítreos são característicos dessa variedade.
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b) Cristais: corresponde a cristais e fragmentos angulares de cristais liberados

durante a explosão. Provêm de magmas porfiríticos e fragmentos, formando discretos

componentes em depósitos piroclásticos. são comumente corroídos ou atacados pela

matriz vítrea presente nos depósitos piroclásticos magmáticos. o crescimento

relat¡vamente livre de minerais dentro do magma permite o desenvolvimento de cristais

euhedrais, característica esta muito utilizada para identificar rochas vulcânicas e,

conseqüentemente, piroclásticas. Estes comumente estäo quebrados ou fraturados,
devido à movimentaçäo do fluxo piroclástico e pelo alívio de pressão durante a erupção
e são usualmente constituídos por quartzo bipiramidal, biotita pseudohexagonal,

plagioclásio, sanidina, olivina, piroxênio e anfibófio euhedrais. os cristais presentes em

rochas piroclásticas podem ser derivados da desagregaçäo de fragmentos líticos mas,

nesse caso, säo cristais não juvenis e podem ser chamados de xenocristais.

c) Fragmentos líticos: Säo divididos em:

- líticos conatos: säo magmáticos juvenis e não possuem vesículas;

- líticos acessórios: säo considerados acessórios fragmentos de rochas
indiretamente associadas ao evento vulcânico tais como rochas mantélicas e
intensamente hidrotermalizadas. são típicos desse grupo fragmentos de peridotito, de
andesito e de rochas intensamente hidrotermalizadas, todos comumente chamados de
xenólitos;

- líticos acidentais: säo clastos orÍundos da rocha encaixantes, sendo também
chamados de xenólitos.

Além desta classificação genética, os fragmentos podem ser classificados

segundo tamanho e angulosidade, classificaçäo esta estabelecida por Fisher (1g61 e
1966), semelhante às adotadas para sedimentos e rochas sedimentares (TABELA 4.4).

Outros termos comuns são:

- Púmice: corresponde a um tipo de fragmento juvenil, comum em erupções
magmáticas explosivas de magmas ácidos a intermediários. são normalmente claros,
muito ricos em vesículas e, quando originados de magmas porfiríticos, podem possuir

cristais vulcanoclásticos como componentes (cas & wright, 1987) (FIGURA 4.4).
Devido à presença de vesículas, tem baixa densidade, podendo flutuar em água. Esta
característica, associada a variaçÕes de tamanho e forma, pode originar estratificações



granodecrescente ascendente nos depósitos piroclásticos ou constituir um estrato em

depósitos epiclásticos.

- Escória (scoria): termo utilizado inicialmente pra fragmentos vesiculados de

basalto a basalto andesítico. Atualmente é usado como um termo geral para todos os

fragmentos vesiculados de cor escura de composição básica a intermediária.

- Fragmento vítreo: é utilizado para clastos microscópicos de composição

vítrea. Quando originado de basaltos são denominados sideromelana, que possui,

quando näo alterada, coloração escura e é normalmente associada a atividades

freatomagmáticas. os fragmentos denominados de g/assy shards ou somente shards

são característicos de erupçoes de magmas ácidos e podem apresentar-se deformados
plasticamente e soldados. comumente possuem forma de y, derivada de restos de
paredes de bolhas destruídas ou junçäo de bolhas adjacentes da vesiculação (FIGURA

4.4). Processos como choque térmico ou rápido resfriamento durante erupção
hidroclástica podem gerar pequenas partículas de vidro, mas sem a presença de
vesícula. Estes hialoclastitos oriundos de magmas ácidos possuem abundantes
quebras em forma de mosaico (mosaic cracks) devido ao rápido resfriamento. Muitos

destes fragmentos vítreos não vesiculares são gerados pela quebra de material

vítreo/magma que ocorre em decorrência ao choque térmico no contato magma/água
(Fisher & Schmincke, 1984).

T¡BELA 4.4 - L¡m¡tes granulométricos de fragmentos piroclásticos e agregados piroclást¡cos
(Fisher, 1961e 1966).

FRAGMENTOS NOME DO
AGREGADO

DO
AGREGADO

aglomerado
brecha

arredondado

bomba

ang ular

blocos aglomerado

lápili
_-__-pir.ocl{s-!ica

depósito de tápiti pe¿rã ilej Urjif

crnza grossa
0aD¡l¡stone\

depós¡tos de tufo grosso
clnza orossa
depósitos de tufo fino

fina

Neste trabalho o termo fragmento vítreo será utilizado exclusivamente para

fragmentos de magma ácido (g/assy shards e shards), deixando o termo sideromelana
para os fragmentos vítreos de composição básica.
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Embora haja algumas variáveis afetando a forma de fragmentos vítreos, lzett
(1981 , em Fisher & Schmincke, 1 984) apresenta evidências que mostram que

fragmentos do tipo púmice tendem a se desenvolver em magmas riolíticos de
viscosidade relativamente alta e em temperaturas menores que gsoo c e os fragmentos

vítreos em forma de Y tendem a se formar em magmas riolíticos de baixa viscosidade,

em temperaturas superiores à 850" C.

FRAGMENTOS V|TREOS (GrASSy SHARDS)

ts--l
0.25 mm

FIGURA 4.4 - Formas de fragmentos vítreos e púmice (Fischer a schmirrcr<e¡ sa¿1.

4.2.3 Depósitos piroclásticos

A observação de diversos tipos de erupção e de regimes deposicionais
associados em eventos vulcânicos recentes possibilitou a caracterização de diferentes
depósitos piroclásticos, importantes para a compreensão de depósitos antigos.

Fisher & schmincke (1984) dividem os depósitos, com bases genéticas, em dois
tipos:

(1) depósitos de fluxo piroclástico (pyroclastic ftow deposits),

(2) depósitos de onda piroclástica (pyroctastic surge deposds).
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Cas & Wright (1987) e Hibbard (1995) acrescentam mais um tipo: depósitos de
queda piroclástica (pyroclastic fall deposits).

a) Depósitos de fluxo piroclástico (pyroclastic flow deposits)

são depósitos formados pela descida controlada grav¡tacionalmente, em grande

velocidade e junto à superfície da estrutura vulcânica, de material piroclástico

constituído por alta concentração de partículas sólidas dispersas em gás

incandescente, e, em algumas situações, parcialmente fluidizado.

Estes depósitos.têm caracteristicamente a estrutura maciça e pobre seleção do

material, mas a superposição de vários fluxos pode produzir estratificações. säo
formados por uma corrida de fragmentos de lava gerados pela quebra ou brechação de

um domo instável ascendente ou pela corrida de lava devido à inclinação da vertente

de um vulcão. outros termos utilizados sâo lava debris flow, hot avalanche deposlfs, e
nuées ardentes.

Fluxo de lava é comumente observado durante formação em cones vulcânicos

andesíticos, ocorrendo também associados a magmas ácidos, porém, neste caso

formando edifícios vulcânicos de pequenas dimensões.

um depósito de fluxo piroclásticos pode se formar também pelo colapso da

coluna de erupção, mas para isto é necessário que a densidade das partículas seja
maior que a densidade atmosférica, gerando, conseqüentemente, um fluxo
gravitacional. caso contrário as cinzas váo sofrer fracionamento eólico e gerar

depósitos de queda piroclástica.

comumente os depósitos de fluxo são compostos por mais de uma unidade de

fluxo e geradas por um ou mais eventos eruptivos, cujos registros são singulares.

As observações de eventos vulcânicos modernos permitiram o reconhecimento

de três tipos de depósitos de fluxo piroclástico (FIGURA 4.b):

- Depósitos de fluxo de blocos e cinzas (btock-and ash-flow deposrþ: são

topograficamente controlados, mal selecionados, com matriz de cinzas e
grandes blocos de fragmentos líticos conatos não vesiculares, com dimensões
que chegam a ser superiores a 5 m. Depósitos dessa natureza são composto

apenas por uma litologia.
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- Depósitos de fluxo de escória (scoria-flow deposits): da mesma forma que

anterior são controlados pela topografia, mal selecionada, com quantidades

variáveis de cinzas de composição basáltica a andesítica, e clastos de lápili

vesiculares, podendo conter circunstancialmente fragmentos líticos conatos não

vesiculares.

- Depósitos de fluxo de púmice (pumice flow deposits) ou ignimbrito: são

depósitos mac¡ços, tipicamente mal selecionados, contendo variáveis

quantidades de cinza, lápili-púmice e de blocos arredondados, além de clastos

líticos. Comumente apresenta uma ou mais zonas de material soldado.

b) Depósitos de onda piroclástica (pyroclastic surge deposifs,)

Estes depósitos são caracterizados pela baixa concentração de partículas e
sinais de turbulência. Hibbard (1995) descreve as ondas piroclásticas (piroclastic surge)

que originam este tipo de depósito como um anel inflado formado por partículas

dispersas em uma matriz de voláteis quentes que se move em grande velocidade e de

forma turbulenta, de baixo para cima, em direção a coluna de erupção, a partir da

abertura vulcânica. A formaçäo desse tipo de depósito ocorre em três situações

associadas a erupçÕes freatomagmáticas e a depósitos de fluxo e queda piroclástica,

quais sejam:

- Depósitos de onda de base (base-surge deposit): depósitos estratificados,

laminados, por vezes maciços, de grande espessura (>100m), contendo

fragmentos juvenis, clastos líticos, cinzas e cristais.

- Depósitos de onda terrestre (ground-surge deposrfs): depósitos estratificados

de pequena espessura (< 1m) formados por partículas mais densas que os

constituintes do anterior.

- Depósitos de onda de cinzas \ash-cloud surge deposifs): depósitos

estratificados de pequena espessura (< 1m) formados por cinzas e que se
posiciona no topo e nas laterais de depósitos de fluxo piroclástico.

c) Depósitos de queda piroclástica lpyroctastic falt depositsl

Depósitos de queda são formados por materiais ejetado de colunas de erupção

formadas por nuvens aquecidas de tefra e gases. A geometr¡a e o tamanho dos
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fragmentos refletem a altura da coluna de erupção, além da velocidade e direçäo dos

ventos. Os grandes fragmentos, chamados de clastos balísticos (ballistic c/asfs), não

são afetados por ventos e normalmente seguem trajetórias balísticas, concentrando-se

próximo a abertura. Estes depósitos são normalmente acamadados, em leitos de

espessura uniformes que acompanham a topografia. Diferentemente dos demais

depósitos piroclásticos, geralmente mal selecionados, os de queda são relativamente

bem selecionados devido ao fracionamento eólico durante o transporte. Podem

apresentar estratificaçäo ou laminação devido a variações ou pulsos durante a erupçäo

mas sem apresentar truncamentos.

São dívididos, baseando-se na altura da coluna de erupção, dispersão e
fragmentação das partículas em: (1) havaiano, (2) stromboliano, (3) sub-pliniano, (4)

pliniano, (5) vulcaniano (6) ultrapliniano (FIGURA 4.6).

Os tipos havaiano e strombliano são produtos de magmas basálticos ou

próximo a essa composição. O pliniano é produto de explosões de magmas de alta

viscosidade variando entre composições andesíticas, riolíticas, fonolíticas e traquíticas.

O sub-pliniano é produtos de vulcões ou estratovulcões riolíticos. O vulcaniano é de

compos¡ção intermediária (basaltico-andesÍtico, andesítico, dacítico). O tipo
ultrapliniano foi um termo criado por Walker (1980 em Cas & Wright, 1997) para

descrever os depósitos plinianos de Taupo, Nova Zelândia, de composição ácida. Os

tipos surtseyano e phreatopliniano são gerados em contato com água, sendo que o
primeiro é produto de rochas basálticas e o segundo, riolíticas.

Em relação à litologia, os depósitos de queda piroclástica podem ser divididos

em três grupos:

- Depósitos de queda de escória (scoria fall deposlf): predominam em magmas

basálticos e andesíticos vesiculados e são caracierísticos de atividades

explosivas do tipo havaiano e stromboliano.

- Depósitos de queda de púmice (pumice fall deposits): são compostos por

magmas viscosos vesiculares (andesito a riolito, fonólito a traquito) e estão

associados a atividades plinianas a ultraplinianas. predominam fragmentos

líticos e de pumice superiores a 64 mm e, com base no tamanho dos fragmentos
(TABELA 4.4) a maioria dos depósitos de púmice poderiam ser denominados de

depósitos de lápili-púmice (pumice lapili deposits), tanto os de fluxo piroclástico

como os de queda piroclástica.
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- Depósitos de queda de cinzas (ash fall deposifs): podem ser formados por

um amplo espectro de processos piroclásticos, ocorrem normalmente como

depósitos disiais aos de escória e de púmice e suas características dependem

do processo de fracionamento eólico.

4.2.4 Classificação de rochas piroclásticas

A maioria das classifícaçÕes de rochas e depósitos piroclásticos utiliza-se de

uma nomenclatura genética que representa os mecanismos de fragmentação,

transporte e deposição, porém näo podem ser seguramente utilizados para depósitos

de vulcanismo antigo devido a pobre exposição, ausência de contatos, intemperismo,

aÍteração, metamorfismo e deformação comumente presentes nesse tipo de depósito.

A nomenclatura recomendada pelo IUGS (Schmid,19B1) (TABELA 4.S) tem

como objetivo a classificação de seçöes vulcânicas modernas. para cas & wright
(1987) essa classificação tem aplicaçäo apenas para amostras de mão e em

descrições petrográficas, e não acrescenta significativas mudanças na classificaçäo de

Fisher (1966) (TABELA 4.4 e FIcURA 4.7).

TABFLA 4.5 - classificação granulométr¡ca de fragmentos piroclásticos e de depósitos
piroclásticos bem selecionados e unimoda¡s (Schmid, 19g1).

TAMANHO DO FRAGM
cLASTO(MM) PTROCLÁST|CO

tefra rocha piroclástica

64 .. ... tgfJa dg bloco brecña piroclásiica
raprtr tefra de táplti pedra de lâpili (lapi istone)

2
ctnza grossa cinza grossa tufo de c¡nza grosso1116 boarse asi tufft
ctnza'fina (dust) cinza fina tufo de cirza f¡no

(fìne ash tuff or dust tuffl

cas & wright (1987) classificam os depósitos modernos de duas formas: (1)

classificação genética e (2) classificaçäo litológ¡ca.
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A classificaçäo genética de um depósito é em parte deduzida de sua litologia,

mas considera também a geometria e as relações de campo. Essa classificação está

associada aos três tipos de depósitos já citados.

Os critérios para a classificaçäo litológica são:

- granulação e sua distribuição geral no depósito (TABELA 4.4)

- os tipos de fragmentos constituintes (TABELA 4.6)

- grau e tipo de soldagem.

TABELA 4.6 - sumárlo dos componentes dos depósitos piroclásticos (wright ef al, .1980, 
em

Cas & Wr¡ght, 1987).

(a)jìFÎÓStros pE FLUXo E oNpA ptRocLÁsÏcA
TIPO DE FLUXO OU

ONDA

ou queda de escória cr¡stã@
escór¡a

blocos e c¡nzas a moderadamente cr¡sta¡s
ves¡culados

> zmm

< zmm

de púmice ou líticos conatos ou cflsta¡sláPili acessórios ou ambos
depósito de pumic

clnzas conatos e/ou
acessór¡os

No caso de seqüências vulcânicas antigas é necessário um outro tipo de

abordagem no intuito de classificar as rochas e depósitos piroclásticos envolvidos. Esta
abordagem deve ser mais objetiva e menos genética para possibilitar uma visão geral
das unidades e suas características litológicas.

Em relação à rochas litificadas, vários säo os fatores que modificam a textura
original e a mineralogia, em graus varíados, dificultando a classificação, tais como:
devitrificação, recristalização, cristalização de novos minerais durante a diagênese e

baixo grau de metamorfismo, e deformação. para essas rochas cas & whrigt (1gg7)

qa¡ oreósrros DE eUEDA ptRocLÁslcA
TAMANHo Ttpo corupoMrRos

PREDOMINANTE COMp9NENTESvffi
r64
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recomendam a utilização da classificaçáo não genética de Fisher (1961, 1966)

(TABELA 4.4), adotada nessa pesquisa.

Cas & Wright (1987) discutem a utilização de termos com aglomerado, brecha

vulcânica e tufo no estudo de antigas sucessÕes vulcânicas.

Segundo esses autores, aglomerado é um depósito piroclástico grosso,

composto em grandes proporções por bombas vulcânicas (> 64mm) de formas

arredondadas, com estruturas de fluxo. A rigor o termo implica em depósitos de queda

piroclástica (fall deposits) e são bons indicadores da proximidade da abertura

vulcânica. o problema está em usar esse termo para qualquer brecha vulcânica pois,

de forma errada, poderia sugerir uma distância em relação ao cone vulcânico uma vez
que esse termo tem fortes implicações genéticas. Brechas vulcânicas são da mesma

forma fragmentos >64 mm, na maioria das vezes próximas à aberturas vulcânicas. são
distinguidas dos aglomerados por serem const¡tuídas por fragmentos associados à

depósitos de fluxo piroclástico. Essas definições foram adotadas nesta de dissertação

de mestrado.

Para Fisher & schmincke (1984), brechas vulcânicas tem um amplo significado
que abrange todas as rochas vulcanoclásticas compostas predominantemente por
partículas vulcânicas angulares maiores que 2 mm. para esses autores, aglomerado é
um agregado soldado constituído predominantemente por bombas.

Existe um consenso para o termo tufo. por definição tufo é o equivalente a
cinzas litificadas. Tanto cinza como tufo são termos genéticos e devem ser aplicados à
agregados que indicam fragmentação e deposiçäo por processos piroclásticos e com
granulação < 2mm. Dependendo das proporções de lápili (< 1o%) pode-se utilizar os
termos lápili-cinza (lapilli ash) ou lapili{ufo (tapitti tuffl. se houver compreensão do
processo piroclástico envolvido, termos como ignimbrito, tufo de queda aérea (air-falt

fuff) e tufo de base de onda (base-surge fufl podem ser usados.

A classificação de schmid (1981) é amplamente utilizada para descrever tufos e
cinzas (FIGURA 4.8) e tem como base o conteúdo de fragmentos vítreos, líticos e de
cristal presentes.

cinzas e tufos ricos em cristais têm sido documentados nos três tipos de
depósitos principais (de queda, de fluxo e de onda piroclástica).
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Láp¡ll¡ - tufo

64-2 mm
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FIGURA 4.7 - classificação de rochas piroclásticas com base na porcentagem e no tipo de
fragmentos de p¡roclásticos (Fisher, 1966).

--l
i

Cristais e fragmentos fragmentos
de cristal de rocha

l

!

FlGURA4.8 - Classificação de tufos e cinzas em vítreos, líticos e de cristais com base no conteúdo e
t¡po de fragmentos (Schmid, 198'l).
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Os ignimbritos normalmente possuem cristais contidos. lsto reflete o grau de

cristalização antes da erupção; para ignimbritos enriquec¡dos em cristais (crystal-rich

ignimbrites) isto provavelmente implica alto nível cristalizaçäo ou câmaras magmáticas

em níveis crustais rasos.

Tufos soldados (welded fun sâo registros geológicos comuns sendo chamados

de ignimbritos ou tufo de fluxo de cinzas (ash-flow furf), implicando numa deposição

associada a fluxo piroclástico (piroclastic flow), ou tufo de cinza aérea soldado (welded

air-ash tuffl associados à depósitos de queda piroclástica (piroclastíc faÏ).

4.2.5 lgnimbrito

Durante anos esse termo tem sido mal empregado. lsto se deve a definição

imprecisa feita por Marshall (1935 em cas & wright,1987 e Fisher & schmincke, 1984)

que introduziu esse termo para descrever rochas piroclásticas da Nova Zelândia

compostas por fragmentos vítreos, púmice e cristais depositados sob alta temperatura.

A confusäo existe porque em alguns casos esse termo é usado para se referir a

tufos soldados (welded tuff) e em outros tem um sentido genético, referindo-se a

depósitos formados por fluxo piroclástico e ignimbritos.

Para Cas & Wright (1987) não é correto utilizar o termo ignimbrito para se referir

a tufos soldados pois há ignimbritos com zonas näo soldadas. A ocorrência de

soldagem tem sido ocasionalmente citada como uma evidência de fluxo piroclástico e
por isso o termo vem sido usado em ambos os casos. Mas a soldagem (wetding) não
deve ser considerada uma característica fundamental de ignimbritos.

sparks ef al. (197 3) definem ignimbrito como uma rocha formada por fluxo de
púmice piroclástico (pumiceous pyroclastic fiows), independentemente do grau de

soldagem. Baseando-se no suposto domÍnio de partículas de tamanho de cinza (< 2
mm) num fluxo piroclástico, smith (1960) e Ross & smith (1961) introduzem o termo
tufo de fluxo de cinza (ash flow tuft), muito consagrado na literatura.

Algumas vêzes se utiriza o termo nuvem ardente (nuée ardente) para
ignimbritos, assim como para outros tipos de fluxos piroclásticos, mas esse termo está
em desuso por haver termos mais específicos associados à nuvens ardentes, como

onda de cinzas (ash cloud surge) e depósitos de queda de cinzas (ash falt deposits).



Os ignimbritos, comuns em todos os ambientes tectônicos, são gerados em

fissuras lineares ou em anel e na abertura vulcânica central à qual relaciona-se. As

composições mais comuns säo riolíticas, dacíiicas e andesíticas. os mais volumosos

ignimbritos são riolíticos.

Estudos estratigráficos de ignimbritos e análises interpretativas de erupções
associadas indicam uma seqüência comum de atividades associadas à sua formaçäo
(FTGURA 4.e).

a) fase pliniana gerando depósitos de púmice de queda (pumice fatt deposits)

b) fase de fluxo piroclástico produzindo ignimbrito e piroclásticas de onda
(piroclastic surge)

c) fase efusiva produzindo lava.

wright & walker (1977) säo os primeiros a descrever brechas co-ignim bríticas,
geradas pela coluna eruptiva, que fazem parte do ignimbrito, po¡s são geradas no

mesmo processo e são caracterizadas pela riqueza em fragmentos líticos. Muitas
brechas semelhantes são reconhecidas, algumas sustentadas por fragmentos líticos e
outra por matriz ignimbrítica às quais podem ser denominadas co-ignimbríticas. As
relaçÕes entre estas brechas e os ignimbritos são complexas como pode ser observado
no exemplo da figura FIGURA 4.10.

segundo cas & wright (19a7) hâ dois tipos de brechas ignimbríticas proximais:

- Tipo 1: ocorre próximo a abertura e equivale a uma zona de concentração de
fragmentos líticos, caracterizada pela segregação destes através do fluxo. Druitt &
sparks (1982 em cas & wright,19B7) propöe para esse caso o termo brechas co-
ignimbríticas de abandono (co-ignimbrite tag breccias);

- Tipo 2: nesse tipo a segregaçäo de fragmentos líticos dá rugar a uma forte
movimentação de fluxo (pumice flow) altamente fluidizado. É chamado de brecha basal
(ground breccia) (FlcURA 4.11).

Nos últimos anos várias descrições de ignimbritos têm incluído cinzas (air-fatl
ashes) sincrônicas a deposiçäo de ignimbritos. são chamadas de cinzas co-
ignimbríticas (co-ignimbrites ash falls).

É consenso que os ignimbritos são depositados sob altas temperaturas, e
processos de soldagem (welding), recristalização e alteração devem ocorrer no período
de resfriamento.
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FIGURA 4.9 - Modelos de colunas de erupçäo formada durante vulcanismo ignimbrítico: (a)
pliniano e (b) formador de ¡gnimbrito (Cas & Wright, 1987).
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FIGURA 4.10 - Esquema de uma exposição em santorin¡ (Grécia) mostrando o quanto pode ser
complexa a relação entre brechas e ignimbritos (Druitt & Sparks, 1982, em Cas & Wright, 19g7).
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FlGURA4.l l - Modelo para a formação de brechas basais e co-ignimbríticas por colápso da coluna
de erupção (Druit & Sparks, I 982, em Cas & Wright, 1987).
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Soldagem (welding) corresponde a um processo de junção de fragmentos

vítreos e de púmice quentes, sob uma carga de compactação. Os principais controles

são a viscosidade do vidro vulcânico (que depende da temperatura e composiçâo) e a

carga litostática (depende da espessura do depósito). Fragmentos líticos também são

afetados. Estudos experimentaís indicam que a soldagem de ignimbritos de

composição riolítica começa entre 6000 C e 7500 C, dependendo da pressão de carga e

do conteúdo de água do vidro. Em zonas com soldagem achatada, fragmentos juvenis

de vidro estirados, chamados de fiamme, definem uma foliação planar ou textura
eutaxítica. os fiammes normalmente não apresentam vesícula. rufos densamente

soldados, que em amostras de mäo possuem aspecto vitreo, säo chamados de

vitrófiros (Cas & Wright,19B7).

Segundo Cas & Wright (1987) os fiammes indicam um fluxo de massa

secundário que ocorre durante a soldagem chamado de reomorfismo. Dobras de fluxo
sáo algumas vezes bem desenvolvidas durante a soldagem. porém alguns autores

(schmincke & swanson, 1967 e chapin & Lowell, 1979) sugerem que o estiramento e a
soldagem de fiammes seja uma feição de fluxo primário durante os estágios finais do

fluxo piroclástico. Para wolff & wright (1981)estas estruturas são fruto de processos

secundários envolvendo primeiro uma deformação compactacional com subseqüente
fluxo sobre uma vertente. Tufos soldados reomoficos (rheomorfic welded furf) são mais
freqüentes em riolitos peralcalinos, devido a sua baixa viscosidade, se comparados aos

riolitos cálcio-alcalinos.

Dependendo do grau de soldagem dos ignimbritos, pode-se utilizar termos como
ignimbritos de alto grau (altamente soldados) e ignimbritos de baixo grau (pouco

ou não soldados).

Erupções com baixo conteúdo de gás e baixa velocidade de gás resultará em

uma coluna de colapso de pequena altura, o que favorece à formação de ignimbritos

altamente soldados. Essas mesmas condições não favorecem a presença de cinzas

vítreas (vlfric ash).

o processo de devitrificação, comum em ignimbritos, envolve cristalização sub-
so/rdus de vidro meta-estável (Ross & smith, 1961 e Lofgren, 1970, em cas & wright,
1987). A devitrificação, que tem como produtos principais cristobalita e álcali-feldspato,

tendem a ocorrer mais intensamente em ignimbritos densamente soldados e de alguma

forma protegidos do resfriamento rápido como os na caldeira.



4.2.6 Seqüências vulcânicas antigas

Seqüências vulcânicas antigas usualmente são modificadas em diferentes graus

por processos como erosão, alteração hidrotermal, diagênese, metamorfismo e
deformaçáo.

Sem unidades resistentes, como lavas e depósitos soldados, såo pequenas as

chances de preservaçäo de rochas vulcanoclásticas pelo intemperismo e erosão. Estas

unidades resistentes porém podem estar desproporcionalmente preservadas em

relação a ocorrência original, dificultando o reconhecimento dos processos que os gera.

os processos que obliteram as estruturas dos corpos e afloramentos e as

características petrográficas das rochas podem ser agrupados em conjunto de
processos contemporâneos e posteriores a geração das rochas. Estes são sintetizados
na TABELA 4.7.

TABELA 4.7 - Eventos pós-deposicionais que influenciam a preservação dos depósitos
vulcoclásticos ant¡gos (Cas & Wright, 1987).

POSTERIORES

h¡drotermal polifástca

Devitrificação

Palagon¡tizaçåo

Fraturamento h¡dráulico

Alteraçáo hidÍotermal prolongada

Diagênese

Metamorfismo

Deformaçåo

a) Alteração hidrotermal polifásica

Alteração hidrotermal, segundo a definição de Henley & Ellis (19g3), é um termo
geral utilizado para mudanças mineralógicas, texturais e químicas nas rochas em
resposta as mudanças químicas e termais provocadas pelo contato destas com água,
vapores e gases quentes.

A análise dessas alterações é importante uma vez que atuam nas relaçöes

texturais e mineralógicas de rochas vulcânicas e vulca noclásticas originais, tornando-as
mais complexas e, conseqüentemente, dificultando seu reconhecimento.

Algumas dessas alterações podem produzir um efeito aparente de textura
clástica. Allen (1988) mostra que rochas paleozóicas australianas interpretadas



inicialmente como piroclásticas ácidas e epiclásticas são, na verdade, lavas ácidas

devitrificadas e hidrotermalizadas polifasicamente.

Quando se trabalha com rochas alteradas é importante o reconhecimento de

texturas primárias, mesmo que através de relíquias ou fantasmas de texturas. Estes
vestígios podem possibilitar o entendimento não somente da origem, mas também
afetaram as rochas com a alteração hidrotermal, por exemplo. Dentro desse trabalho
de reconhecimento, o estabelecimento de zonas de alteraçäo é uma valiosa ferramenta
para a caracte rizaçáo do sistema hidrotermal associado, e conseqüentemente, para a
formulação de modelos prospectivos para a ârea.

b) Devitrificação

Vidros säo termodinamicamente instáveis e comumente sofrem devitrificação
pós-erupção. o processo de devitrificação envolve a nucleação e o crescimento de
cristalitos fibrosos de quartzo (subordinadamente cristobalita e raramente tridimita) e
alcali-feldspatos (Lofgren, 1970, 1971a e 1971b, em Cas & Wright, 1987).

os esferulitos consistem em um conjunto de fibras radiais de dimensöes e
formas variadas. segundo Loufgren (1971a, em cas & wright, 1987), a forma dos
esferulitos varia com a temperatura. Formas circulares estäo associados à
temperaturas < 4000 c, entre 4000-6000 c formam agregados em forma de ,,nó de
gravata" (bow tie shaped), e em temperaturas superiores à 7000 c tornam-se fibrosos.
carr (1981, em cas & wright, 1987) observa que esferulitos ocorrem mais na
devitrificação de púmice que na de matriz vítrea.

Devitrificação e hidrataçäo ocorrem através da despolimerização provocada pela
água que quebra as pontes de s¡-o-si. A liberação de sioa possibilita a nucleação de
quartzo e de feldspato (na presença de álcalis). Loufgren (1971a, em cas & wright,
1987) constata que a quantidade de álcalis em solução aumenta com a devitrificaçao e,

em menor grau, com a hidratação.

Em poros, espec¡armente em zonas não sordadas, cristarização da fase vapor
pode ocorrer na forma de tridimita e, menos comumente, cristobalita, a lcali-feldspato
(usualmente sanidina), hematita e raramente biotita, anfibólios e zeólitas. lsto ocorre
contemporaneamente ou posterior a devitrificaçäo. Esses vapores säo derivados de
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outros, confinados e provenientes de fragmentos juvenis vítreos, ou do aquecimento de

água subterrânea, durante o resfriamento ou colocaçäo do ignimbrito.

c) Palagonitização

Quando um magma basáltico é resfriado em contato com água forma-se um

vidro marrom pálido a vermelho-ama rronzado chamado de sideromelana. euando
negro é chamado de taquilito (tachylite) (MacDonald, 1972, em Cas & Wright, 1997).

A cor negra do taquilito deve-se a gråos dispersos de magnetita muito finos mas

segundo Kawachi ef ai. (1983, em Cas & Wright, 1987) esta coloração é devida a
cristalitos de piroxênios gerados por resfriamento rápido.

Estes vidros, especialmente a sideromelana, mudam sua cor para amarelo a
amarelo-amarronzado quando hidratados e são denominados palagonita (peacock &
Fuller, 1928 e Moore, 1966, ambos em Cas & Wright, 1987).

A alteraçäo palagonítica, que envolve hidratação e troca iônÌca em vidros

basálticos, é um processo pré-metamórfico e deve-se essencialmente à interação água
- vidro vulcânico.

d) Fraturamento hidráulico

se um sistema fluido de subsuperfície desenvolve pressões que excedam a

resístência de confinamento da rocha, ele irá desenvolver fraturas ou sistemas de

fraturas levando a um mecanismo de brechação da rocha. Esse mecanismo é chamado
de fraturamento hidráulico.

As brechas formadas por esses processos possuem geralmente fragmentos
angulares com formato de lascas. Dependendo do contexto podem ser confundidas
com brechas de depósitos hialoclásticos formada por fragmentos de rápido
resfriamento, porém as brechas hidráulicas estão normalmente confinadas a zonas de

fraturas. Em fraturas pequenas os fragmentos têm uma estreita relação, como peças

de quebra-cabeça Çigsaw). Em zonas com fraturas mais bem desenvolvidas os
fragmentos podem ser deslocados e muitas vezes rotacionados pelo fluido. Esse fluido
é responsável pelas alteraçÕes hidrotermais.

e) Diagênese



Diagênese é considerada como um estágio inicial de transformação dos

minerais em baixa temperatura e pressão, sob condição que antecede as do

metamorfismo de baixo grau, e pode causar significantes mudanças texturais e

mineralógicas na rocha.

Seus efeitos são observáve¡s especialmente no vidro meta-estável e na

porosidade da rocha, mas a recristalização granofírica do vidro pode também ser

considerada um processo diagênico, segundo Cas & Wright, 1g87.

f) Metamorfismo

Metamorfismo produz mudanças mineralógicas e texturais associadas às

deformações, o que dificulta o reconhecimento de feições originais da rocha. porém

algumas texturas podem ser reconhecidas através de seus fantasmas, especialmente

se o metamorfismo for fácies xisto verde. Texturas como relíquias de fragmentos
vítreos e texturas de soldagem tem sido reconhecidas em rochas do fácies xisto verde.

g) Deformação

comumente associadas ao metamorfismo, as deformações são especialmente

responsáveis por mudanças geométricas-espaciais nos depósitos.

uma questão difícil de se resolver é se algumas alterações precederam

deformaçÕes ou se algumas deformaçöes geram as alierações.

o reconhecimento de púmice em depósitos piroclásticos antigos pode ser muito
difícil por ser, devido a sua porosidade, muito susceptível a modificações químicas
(circulação de fluídos e vapores gerando precipitação de materiais ou cristalização de

minerais) e mecânicas (compactação e deformação). são mais bem preservados em
rochas soldadas.

4.3 Alteraçöes e sistemas hidrotermais

Alteração hidrotermal é um processo complexo que envolve mudanças

mineralógicas, químicas e texturais, resultantes da interação de fluidos aquosos
quentes com a rocha, sob determinadas condiçöes físico-químicas (pirajno, 1g92).
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Um fluido hidrotermal pode apresentar-se como soluçoes moleculares ou

coloidais. Normalmente estão presentes na forma de soluções líquidas tendo água

como solvente. Esia solução é quente (50 - 5000 C) e contém elementos como Na, K,

Ca e Cl e, em menores quantidades, Mg, B, S, Sr, COz, HzS, HN¿, Cu, Pb, Zn, Sn, Mo,

Ag, Au. (Pirajno, 1992).

A água destas soluçöes hidrotermais pode ser meteórica, marinha, conata,

metamórfica ou magmática, mas maioria das soluções hidrotermais é formadas água

de mais de uma origem. As temperaturas das águas de origem magmática,

metamórfica e conata são sempre elevadas enquanto que as de origem meteórica e

oceânica são mais baixas, e se aquecem por mistura de águas aquecidas de uma outra

fonte ou em contato com rochas quentes (Hibbard, 1995).

As razões isotópicas de oxigênio têm ajudado muito a esclarecer a origem das

águas envolvidas em alguns processos hidrotermais. Estas razöes, com relaçäo as

soluçöes hidrotermais, säo como uma assinatura que indica a origem da água

envolvida no processo (Hibbard, 1995).

O processo de alteração hidrotermal ocorre quando fluidos hidrotermais atacam

quimicamente os minerais constituintes de rochas ao redor produzindo, ao se

requilibrarem sob novas condiçÕes, uma nova assembléia mineral.

Segundo Jensen & Bateman (1981) e Pirajno (1992), os fatores que determinam

o tipo e a intensidade de alteração hidrotermal são: (1) características e composição da

rocha encaixante, (2) composrção do fluido hidrotermal, (3) condiçoes de temperatura e

pressão, (4) a concentração, atividade e potencial químico de componentes fluídos tais

como H*, HzS, COz, Oz, K..

os principais tipos de alteração hidrotermal são: metassomat¡smo alcalino,

propilítica, fílica, argílica intermediária e argílica avançada.

4.3.1 Metassomatismo do íon hidrogênio, hidrólise e troca de
bases

lmportante nos processos de alteraçóes hidrotermais, o metassomatismo do íon

hídrogênio e hidrólise são fenômenos quimicos que envolvem a decomposiçäo iônica

de HzO em H* e OH-.

Num processo de alteração hidrotermal H* (ou OH-) é consumido durante

reações com minerais silicáticos. Água ou ácidos são as principais origens de íons H*



em soluções hidrotermais. A conversão de silicatos anhidros para hidros (micas,

argilas) é uma reaçäo de hidratação e também consome H*, liberando íons metálicos

na solução, afetando conseqüentemente o pH desta e sua capacidade de dissolver ou

apreender cátions (Pirajno,1 992).

É comum a confusão entre hidrólise e hidratação. Na reação de hidrólise, há

consumo de H* ou OH- mudando a razäo H*/OH- das soluções. A hidratação

corresponde a um processo químico de transferência da molécula de água da solução

para o mineral, muitas vezes acompanhada de hidrólise. Para melhor esclarecer esta

diferença Pirajno (1992) utiliza dois exemplos:

1) Hidrólise: ocorre na alteração do feldspato (um típico exemplo de H*

metassomatismo), onde há liberação de K. e consumo de H*:

1,5 KAlSi3O6 + HzO = 0,5 KA|3Si3Olo (OH)z + K* + 3SiOz + OH-
feldspato potássico muscovita quartzd

2) Hidratação: ocorre na conversáo de olivina para serpentina:

2 Mg2S¡O4 + HzO + 2H- = Mg3S|2O5(OH)4olivina sérpentina

lgualmente importantes nos processos de alterações hidrotermais säo as

reaçöes de trocas catiônicas (exchanges). o mais típico exemplo é a conversão de

microclíneo para albita onde Na* substitui K*, que se concentra na solução:

KAlSi3Os + Na* = NaAlSiOe + K*
mícroclíneo âlbite

segundo Pirajno ('1 992) o metassomatismo do íon hidrogênio (metassomatismo

de H*), a hidrataçäo e troca catiônica controlam a estabilidade de minerais silicáticos, o
pH das soluções e a transferência de cátions na solução, sendo portanto reponsáveis
pelas assembléias minerais propilíticas, argílicas, sericíticas e potássicas comumente

observadas em litotipos hidrotermalizados.

Areas de intensa decomposição hidrolítica ou metassomatismo de H* de

silicatos são normalmente envolvidas por alteração propilítica, onde a hidratação

normalmente com C02 subordinado é dominante (pirajno, 1gg2).
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Reaçoes com feldspatos que ocorrem durante metassomatismo de H* são

detalhadas por Hemley & Jones (1964, em Pirajno, 1992) por meio de estudos

experimentais. Estes autores utilìzam soluçÕes aquosas com cloreto e estabelecem

reações experimentais para sistemas com KzO e NazO, descritas abaixo:

Sístema KzO-AlzO¡-SiOz-HzO

A formação de muscovita pode ser expressa da seguinte forma:

(1) 3KAlSi3Os + 2H* = KAI:SigOro (OH)2 + 2K" + 6SiOzmicroclíneo muscovita quartzo

(2) o,TSNazCaAl4SieOzq + 2H* + K. = KAI¡Si¡Oro (OH)z + 1,5Na* + 0,75 Ca* + 3SiOz
andesina muscovita quartzo

Outras reações observadas neste sistema:

(3) KAl3Si3O10 (OH)2 + H* +1,5 HzO = 1,5 AlzSizOs(OH)¡ + K*
muscovita 

- ' '- ca'oliniia -'

(4) KAl3Sj3Olo (OH)2 + ¡1* + 3SiO2 = 1,5 Al2SiaOle(OH)2 + K*
K-mica pirofitita

Sistema Na2O-Al2O3-SiOz-HzO

As principais reaçÕes desse sistema são:

(5) 1,SNaAlSi3Oe * H* = 0,5NaAlgSi¡Oro(OH)2 + 3SiO2 + Na.albita parágonita'

(6) NaAlsSi¡Oro(OH)2 + H* + 35i02 = 1,$AlzSi¿Oro(OH)2 + ¡¿*paragonila quartzo pi¡ofilità-'

(7) 1,17NaAlSisOe + H* = 0,5Naq,33412.33Si3.67O10(OH)2 + 1,67SiO2 + Na*albita Nà-moàimonflöñìra -'

(8) 3NaepAl2,3¡Si¡,ozOro(OH)z + H* + 3,5H20 = 3,5 AlzSizOs(OH)¿ + 4SiO2 + Na*Na-montmor¡llonite ceolinilâ -'

A oxidaçäo de HzS leva a formação de ácido sulfúrico (H2SO4), um poderoso

agente lixiviante e particularmente ativo em ambientes vulcânicos e subvulcânicos de

baixas temperaturas. Lixiviaçäo ácida (acid leaching) é responsável por alteração

argílica comumente vista em depósitos epitermais e em alguns sistemas de pórfiros.

Hemley ef ai. (1969) estudam experimentalmente as relaçöes de estabilidade de

um sistema formado por feldspato potáss¡co, muscovita, caolinita e alunita em função

da atividade de H2soa e Kzso¿ (FlcuRA 4.12). Alunita é o mineral chave neste tipo de
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alteração hidroiermal que normalmente caracteriza os sistemas epitermais

denominados de hÌgh sulfidation (Hedenqulst, 1987 em White & Hedenquist, 1990) e

que, normalmente, ocorre associada a opala, caolinita, dickita, sericita, pirofilita e

diásporo. A zona de lixiviação (leaching zone), comumente observada junto à alunita é

enriquecida em sílica residual e apresenta textura porosa (vuggy silica).

Reações obtidas experimentalmente por Hemley ef a/. (1969) para o sistema

KzO-AlzO¡-Si02-H2O-SO3 são:

(9) KAl3Si3Oro (OH)2 + 4¡* + 2SO42- = KAI¡(SOq)z(OH)o + 3SiOzmuscovita alunita

(10) 3Alrsiros (OH)a + ZKt + 4H* + 4SO42-= 2 KAlg(SO¿)z(OH)6 + 6SiO2 + 3¡1rg
cao¡ìnita atunità'

(1 1) 2KAl3Si3Oro (OH)z + 2H. +3 H2O = 3 AlzSizOs(OH)¿ + 2K*
muscovita caotinitá '

Alunita é tipicamente encontrada em rochas que sofreram um intenso

metassomatismo de H*, no qual o feldspato é destruído formando muscovita, argilo-

minerais e pirofilita. A reaçåo envolvendo feldspato e a formação de alunita é:

t1 2l 
ÊålP"i:?"q,:"Pf 

. * zsoo'- = 2 KAr3(soa)2(oH)6 + 2K* + es¡e,

Beanes (1982, em Hibbard, 1995) formula um diagrama que relaciona os

campos de estabilidade de andalusita, pirofilita, caolinita, muscovita e feldspato
potássico, temperatura e concentração de KCI em relação a de HCI (FIGURA 4.13).

Hibbard (1995) ressalta os seguintes aspectos desse diagrama:

- o feldspato potássico é estável a altas temperaturas, e a caulinita a baixas. Desta

forma a zona hidrotermal com feldspato potássico tende a distribuir nos arredores

da intrusão enquanto a zona da caulinita nas regiöes mais distais, e, entre ambas

zonas deve concentrar-se muscov¡ta. Este zonamento também ocorre com minerais

de minério, sendo que arsenopirita, wolframita e calcopirita associam-se a zonas de

temperaturas relativamente altas, enquanto que argentita, cinábrio, estibnita e
marcassita cristalizam-se preferencialmente em regiões mais distais e superficiais

dos sistemas hidrotermais.
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FELDSPATO POTÁSSICO

<- ATTVIDADE DE H,SO,

FlGURA4.12 - Campos de estabilidade do feldspato potáss¡co, muscovita, caol¡n¡ta e alunita em
função de atividades de H,SO. e K,SO. (Hemley ef a/., 1969).

FELDSPATO POTASSICO

ANDALUSITA

PIROFILITA

CAOLINITA

log m*a, / mHCt 

-
FIGURA 4.13 - Campos de estabilidade de andalusita, pirofilita, caolinita, muscovita e feldspato
potáss¡co em relação a Temperatura e concentraçäo de KCI e HCI (Beane, 1982, em Hibbard,
r 995).
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quando a temperatura diminui, o feldspato potássico torna-se instável e pode

inicialmente ser substituído por muscovita e posteriormente por caulinita. Estas

mudanças, chamadas de seqüência paragenética, estabelecem novos zonamentos

superpostos aos mais antigos e são acompanhadas pelos minerais de minério.

de modo análogo, em condições ácidas, andalusita ou p¡rofilita podem ser as fases

estáveis, ao invés de muscovita e feldspato potássico. A andalusita pode se formar

as custas de feldspato potássico pela reaçäo:

(13) 2H" + 2KAlSi¡OB = 2K* + AlzSiOs + SSiOz + HzO
feldspato potássico andalusita

4.3.2 Estilos e t¡pos de alteração hidrotermal

O reconhecimento das assembléias minerais comuns em alguns depósitos de

minério estudados, tais como greisens, skarns e Cu-pórfiro, possibilitaram o

estabelecimento de diversos tipos de alterações hidrotermais.

O estilo da alteração reflete a intensidade, forma e caráter do fenômeno e

termos como fraco, moderado, forte, extenso, pervasivo e näo pervasivo são muito

utilizados na literatura e refletem o estado de preservação da rocha original e sua

geometria (Pirajno, 1 992).

a) Estilos de alteração hidrotermal

Os principais estilos segundo Pirajno (1992) são descritos abaixo:

1) Pervasivo: é caracterizado pela substituiçäo total ou quase total da rocha

. resultando numa obliteração total ou parcial das texturas.

2) Seletivamente pervasivo: refere-se a substituição de minerais específicos,

isto é, clorita substituindo biotita, ou sericiia substiiuindo plagioclásio. Neste

caso a textura original é preservada. Hibbard ('1995) chama esse processo

de su bstitu ição r ealiv a (re a ctiv e re p I a c e m e nt).

3) Não pervasivo: significa que apenas certas porções da rocha foram afetadas

pela alteração. Alteraçöes ocorridas em veios e fraturas são exemplos de

alteraçöes näo pervasivas, muitas vezes chamadas de fissurais.
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O estilo de alteração está diretamente associado ao tipo de abertura presente na

rocha que possibilita a circulaçäo dos fluídos. Pré-existindo espaços abertos, estes

proporcionam uma superfície rochosa que serve como substrato para a precipitaçáo

direta de minerais de soluções hidrotermais (Jensen & Bateman, 1981 e Hibbard,

1995).

Jensen & Bateman (1981) descrevem detalhadamente os tipos de aberturas que

permitem a circulaçöes de fluidos tais como poros, planos de bandamento, vesículas,

fraturas de resfriamento, brechas ígneas, fissuras, zonas de cisalhamento e aberturas

vulcânicas.

b) Tipos de alteração hidrotermal

A maioria dos processos hidrotermais está relacionada a atividades de álcalis e

hidrogênio, normalmente representados pela razão aK*laï*, onde a representa a

atividade dos íons K* e H* no sistema.

A razão aK* laï* decai com a diminuição de temperatura e pressäo. lsto é o
mesmo que dizer que o metassomatismo de H* aumenta no sentido da alteração

alcalina para a argílica avançada (FIGURA 4.14 e 4.15).

Os tipos de alteração propostos por Pirajno (1992) são semelhantes aos

propostos por Meyer & Hemley (1967) e seguem a ordem de aK*/aH* e são assim

divididos:

b1) Metassomatismo alcalino (inclui as alteraçÕes potássica e sódica)

b2) Alteração propílítica

b3) Alteração fílica ou sericítica (inclui grelsenizaçäo)

b4) Alteração argílica (intermediária e avançada)

b5) Outras alterações.

b1 ) Metassomatismo alcalino

A interação com fluidos residuais produzidos por uma recente consolidação de

uma massa ígnea resulta numa série de mudanças pós-magmáticas ou subsólidas no

corpo ígneo e nas encaixantes ao seu redor (Pirajno, 1992).

Estes fluidos são de alta temperatura (600 - 800" C), e a interação rocha/fluido

nesse caso resulta na cristalização de minerais tanto em condições de subsolidus

como também por reações de substituição. O processo inclui:
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(1) reação de troca de base em feldspatos, especialmente K-Na,

(2) mudanças estruturais em feldspatos,

(3) albitização,

(4) microclinizaçäo,

(5) cristalização de micas tri-octaed ricas.

O metassomatismo alcallno tem uma relação direta com a presença de voláteis

(8, F, Cl, H2O) em rochas graníticas, que modificam as condiçÕes físico-químicas do

magma e sua cristalização, e såo importantes no transporte de elementos metálicos.

Feições microscópicas, como por exemplo núcleos de plagioclásio envolvidos

por feldspato potássico ou vênulas finas de feldspato potássico em plagioclásio, algo

semelhante a antipert¡tas são produtos comuns deste tipo de alteração. A pertita e a

antipertita de origem metassomática diferenciam-se das subsolvus por não apresentar

a mesma direção cristalográfica do feldspato hospedeiro.

A albitizaçáo de feldspato potássico durante o metassomatismo alcalino, pode

ser acompanhada por muscovitìzação da biotita.

Alteraçäo potássica é especialmente comum e importante para sistemas pórfiros

e epitermais, onde os minerais característicos destas alteraçöes säo o feldspato

potássico (normalmente vermelhos, devido a microinclusöes de hematita) e biotita em

pórfiros e adulária em sistemas epitermais, Esta ateração é usualmente acompanhada

de sulfetos (calcopirita, pirita e molibdeníta) e ocorre entre temperaturas de 600 a 4s0o

c.

Feldspato potássico de zonas de alteração potássica são característicamente

b2) Alteração propilítica

A alteração propilítica tende a ser sempre pervasiva e é caracterizada pela

adição de HzO e COz nas rochas e, localmente, S com quase ausência de

metassomatismo de H*, Epídoto, clorita, carbonatos, albita, feldspato potássico e pirita

são minerais típicos deste tipo de alteraçäo, podendo ocorrer sericita, óxido de ferro,

montmorillonita e zeólitas.

Em algumas situações pode haver intensa albitização, cloritização, zeolitizacão

e carbonatizaçäo, que Meyer & Hemley (1967) preferem tratar separadamente, como

tipos de alteraçäo propilÍtica.
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b3) Alteração fílica/sericítica

É caracterizada pela assembléia qua rtzo-sericita-p irita, usualmente associada a

feldspato potássico, caolinita, calcita, biotìta, rutilo, anidrita e apat¡ta.

Pirajno (1992) e Meyer & Hemley ('1967) referem-se a sericita como sendo finas

micas brancas dioctaédricas incluindo muscovita, paragonita, phengita, fuchsita e

roscoelita mas para lnoue (1995) sericita é simplismente um termo petrográfico usado

para material micáceo de granulação fina e alta birrefringência. Este termo foi adotado

nessa dissertação.

A alteraçäo sericítica é essencialmente associada à desestabilização de

feldspato em presença de H*, OH-, K e S para formar quartzo, mica branca, pirita e

calcopirita subordinada. Neste processo Na, Mg, Ti e Fe e algum K sáo lixiviados.

b4) Alteração argílica

Alteraçäo argílica é muito comum em sistemas pórfiros e epitermais e é

caracterizada pela formação de argilo-minerais devido ao intenso H* metassomatismo

(lixiamento ácido) a temperaturas entre 100 - 300o C.

A líxiaçäo de bases dos alumino-silicatos pode resultar em enriquecimento em

sílica, e, desta forma às zonas de alteração argílica associam-se zonas de silicificação.

Alteração argilica-ìntermed iária é definida pela presença de montmorillonita, illita,

clorita, caolinita, dickita, hallosita e, subordinadamente, sericita.

A alteração arg ilica-avançad a é produto de intenso ataque ácido que lixivia os

cátions de álcalis e provoca uma completa destruição de feldspato e minerais silicáticos

máficos. As principais fases minerais são dickita, caolinita, pirofilita, barita, alunita e

diásporo. Sulfetos como covellita, digenita e enargita säo comuns.

Lixiviação de bases acima de 3000 C produz uma assembléia contendo pirofilita,

andalusita, quartzo, topázio e pirita. Outra associação m¡neral pode incluir poucas

quantidades de sericita, diásporo, caolinita, anidrita, corindom, dumortierita e cloritóide.

Alteraçäo alunítica é parte da alteraçäo a rgílica-avançad a em presença de íons

sulfato, onde protólitos ricos em Al pode ser a fase dominante.

b5) Outros tipos de alteração

- Silicificação
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É a alteração mais comum e conhecida e é identificada pelo enriquecimento em

sílica como ü,-quartzo opala e calcedônia (em baixa temperatura), B-quartzo, tridimita e

cristobalita (em alta temperatura).

Durante processos hidrotermais, sílica pode ser intruduzida por circulação de

fluidos ou na forma de sílica residual resultante da lixiviação de bases.

Solubilidade da sílica aumenta com a temperatura e pressão. Esta vai se

precipitar em regiões de baixa temperatura e pressäo,

Alguns depósitos epitermais são caracterizados por capeamentos de sílica (sl/rca

cap), brechas silicáticas, veios e silicificação da encaixante.

Silicificação é comum em depósitos do tipo Cu-pórfiro e epitermais.

- Hematitização e alteração rica em Fe

Hematita, ankerita, siderita, clorita rica em Fe e anfibólios são produtos de

alteração comum em alg uns depósitos minerais.

lmpregnação de hematita, disseminação e veios associados com os estágios

tardios de alteração hidrotermal em Sn-W sistemas de mineralizações.

4.3.3 Sistemas hidroterma¡s

Um sistema hidrotermal pode ser definido como a distribuição de fluÍdos quentes

que circulam lateral e horizontalmente em várias condições de pressão e temperatura

sob a superfície terrestre. Através de uma série de reações com a encaixante, estes

fluidos quentes, cujas temperaturas podem variar entre 50o e mais de S00o C, lixiviam,

transportam e, posteriormente, precipitam diversos componentes em resposta a

mudanças nas condições físico-q uímicas, provocando alteraçÕes nos minerais originais

das rochas por onde circulam (Pirajno, 1 992; Pérez Aguilar, 1999).

Na literatura o termo hidrotermal e geotermal muitas vezes é utilizado de forma

indistinta. A observação de que sistemas geotermais ativos e recentes apresentam

semelhanças à ambientes e assembléia de minerais de depósitos hidrotermais levou

alguns pesquisadores a conclujrem que a formação destes depósitos tem sua origem

em antigos sistemas geotermais (Henley & Ellis, 1983).

Um sistema geotermal ocorre em regiões vulcânicas onde há alto fluxo de calor

e circulação na crosta de água aquecida por células de convecção. Esta circulação de
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água quente, predominantemente de origem meteórica e aquecida durante o processo

de circulaçäo, promove alterações hidrotermais nas rochas por onde circulam

resultando em assembléias minerais muito semelhantes às encontradas em depósitos

hidrotermais estudados (Henley & Ellis, 1983). Em outras palavras, os sistemas

geotermais atuais, abundantes em zonas tectonicamente ativas da crosta terrestre e

classificados segundo seu posicionamento tectônico e fonte de calor, sáo arquétipos de

sistemas antigos preservados, os quais concentraram metais em suas porçÕes antigas

formando depósitos hidrotermais (Henley, 1985; Hayba ef a/., 1985).

A maioria dos autores (White & Hendquist, 1990; Pirajno, 1992; Hendquist &

Lowenstern, 1994; Hibbard, 1995; Inoue, 1995) utiliza o termo sistema hidrotermal para

descrever os processos envolvidos na formação de depósitos caracterizados como

hidrotermais pela presença de assembléias e texturas típicas, estando estes

relacionados ou näo a sistemas geotermais antigos. O termo sistema geotermal fica

restrito a circulação por convecção de água aquecida, com grande componente

meteórico, em ambientes vulcânicos, que no passado geológico foram responsáveis

pela formaçáo de vários depósitos hidrotermais.

Lindgreen (1922, 1933, em Henley, 1996) foi o primeiro a classificar depósitos e

sistemas hidrotermais. com base em observações mineralógicas e texturais o autor

inferiu condições de temperatura e pressão (profundidade), e estilos de mineralizações,

Lindgreen classificando-os em hipotermais, mesotermais e epitermais. Esta

classificaçäo aos poucos foi deixando de ser utilizada por ser muito simplista e não

refletir a verdadeira complexidade que um sistema hidrotermal apresenta, porém a

relação observada entre sistemas geotermais ativos em ambientes vulcânicos e os

sistemas epitermais de Lindegreen fizeram com que o termo epitermal fosse mantido e

amplamente utilizado.

Segundo Pirajno (1992) existem seis tipos de sistemas hidrotermais:

1) sistemas hidrotermais magmáticos relacionados à atividade plutônica rasa ou

profunda que geram depósitos greisens de Sn-W.

2)sistemas hidrotermais magmático-meteóricos a predominantemente

meteóricos presentes em ambientes vulcano-plutônico a subvulcânicos,

relacionados à atividade vulcânica. São responsáveis por mineralizaçöes de

Cu-pórfiro, skarns, depósitos epiterma¡s de metais preciosos e de base,

assim como por diversos tipos de depósitos na forma de veio.



sistemas hidrotermais atuantes sob o assoalho oceânico. São responsáveis

pela formação de uma vasta gama de depósitos vulcanogênicos de sulfetos

maciços.

sistemas hidrotermais associados a nfts presentes em bac¡as sedimentares,

podendo ou näo estarem associados a atividade ígnea.

depósitos stratabaud de sulfetos encaixados em rochas carbonáticas, que

podem ser considerados como membros finais dos sistemas associados a

bacias sedimentares (tipo 4).

sistemas hidrotermais relacionados a metamorfismo.

Hibbard (1995) classifica os sistemas em sete tipos: plutônico intramagmático

(plutônic intramagmatic), vulcânico intramagmático (vulcanic intramagmatic), skarn

(skarn pluton), pórfiro (porphphyry-pluton), náo plutônico (non-pluton vein-replacement),

epitermal (epithermal), geotermal exalativo (exhalative-geothermat). Todos estes tipos

estão contidos nos descritos por Pirajno (1992).

Henley & Ellis (1983) e Henley (1985), estudam sistemas geotermais em regiöes

vulcânica ativas ou recentes, e identificam, por meio de isótopos estáveis, o predomínio

de água meteórica no sistema, com alguma contribuiçäo magmática e, em casos de

ambiente oceânico, água do mar.

O fato das assembléias de alteraçäo de sistema geotermais recentes associados

à ambientes vulcânicos serem semelhantes às encontradas em depósiios epitermais e

de Cu-pórfiro fez com que pesquisadores (Henley & Ellis, 1983 e Henley, 19Bb)

estudassem a circulação de fluidos nestes sistemas, o que possibilitou a formulação de

modelos, e, conseqûentemente, avanços na compreensão dos processos de formação

de depósitos hidroterma¡s.

A infiltração de água meteórica na crosta por zonas permeáveis interfere no

resfriamento de corpo ígneo e interage, de forma complexa, com a rocha encaixante

aquecida com vapores e fluidos magmáticos. Água subtenânea aquecida, devido a sua

baixa densidade, tende a deslocar-se para a superfície, iniciando a formação de células

convectivas que compóem o sistema geotermal, cujas expressöes superficiais são hof

springs, sfeam yenfs, geysers, mud pools e fumarolas. Este tipo de sistema também

ocorre em oceanos associados a cadeia meso-oceânica e em volta de ilhas vulcânicas

(Pirajno, 1992).

ó)

4)

5)

6)
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Um sistema geotermal consiste de uma fonte de calor (H), uma fase fluída (F),

um sistema de recarga (R), uma célula de circulação (C) e um sistema de descarga (D)

(FTGURA 4.16).

FIGURA 4.16 - Distribuiçäo de isotermas e células convectivas de fluidos acima de uma fonte
de calor. H: fonte de calor. C: células de convecção. R: recarga. D: descarga (p¡rajno, 1992).

Pirajno (1992) descreveu, considerando os trabalhos de Henley & Ellis (1983) e
Bogie & Lawless (1987 em Pirajno, 1992), quatro tipos de sistemas geotermais,

também baseados na morfologia e tipo de magmatismo: (a) sistema associado a

caldeiras em terrenos de vulcanismo ácido, (b) sistemas associados a estratovulcöes

andesíticos, (c) sistemas associados a vulcöes cordilheranos (highland vulcanoes) e (d)

sistemas associados a ilhas vulcânicas.

Nos sistemas geotermais associadas a caldeiras uma das características é a
precipitaçäo de sílica e, particulamente, a formação de extensas capas de sílica amorfa
precipitada junto a superfície (srnfer).

Em sistemas geotermais associados a estratovulcões andesíticos a circulação

de fluidos ocorre dentro do edifício vulcânico. A recarga provém de regiões de baixo
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relevo enquanto que a descarga ocorre predominantemente junto a porçäo central da

estrutura.

O sistema cordilheirano compartilha as feiçÕes tanto de sistemas geotermais

associados a caldeiras como dos associados a estratovulcões. Sua principal

característica é estar associado a grandes cordilheiras.

O sistema associado à ilhas vulcânicas tem como principal característica a

presença de água do mar, que penetra nos flancos da estrutura vulcânica submersa,

causando diversas mudanças químicas nos fluidos magmáticos.

4.3.4 Depósitos epitermais

O termo epitermal refere-se atualmente a uma classe de depósitos hidrotermais

formados a relativas baixas temperaturas (< 300" C) e profundidades de 1 - 2 Km. Mas

a despeito das baixas profundidades há evidências de componentes magmáticos nos

fluidos (Hedenquist & Lowenstern, 1994).

Sistemas geotermais, posicionados nas porçÕes superiores da crosta (< 2 Km),

säo exemplos ativos de sistemas que deram or¡gem a depósitos epitermais.

Depósitos epitermais são encontrados em uma variedade de ambientes

geológicos, refletindo os diferentes condicinamentos, sejam estes ígneos, tectônicos e

estruturais.

- Con d ic io name ntos ígneos:

A maioria dos depósitos epitermais são espacial e temporariamente associado

com rochas vulcânicas subaéreas relacionadas a ¡ntrusões subvulcânicas (Sillitoe &

Bonham, 1984).

A atividade ígnea tem um importante papel na formação de depósitos epitermais

somente se fornecer o calor necessário para formação de células de convecção de

fluidos hidrotermais, além de contribuir com fluidos magmát¡cos.

As rochas que comumente hospedam depósitos epitermais são efusivas ou

piroclásticas de composiçäo intermediária à ácida (Sillitoe & Bonham, i 9B4), e suites

cálcio-a lca linas a alcalinas podem conter depósitos significantes.

- Con d icionamentos tectônicos:
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Vulcanismo subaéreo pode ocorrer em vários contextos teciônicos, sendo o

principal deles em arcos vulcânicos associados a zonas de subducção oceânica-

continental ou oceân¡ca-oceânica. Regiões de derrames basálticos de composiçäo

tholeítica a dacítica não contém depósitos epitermais, assim como também não

ocorrem associados a cadeias oceânicas (White & Hedenquist, 1990).

Depósitos epitermais podem ocorrer em ambientes distensivos associados a rfts

de retro-arco, originando depósitos como o de Taupo Volcanic Zone (Nova Zelândia)

(White & Hedenquist, 1990)..

- Cond icionamentos estruturais:

Alguns depósitos epitermais estão regionalmente associados com estruturas

vulcânicas. Falhamentos regionais comumente exercem importantes controles em

depósitos epitermais por condicionarem muitas vezes a colocaçäo de massas

magmáticas (Hedenquist, 1986a, em White & Hedenquist, 1990).

Embora as falhas regionais muitas vezes controlem a localização de depósitos,

a mineralização tem como controle maior as estruturas menores subordinadas as

regionais ou outras feições, como acamamentos, contatos e intersecções, relacionadas

a permeabilidae da rocha,

4.3.5 Classificação de depósitos epitermais

Há vários tipos de classificaçäo de depósitos epitermais apresentados por white
& Hedenquist (1990) segundo os critérios discutidos a seguir:

- Classificação segundo mineralogia e alteração:

Os tipos de alterações hidrotermais e mineralogia de minérios säo bons

indicadores das características geoquímicas e da temperatura dos fluidos hidrotermais.

Observando as características de alguns depósitos epitermais, é possível

distinguir dois tipos de fluidos contrastantes como produtores das mineralizaçöes,

sendo um com pH próximo ao neutro e outro ácido (Hayba ef a/., 19BS).

O sistema de pH próximo ao neutro é análogo aos sistemas ativos geotermais

(Henley & Ellis, 1983), enquanto que os sistemas ácidos são análogos aos observados

em corpos magmáticos junto a superfície e aberturas vulcânicas, onde os voláteis

magmáticos geram fluidos ácidos,



Heald ef al. (1987) usam o termo adulária-sericita e sulfaio ácido (acrd sulfate)

para sistemas de pH próximo a neutro e pH ácido respectivamente (TABELA 4.10),

enquanto Bonham (1986, em White & Hedenquist, 1990) usa o termo baixo enxofre

(low sulfur) e alto enxofre (high sulfur) para referir-se aos mesmos sistemas. Berger &

Henley (1989) sugerem a substituição do termo sulfato ácido de Heald et al. (1987)

para caolinita-alunita.

Whiie & Hedenquist (1990) discordam da classificaçäo baseada em espécies

minerais por não serem estes observados em todos os depósitos. Os autores justificam

suas posiçöes afirmando que muitos depósitos chamados adulária-sericita contém

pouca ou quase nenhuma adulária mas apresentam outras características que permite

inseri-los nesta classificação, Gzáo pela qual preferem a classificação proposta por

Hedenquist (1987 em White & Hedenquist, 1990) de high sulfidation e low sulfidation

em substituição a caolinita-alunita e adulária sericita de Berger & Henley (1989).

TABELA 4.10 - Características dos depósitos epitermais do tipo sulfato ácido e adulária-sericita
(Heald ef a¿, 1987).

Ad u lária-sericita
Posicionamento Em caldeiras mas estruturalmente

da rocha hospedeira e da
d¡st¡ntas l> I

Argentita, tetraedr¡ta, tennantita, prata e
ouro nat¡vo, sulfeto de metais-base. Clor¡ta
e minerais de Mn presentes. Bismutìnita
ausente.

de commod¡tes Depósitos ricos em ouro, e metais-

Alteração
Presença de alunita
ocasionalmente caol¡nita,
adulâria.

supérgena,
Abundåncia de

meteór¡co

profundas, provavelmente
em

ou fanerozóicas

Zonas centrais de intrusões e margens de
calde¡ras

da mineral¡zação similares a da

Enargita, p¡rita, ouro nativo e sulfetos de
metais de base. Clorita e minerais de Mn
raros. Bismutin¡ta pode ocorrer.

depósitos ricos em ouro e prata, e,

Argil¡ca-avançada a argfl¡ca (+ sericitíca).
Extensa presença de alunita e,
subordinadamente, caol¡nita, ambas

vulcån¡cas ou fluidos magmáticos.Or¡gem do sistema
subvulcånicas.
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A classificação de Hedenquist (1987 em White & Hedenquist, 1990) é baseada

na distinção entre fluidos ácidos de alta temperatura e de pH próximo ao neutro de

Bethke (1984 em White & Hedenquist, '1990).

Usualmente, sistemas de pH próximo ao neutro apresentam caracteristicamente

pequena quantidade de sulfeto (< 1Vo em peso, segundo Buchanan, 1981 em White &

Hedenquist, 1990), embora alguns destes sistemas sejam ricos em sulfetos. Os

depósitos formados por fluidos ácidos comumente contêm veios de sulfetos maciços

mas podem também apresentar pequenas quantidades de sulfetos disseminados.

O enxofre em sistemas de pH próximo ao neutro apresenta-se menos oxidado

de oxidação (S-2) sendo por isso chamado de low sulfidation (baixa sulfetação). Em

contraste, o enxofre em sistemas hidrotermais vulcânicos apresenta-se oxidado

(geralmente $a+) sendo chamado de high sutfidation (alta sulfetação).

Fluidos geotermais yersus fluidos magmáticos podem ser distinguidos com base

em estudos de isótopos estáveis (Rye ef a/., 1989 em Wh¡te & Hedenquist, 1990),

sendo a oxidaçäo do enxofre um dos principais fatores para esta separação.

A ïABELA 4.11 resume as principais características dos depósitos epitermais do

tipo low sulfidation e high sulfidation.

A literatura e a exploração mineral consagrou muitos termos para se referir a

depósitos high sulfidation. Panteleyev (1996) cita como sinônimos pa'a h¡gh sulfidation,

os já discutidos sulfato ácido (acid-sulphate) e caolinita-alunita, além de outros como

Au quartzo-alunita (quañz-alunite Au), alunita-caolinit¿ + pirofilita, argílica-avançada,

tipo Nansatsu e ouro enargita (enargite gold).

O tipo de rocha hospedeira, suas idades e as das mineralizações säo descritos

por Heald et al. (1987) e destacados por Hayba ef a/. (1985). As rochas hospedeiras

são predominantemente riodacitos na forma de domos e as idades destas rochas e das

mineralizaçöes são muito próximas, sugerindo uma possível relaçäo genética

Estudos de depósitos epitermais high sulfidation tem confirmado o envolvimento

de fluidos de composição isotópica semelhante à encontrada em vapores vulcânicos de

alta temperatura. Em sistemas geotermais ativos, quando esses vapores säo

absorvidos por águas meteóricas, eles formam acidic springs, que comumente.

apresentam pH de 0,5 a 1 ,5. Este processo forma zonas lixiviadas na rocha encaixante

semelhantes às observadas nos depósitos high sulfidation (Hedenquist & Lowentern,

1994).
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Vulcånicas ác¡das a intermediarìas subaéreas
e rochas do embasamento de qualquer tipo

ou zona de fratura
especìalmente relacionadas a cent¡'os
vulcânicos
Predom¡nantemente de 0 a 1000 m

100 a 320" C, predominando

- águas meteóricas; possivel ¡nteração com
fluidos magmát¡cos
- pH próximo ao neutro, com tendèncias
alcal¡nas; fases gasosas podem ser oxidadas
para produzir um flu¡do ácido.
- reduzido
- conteúdo de enxofre total é tipicamente
baixo
- conteúdos de metais de base é baixo (Pb,

- alteraçáo propilÍt¡ca extensiva ao redor de
reg¡ões de baixa razão água/rocha
- ¡ntensa presença de mica branca (seric¡ta)
em porçÕes de alla Íazäo água/rocha
- alteraçäo argllica começa a dominar com o
decréscimo de temperatura
- liberação de gâses pode produzir alteração
argflica e argffica avançada periféncas ou
sobreposta, provocada por fluidos p¡'ofundos

- mineralização caracter¡zada por
preenchimento espaços abertos e cavidades,
comumente com veios apresentando vários
estágios de brechaÇåo.
- próx¡mo à superfic¡e pode ocorrer
mineralizaçöes em stockwork e
disseminadas.

de crostas bandadas. texturas em
forma de pente, bandamento quartzo-

Comumente calcedônia (veios) e adulár¡a
(veios e d¡sseminada), subord¡nadamente

Pajìngo (Australia), Emperor (F¡ji), Lebong
Donok (lndonés¡a), Wapolu (Papua Nova
Guiné), Acupan (Fil¡pinas), Golden Cross

TABELA 4.11 - Caraclerísticas dos depósitos epitermais do tipo /ow sulfidation e high sulfidation
(White & Hedenquist, '1990).

sulfidat¡on
Vulcånicas
intermed¡ar¡as
embasamento
Falhas de caráter regionâl ou intrusöes
subvulcânicas

de 500 a 2000 m

a 320".C

- baixa a alta
- fluidos de origem magmát¡ca m¡sturados
com águas meteóricas
- pH ácido assoc¡ado a HCI e SO2 de
or¡gem magmática.
- oxidado
- conteúdo de enxofre total é tipicamente
alto
- conteúdos de metais-base pode ser alto
(cu)

- alteração propilítica extensiva ao redor de
regióes de baixa razäo água/rocha
- depósitos profundos tem intensa alteraçäo
propilltica e sericftica
- depós¡tos rasos tem núcleos de síl¡ca
mac¡ça (proveniente da llxlviação ácida e
da mobilização de silica), com estreita
maÍgem de alunita e caol¡nita, gradando
para mica branca intercalada com argilo-
minerais,
- depósitos próximos a superfície podem ter
alter
- mtneratizaçäo tip¡camente d¡ssem¡nada.
Preenchimentos de espaços abertos e
cavidades pouco comuns.
- m¡neral¡zação usualmente associada com
argílica avançada. P¡rita é t¡picamente
a bu ndante

Vuggy silica (quarlzo
(quartzo fino)

e síl¡ca maciça

Ausênc¡a de calcedônia e adularia,
e pirofilita pode ser abundante, Enargita-

(Austrál¡a), Mount (F¡j¡),
Motomboto (lndonésia), Nena (Papua Nova
Gu¡né), Lepanto (Fil¡pinas), Destr¡to de

subaéreas ac¡das a
subjacentes a rochas do

estrutufais

Profund¡dades de

Temperatura de

do
fluido mineralizante

associada

CaracterÍst¡cas da
mineralizaçåo

EXTUTAS

características

lvl¡neralog¡a
caracterlstica

Exemplos

Nansatsu
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Os tipos de alteraçóes e a assembléia de minerais encontrados nos depósitos

high sulfidation, juntamente com a presença, por vezes significativa, de cobre e a

associaçäo com rochas porfiríticas sugere relações genéticas com depósitos Cu-pórfiro

(Hyaba ef a/., 1985).

Segundo Hedenquist & Lowentern (1994) o estilo de mineralização destes

depósitos compartilham algumas características mineralógicas e isotópicas com zonas

de alteração argilica avançada que capeia depósitos Cu-pórfiro e há de fato uma

relação espacial estre estes dois depósitos, juntamente com o do lipo low sulfidatìon

(FTGURA 4.17).

Em depósitos Cu-pórfiro as mineralizaçöes são dominadas por fluidos

magmáticos, embora águas meteóricas, pouco comuns neste tipo de depósito, sejam

importantes para uma melhor concentraçäo de metais. Estudos indicam que sistemas

hidrotermais formadores deste tipo de depósito são inicialmente quentes (sOo - 6000 c)
e são dominados por um líquido hipersalino magmático que coexiste com vapor de

baixa densidade (Hedenquist & Lowentern,1994).

- Classificação segundo rocha hospedeira

sistemas epitermais são comumente classificados com base em suas rochas

hospedeiras divididas em vulcânicas (volcanic-hosfed), sedimentares (sedrmenf-

hosfed) e carbonáticas (carbonate-hosted).

Os sistemas cujas hospedeiras são vulcânicas são considerados típicos.

Depósitos semelhantes a carlin são descritos comumente como sedimentares,

porém os sedimentos são carbonáticos e por esse aspecto consagrou-se o termo tipo
carlin para descrever depósitos com as mesmas características. o termo carbonate-

hosted é pouco utilizado por também se referir ao tipo Carlin.

- Classificação segundo forma dos depósitos

sistemas epitermais apresentam três principais formas de depósitos, muitas

vezes combinadas entre si: de veios, stockworks e disseminados.

- Classificação segundo depósitos padrões clássicos

Esta classificação baseia-se na comparação de depósitos bastante estudados e

é utilizada na exploração mineral por suas caracterÍsticas típicas. sendo assim são
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amplamente ut¡lizados na literatura termos como tipos Broken H¡ll, Kuroko,

Witwatersrand, Sundbury, Bushveldet, Carlin e Nansatsu.

- Classificação segundo modelos genéticos

Vários modelos têm sido formulados, sempre no sentido de melhor compreender

os processos e possibilitar comparações entre os depósitos. Estes modelos muitas

vezes são utilizados na classificação de depósitos epiterma¡s. Entre os modelos

clássicos existe o denominado hot spring usado constantemente para low sulfidation

epithermal vein deposits (Buchanan, 1981 em White & Hedenquist, 1990).

Há os denominados de open cell e c/osed ce//, proposto por Berger & Eimon,

(1983 em White & Hedenquist, 1990) para explicar diferentes mineralogias e alterações

de veios.

White & Hedenquist (1990) consideram este tipo de classificação muiio

subjetiva.

Pirajno (1992) classifica os depósitos com base nos modelos genéticos mas

acrescentando outras características o que torna sua classificação mais detalhada.

Para este autor säo três os tipos de depósitos epitermais: hot spring type, open vein

typ e e di sse m i n ated-re pl ace me nt ty pe.

- Hot Spring type

Formado na superfície ou próximo a ela, é caracterizado por um capeamento de

sílica (slfer ou s/rca cap), gradando, em profundidade, para zonas silicificadas e de

stockwork, e posteriormente, zonas de brechaçáo hidrotermal.

Abaixo da zona de silicificação, a alteração hidrotermal é do tipo argílica.

A mineralização de baixo teor ocorre associada a stockwork enquanto as

brechas hidrotermais normalmente apresentam alto teor.

- Open-vein type

Este tipo também é conhecido como /ode, e pode estar associado a hot springs

ocorrendo porém em níveis mais profundos e com altos conteúdos de sulfetos e

metais-base. Dominam elementos associados a Au-Ag-As.

- D i sse m i n ated- re p I ace ment typ e

São depósítos comumente associados a rochas carbonáticas, conhecidos

também como tipo Cadin.
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5 PROSPEGTO X1

5.1 Geologia da Area

A região da margem direita do Tapajós, onde localiza-se a área do prospecto

X1, é caracterizada principalmente pela presença de rochas graníticas

paleoproterozóicas das suítes intrusiva Parauari e Maloquinha, e vulcânicas do Grupo

lriri.

A análise de imagens de satélite e de aerofotos desta região do Tapajós

mostram que as rochaS vulcânicas const¡tuem altos topográficos, alguns de aspecto

cônico, em meio a baixos topográficos, onde afloram rochas graníticas. Falhamentos

regionais condicionam parte das drenagens e parecem estar intimamente relacionados

à colocação das rochas vulcânicas.

Estruturas dômicas e cones vulcânicos são comuns em vulcanismo ácido devido

a alta viscosidade de seu magma. Na maioria das vezes estas estruturas sáo

constituídas por rochas piroclástica (Cas & Wright, 1987).

A análise das imagens TM-Landsat sugere a possibilidade destas estruturas

vulcânicas serem resultado de um processo de erosäo diferencial de uma ou várias

grandes estruturas vulcânicas complexas, formadas através de vários eventos

vulcânicos e vulcanoclásticos que cobriram extensas áreas. A fonte dos fluxos ígneos

parece associar-se às bordas de estruturas circulares maiores, por vezes concêntricas,

onde afloram rochas da Suíte lntrusiva Maloquinha.

A área estudada, compreende uma estrutura vulcânica cônica, semelhante a

estratovulcões, formada por ignimbritos riolíticos a dacíticos, um corpo alongado

adjacente formado por tufos dacíticos/dacito e, uma estrutura com forma de um ,,V,' (em

planta, a oeste da área) constituída por tufos soldados e hialoclastitos. Nas partes mais

arrasadas do relevo afloram monzogranitos de cor vermelha e pófiros de composição

riolítica a dacítica (FIGURA 5.1).

Observou-se em aerofotos e, de forma muito discreta, nas imagens de satélite,

duas feições circulares no topo da estrutura ignimbrítica interpretadas como antigas

crateras vulcânicas (paleocrateras) preenchidas por brechas hidrotermais, com forte

silicificação e hematitização, no topo.
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FIGURA 5.1 - Esboço geológico do Prospecto X1.
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A paleocratera, localizada na porção norte da estrutura, possui

aproximadamente 250 - 300m de diâmetro. Esta estrutura está alinhada com o corpo

alongado constituído por tufos dacíticos/dacito de orientação NW-SE. Outra

paleocratera, observada a sul da estrutura vulcânica, possui aproximadamente 500 m

de diâmetro. Associado a esta há uma série de falhamentos e fraturas, radiados e

concêntricos, interpretados como de acomodação de anéis vulcânicos, semelhantes às

estruturas descritas por Davis (1984).

Granito vermelho, cor esta que fez com que muitos geólogos o considerassem

como fazendo parte da Suíte lntrusiva Maloquinha, aflora predominantemente a sul e

oeste, e localmente, a nordeste da área.

O granodiorito cinza típico da Suíte lntrusiva Parauari näo foi observado, mas

como a cor vermelha do granito encontrado na área está associada a alterações

hidrotermais, näo pode ser descartada a hipótese deste granito vermelho ser o

Granodiorito Parauari h id rotermalizado.

Os trabalhos dessa dissertação de mestrado concentraram-se na seqüência

ignimbrítica que compõe a estrutura vulcânica (PRANCHA 1, FOTOS A e B), onde os

estudos realizados até o momento possibilitam a caracterização de alierações
hidrotermais argílica avançada associada a sistemas epitermais do tipo high sutfidation.

A preservação dessa estrutura vulcânica e das alteraçöes hidrotermais

associadas deve-se principalmente ao baixo grau de metamorfismo a que foram

submetidas as rochas paleoproterozóicas dessa região e a capa de sílica (sl/rca cap)

presente no topo da estrutura

Devido à intensidade das alterações hidrotermais, o reconhecimento de texturas
originais, vulcânicas ou piroclásticas, é muitas vezes difícil, porém essa diferenciaçäo é
importante na definição de modelos prospectivos como destacou Allen (1988).

segundo este autor, muitas das texluras descritas como piroclásticas em são na

verdade produzidas por fluídos hidrotermais em lavas ácidas, e isto compromete a
formulaçäo de modelos prospectivos.

Na área, em rochas pouco alteradas, como tufos riolíticos e tufos cineríticos, as

texturas originais encontram-se preservadas, não havendo, portanto, problemas em

sua caracterização. Houve, entretanto, muitas dificuldades no reconhecimento e na

diferenciação de lavas ácidas e tufos dentre os litot¡pos hidrotermalizados da seqüência

ign imbrítica.
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PRANCHA 1

A. Vista da porção NE da estrutura vulcânica ignimbrítica do Prospecto X1.

B. Vista áerea da porção NW-W do domo ignimbítico do Prospecto X1.



PRANCHA T



Segue-se a descrição dos principais conjuntos de litotipos da área.

5.1.1 lgnimbritos

As rochas que predominam na estrutura vulcânica, semelhante a estratovulcöes,

foram caracterizadas como piroclásticas alteradas hidrotermalmente e, possivelmente,

metamorfisadas em grau muito baixo.

Seguindo as recomendações de Cas & Wright (1987), no estudo de seqüências

vulcânicas antigas é importante a identificaçåo das texturas vulcânicas e

vulcanoclásticas nas rochas mais preservadas, para posterior reconhecimento destas

nos litotipos alterados. Este procedimento possibilita acompanhar a evolução do

processo de alteração e, em seguida, a distribuição dessas rochas na estrutura

vulcânica.

Estruturas acamadadas foram observadas em afloramentos de brechas

piroclásticas e tufos, indicadas pela variação granulométrica dos fragmentos e por

variaçÕes abruptas de granulação observados em rochas totalmente alteradas. Estas

estruturas indicam a natureza predominantemente piroclástica e não vulcânica dos

litotipos hidrotermalizados aflorantes na estrutura. A presença de tufos menos alterados

e a observaçáo de algumas relíquias de texturas típicas de rochas piroclásticas entre

os litotipos hidrotermalizados reforçam a interpretaçäo de que se trata de uma estrutura

vulcânica formada predominantemente por rochas piroclásticas.

Na estrutura vulcânica foram encontrados tufos e lápili-tufos riolíticos a dacíticos

e brechas piroclásticas. Esse conjunto de tufos e brechas piroclásticas é mal

selecionado e não apresentam uma distribuição espacial ordenada.

Baseando-se em Cas & Wright (1987), estas associações apresentam

características de um depósito piroclástico de fluxo, também chamado de ignimbrito,

que freqüentemente säo resultado de vários eventos de fluxo piroclástico.

Não hâ, em superfície, evidências preservadas, ou passíveis de

reconhecimento, de lavas ácidas. Dacito foi amostrado por meio de sondagem rotativa

à aproximadamente 240 m de profundidade.

Brechas de conduto ocorrem predominantemente no topo do domo e estão

diretamente associadas a uma zona de silicificação rica em hematita. Esta zona tem

características de capa de sílica (silica cap). Tanto as brechas de conduto como a capa
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de silica são produtos de processos hidrotermais.

Os ignimbritos säo formados por tufos e lápili-tufos e brechas entre as rochas

aflorantes, e dacitos na sua porçäo basal. Todas essas rochas são descritas a seguir:

a) Tufos e lápili-tufos

Os tufos correspondem ao litotipo predominante na ârea e säo considerados

como sendo o protólito das rochas hidrotermalizadas.

A transição entre tufos e brechas piroclásticas não é clara. Seguindo a

classificação de Fisher (1966) e Schmid (1981) baseada no tamanho dos fragmentos e

na sua porcentagem na rocha (FIGURA 4.7), há lápilÈtufos mas não constituem um

fácies mapeável.

Dada a qualidade dos afloramentos não foi possível o estabelecimento de

relações espaciais entre os tufos, lápili-tufos e brechas piroclásticas, mas muito dessa

dificuldade pode também ser resultado da complexidade desses ignimbritos, que

englobam piroclásticas de granulação fina à média e brechas piroclásticas,

provavelmente co-ignimbríticas (Wright & Walker, 1977).

Os tufos foram divididos em cinco tipos com base em estudos petrográficos:

- Tufos alterados I

- Tufos alterados ll (tufo soldado alterado)

- Tufos milonitizados

- Tufos riolíticos e tufos de cinzas

- Tufos dacíticos e dacitos

a1) Tufos alterados I

Estes tufos predominam em relação aos demais tipos e afloram em toda a

porção sudoeste/sul/sudeste da estrutura vulcânica. Nas escarpas mais íngremes

ocorrem grandes afloramentos, que chegam constituir paredões.

Este tipo de tufo está quase sempre silicificado e pirofilitizado, e é caracterizado

por apresentar uma foliação ressaltada pela presença de óxido/hidróxido de ferro, que

confere à rocha uma cor rosa-avermelhada típica. A foliação varia de intensidade,

assim como também em relação à presença de limonita e/ou hematita/goethita,

proeminente a incipienie. Porfiroclastos constituídos por quartzo microcristalino säo
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frequentes (PRANCHA 2, FOTO A).

Comumente são observadas estruturas do tipo boxworks e cavidades cúbicas

preenchidas por limonita, indicando a alteração de pirita.

Muitas amostras apresentam texturas de fraturamento hidráulico que imprime à

rocha aspecto brechóide, semelhante ao de brecha piroclástica, com fragmentos

angulosos a subarredondados que variam de 1,5 cm a 4,0 cm de comprimento.

Apesar das alteraçÕes hidrotermais algumas feiçÕes piroclásticas, como

acamamentos, estão parcialmente preservadas. Estrutura 56 tem orientação geral ao

redor de N03/23NW e é visível devido ao intemperismo diferenciado dos tufos e lápili-

tufos.

Os afloramentos possuem sistemas de fraturas com direções N157/87NE,

normalmente preenchidas por hematita fina. Veios de quartzo com sulfetos

limonitizados associados, quando presentes, ocorrem encaixados concordantes um

fraturamento regular, com direção N75/40SE, e podem atingir 60-70 cm de espessura.

Localmente foram verificadas fraturas antitéticas abertas, com bordas

flexionadas, geradas em regime dúctil-rúptil. Estas estão parcialmente preenchidas por

sericita eiou pirofilita e/ou hematita e óxido de manganês.

Os tufos alterados I foram divididos em três grupos, com base na petrografia e

nos tipos de alteraçöes hidrotermais: (a) tufos silicificados e brechados por

pirofilitização fissural, (b) tufos intensamente pirofilitizados e (c) tufos sulfetados. Estes

grupos serão discutidos no item 5.2 desse trabalho.

a2) Tufos alterados ll (tufo soldado alterado)

Esie tipo de tufo é encontrado em amostras coletadas em trincheira escavada no

topo da estrutura vulcánica.

A trincheira possui direção E-W e profundidade de 2,0 - 2,5 m, onde ocorrem

blocos centimétricos de piroclásticas alteradas e blocos de veios de alunita grossa de

cor rosa, todos dispersos em solo vermelho.

Os tufos alterados ll apresentam associações minerais característica de

alteração argílica avançada como alunita e pirofilita. A presença de texturas reliquiares

sugere ser esta rocha tufo soldado alterado, provavelmente de composição riodacítica.

Texturas típicas de tufos soldados também foram observadas em blocos
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amostrados de um colúvio-elúvio em um garimpo localizado na base da seqüência

ignimbrÍtica. Neste afloramento predominam blocos de pórfiro e, subordinadamente, de

diabásio. Secções delgadas de blocos de tufos soldados menos hidrotermalizado

mostram uma matriz felsítica, com cristais submilimétricos anhedrais de quartzo,

plagioclásio, feldspato potássico e biotita, esta microcristalina e de cor verde

acastanhada. Um bandamento é impresso pela orientação dos minera¡s da matriz,

especialmente opacos e biotita e está associado à um provável fluxo ígneo. Poucos

fiammes foram observados, mas são comuns fragmentos vítreos com forma de Y
(PRANCHA 2, FOTO B), melhor evidenciados pelo intemperismo (PRANCHA 2, FOTO

c).

a3) Tufos milonitizados

Este tipo de tufo foi observado localmente em afloramentos de rocha de cor rosa

fortemente foliada com atitude N100/78NE (PRANCHA 2, FOTO D), provavelmente

relacionada à falha NW-SE a norte da estrutura vulcânica (FIGURA 5.1).

Estes blocos possuem grãos prismáticos dispersos de cor azul, com até 4,0 mm

de comprimento, identificados como pirofilita por difraçäo de R-X.

A petrografia mostra uma variaçäo no grau de milonitização, com porções mais

preservadas e outras totalmente miloníticas.

Na porção mais milonítica observa-se matriz microcristalina extremamente

orientada, composta por pirofilita, com porfiroclastos (0,5 a 5,0 mm) de andalusita

anhedrais, alguns arredondados e alterados, muitas vezes rotacionados pela foliaçäo.

Esse processo de alteraçäo forma um zonamento nos grão mais arredondados com

camadas concêntricas de caulinita e outros argilo-minerais associados e restos de

andalusita no núcleo (PRANCHA 2, FOTO E).

Há, nessa matriz, cristais de andalusita anhedral apenas fraturados e pouco

alterados, sugerindo serem estes pós-tectônicos.

Nas porçöes menos milonitizadas ocorrem agregados de quartzo disformes

submilimétrico, dispersos na matriz pirofilítica orientada, formando pequenos

porfiroclastos.

a4) Tufos riolíticos e cineríticos (ash tuffsl
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Em uma drenagem de direção N-S, a norte da estrutura vulcânica, ocorre uma

tara exposição da seqüência ignimbrítica pouco alterada, possibilitando o

reconhecimento de fácies piroclásticas e suas correlaçöes. Estas fácies correspondem

a tufos e lápili-tufos riolíticos, tufos cineríticos (ash fuffs), pedras de lâpili (lapillistone) e

biechas piroclásticas.

A base da seqüência é constituída por um pacote de tufos cineríticos com

aproximadamente 7,0 m de espessura (PRANCHA 2, FOTO G). Na porção inferior

desse pacote e, em contato discordante e abrupto produzido por uma pequena falha,

ocorrem brechas piroclásticas hidrotermalizadas. Sobre o pacote de tufos cineríticos há

uma seqüência de lápili{ufos de composição riolítica, com cerca de 1,0 a I,5 m de

espessura.

A cor dos tufos cineríticos varia entre creme e cinza escuro, predominando cinza

claro. Estes tufos possuem estrutura bandada a laminada, com So próximo à

N100i2sSW. Parte desses tufos apresentam-se dobrados, provavelmente por

processos adiastróficos durante a sedimentação ou por acomodação das camadas.

Em geral são compostos por uma massa inequigranular microcristalina a

submilimétrica, formada por cristais anhedrais de feldspato e, subordinadamente,

quartzo, sericita e pseudomorfos de sulfetos oxidados de hábito cúbico. A granulaçäo e

a composição mineralógica destes tufos permitem classificá-los como tufos cineríticos

sulfetados, grafitosos e hematíticos. O tufo cinerítico grafitoso apresenta a granulacão

mais fina, o hematítico é mais grosso e possui cor cinza-clara e o tufo cinerítico

sulfetado tem granulação intermediária e cor creme.

Comumente estão fraturados e alterados hidrotermalmente, resultando em

pequenos veios irregulares e difusos de material criptocristalino composto por mica

branca (sericita e/ou pirofilita), fortemente orientados, conferindo à rocha aspecto

brechóide. Os fragmentos resultantes do processo de brechação foram silicificados,

sendo compostos por quartzo inequigranular submilimétrico com mica branca

intersticial. Os opacos finos observados nos tufos cineríticos (hematita e/ou grafita) não

foram destruídos pelos fluidos hidrotermais e estão preservados como agregados junto

ao material micáceo ou de forma intergranular aos cristais de quartzo das porções

silicificadas. Este processo de brechação hidrotermal em maior escala origina a brecha

da base do pacote.

Sobre o pacote de tufos cineríticos há um outro, de espessura variável (1 a 10
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m), composto por tufos riolíticos pouco alterados, de cor roxa que adquire cor creme

devido à alteração intempérica e/ou hidrotermal. Esta alteração ressalta pequenos

fragmentos líticos (até 1,0 cm) e cristais de quartzo milimétricos, alguns com formas

bipiramidais.

Os tufos riolíticos (PRANCHA 2, FOTO F), apesar de sericitizados e/ou

pirofilitizados, preservam a textura original. São caracterizados pela presença de

fenocristais de quartzo, fragmentos disformes sericitizados/pirofilitizados e clastos

líticos piroclásticos (tufos) silicificados. A matriz, felsítica sericitizada/pirofilitizada,

apresenta texturas de fluxo ressaltada pela percolação de óxido/hidróxido de ferro.

Os fragmentos de cristais de quartzo variam de 2,0 a 7,0 mm e, comumente,

apresentam texturas de corrosão, sendo algumas em formam de golfo; mais raramente

apresentam hábito bipiramidal e arredondados, típicos de riolitos.

Os fragmentos disformes sericitizados/pirofilitizados, com até 4,0 mm de

comprimento são comuns e apresentam arestas curvas e deformadas, sugerindo

tratarem-se de fragmentos vítreos alterados. Alguns desses fragmentos apresentam,

além da sericitização/pirofilitizaçáo com cristais placóides desorientados de mica

branca, microcristalina e cristais micrométricos de zeólita intersticiais às micas. Este

tipo de associaçáo mineral é típico de alteração hidrotermal de vidro de vulcânicas

ácidas-intermediárias (PRANCHA 3, FOTO A).

Mais raramente ocorrem fragmentos líticos que chegam a atingir 12 mm de

comprimento, intensamente silicificados, resultando em agregados de quartzo

microcristalino, opacos e pouca sericita intersticial.

Uma bomba elipsóidal com 10 cm de comprimento foi encontrada no pacote de

tufos riolíticos. É um dacito com textura traquítica (PRANCHA 3, FOTO B) e

caracteriza-se petrograficamente por apresentar pseudomorfos milimétricos à

submilimétricos (média de 2,0 mm de comprimento) ripiformes de plagioclásio, alguns

zonados e outros disformes, ambos totalmente sericitizados, em meio a uma matriz

felsítica parcialmente ser¡citizada de cor parda, rica em opacos finos e granulares, que

ocorrem disseminados por toda a matriz. Nestas rochas observam-se também

fantasmas de opacos, possivelmente relíquias de devitrificação.

Acima dos tufos riolíticos e tufos cineríticos, em direção ao topo da estrutura

vulcânica, afloram brechas piroclásticas hidrotermalizadas sustentadas por clastos

líticos e matriz p¡roclástica (tufoi lápilli-tufo), descritas adiante.



PRANCHA 2

A. Tufos alterados do tipo l, com porfiroclastos silicificados em matriz pirofilítica com a

foliação (indicada pela seta) ressaltada pela percolação de limonita. Amostra X1-
17t1.

B. Tufo soldado com fragmentos vítreos em forma de Y (indicados pela setas). Lado
menor da foto = 0,46 mm, analisador descruzado. Amostra X1-2416.

C. Tufo soldado cujos fragmentos vítreos (indicados pela setas) são ressaltados pelo
intemperismo. Lado menor da foto = 0,92 mm, analisador descruzado. Amostra X1-
2416.

D. Tufos alterados (silicificação e pirofilitizaçáo) e milonitizados. Afloramento localizado
sobre uma falha de direçäo NW-SE. Afloramento X1-9.

E. Porfiroclasto de andalusita em tufo milonitizado. Na porção central do porfiroclasto
zonado caulinizado (com outros argilo-minerais associados) observa-se restos de
andalusita. A matriz é composta por pirofilita fina. Lado menor da foto = 1,85 mm,
analisador cruzado. Amostra X1-9/3.

F. Tufo riolítico composto por cristais de quartzo, fragmentos vítreos sericitizados
(indicado pela seta) e líticos silicificados em matriz felsítica. Lado menor da foto =
3,50 mm, analisador cruzado. Amostra X1-1413.

G. Afloramento de tufos cineríticos (ash fuffs). Na porção central da foto observa-se
uma dobra atectônica e, na porção inferior a esquerda da foto, o contato discordante
com brechas piroclástícas hidrotermalizadas. Afloramento X1 -1 4.
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a5) Tufos dacíticos e dacito

Macroscopicamente as rochas desse grupo såo muito semelhantes aos tufos

alterados l, apresentando cor rosa avermelhada e estrutura foliada em intensidades

variada, ressaltada pela percolação de óxido/hidróxido de ferro. Elas afloram à

noroeste da seqüência ignimbrítica, constituindo o corpo alongado paralelo à falha de

direção NW-SE (FIGURA 5.1).

Ao microscópio mostram-se fortemente alteradas, com poucas texturas originais

preservadas, devido não só à alteraçäo hidrotermal como também a processos

metamórficos superimpostos. O desenvolvimento da foliação permitiu a circulação de

fluidos com precipitação de hematita, que localmente chega a constituir um cimento

hid rotermal,

Quando presentes, as texturas originais são caracterizadas por fenocristais

ripiformes euhedrais a anhedrais sericitizados, de 0,5 a 2,5 mm, distribuídos em matriz

felsítica sericitizada/pirofilitizada (PRANCHA 3, FOTO C). A orientação parcial dos

fenocristais por fluxo ígneo, característica de textura traquítica, também é observada

em algumas amostras.

São comuns veios de quartzo irregulares de espessura submilimétrica

apresentando zonamentos e cavidades (vugs).

Foram observados em secçäo delgada agregados arredondados submilimétricos

de quartzo recristalizado e zonado, com núcleo de maior granulação e bordas mais

finas. Suas formas sugerem antigas vesículas, mas podem ser cristais de quartzo ou

cavidades hid rotermais silicificadas e recristalìzadas.

Os fenocristais ripiformes estão predominantemente sericitizados/pirofilitizados,

e, dependendo da intensidade da deformaçåo ressaltada pela orientação de mica

branca fina, são parcial ou totalmente destruídos e incorporados na matriz. Essa

foliação, assim como descrita para os tufos alterados l, sofrem percolação de

óxido/hidróxido de ferro. As rochas mais foliadas chegam a formar porfiroclastos de

composição q uartzo-feldspática ou de fragmentos da própria rocha, devido à brechação

causada pelo h id roterma lismo.

A forte foliaçäo, às vezes com aspecto milonítico, parece estar relacionada à

falha NW-SE, concordante com a orientação do corpo e que o limita a norte.

A ausência de texturas piroclásticas nas amostras menos alteradas
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hidrotermalmente sugere a possibilidade destas rochas serem vulcânicas de

composiçäo dacítica. O alinhamento desse corpo com a paleocratera menor também

reforça a possibilidade de um derrame dacítico As rochas mais alteradas parecem

piroclásticas, mas esse aspecto pode ser resultado da atuação de diversos processos

hidrotermais e deformacionais.

b) Dacito basal

Esta rocha constitui a porção basal da estrutura vulcânica, tendo sido

intersectada apenas por sondagem, a mais de 240 m de profundidade.

As amostras desse litotipo apresentam granulação fina, coloraçã o cinza-

esverdeada. Sua estrutura pode ser maciça ou bandada (PRANCHA 3, FOTO D)

A rocha, alterada hidrotermalmente, é composta por andesina (76%), epidoto

(10%), quartzo (3%), carbonato (7%), clorita (2o/o) e puita (2o/o).

Massa fundamentaal felsítica microcristalina tem cristais submilimétricos

euhedrais orientados de andesina, mas ocorrem também cristais maiores de andesina

com até 5 mm, dispersos, orientados concordantemente ou não com a estrutura da

matriz,

Não se observa biotita, piroxênio e anfibólio, que foram totalmente alterados

como indicado pela presença de pseudomorfos euhedrais a anhedrais substituidos por

clorita e epidoto. Esta alteração é tipicamente propilítica e substituiu também os cristais

de andesina por epidoto e carbonato.

A estrutura bandada observada macroscopicamente deve-se a veios de quartzo,

com carbonato, epidoto e pirita associados, de até 5 mm de espessura concordantes

com a orientação da rocha, caracterizando estilo fissural nos eventos hidrotermais da

alteração hidrotermal.

o dacito está associado a magmas menos ácidos de uma fase anterior à que

deu origem aos ignimbritos. A evolução de magmas de composição andesítica,

passando a dacítica até atingir composições mais ácidas como riolítica é comumente

observada em rochas da série calcio-alcalinas (Kuno, 1968, em Middlemost, l ggg).

c) Brechas

Ocorrem juntamente com os litotipos que compÕem os ignimbritos, porém
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texturas e relações de campo indicam que algumas destas rochas podem não ser

piroclásticas.

Brechas de diferentes origens podem ser macroscopicamente idênticas, mas a

petrografia indica processos distintos de formação, como discutem Ulbrich (1986) e

Cas & Wright (1987).

A presença de fluidos hidrotermais pode provocar fragmentação hidráulica,

mascarando e/ou destruindo as texturas vulcanoclásticas, gerando texturas muito

semelhantes as piroclásticas em rochas vulcânicas. Como a estrutura de brechas

vulcânicas e vulcanoclásticas facilita a circulação de magmas e fluidos, é comum

estarem hidrotermalizadas. Assim como os tufos, as brechas da ârea em estudo estáo

alteradas em diferentes intensidades.

Hibbard (1995) dedica um pequeno capítulo para as brechas hidrotermais,

afirmando que estas brechas são especialmente características de depósitos

epitermais. Há algumas texturas e observaçöes que ajudam a identificar este tipo de

brecha das ígneas, assim como reconhecer quando brechas ígneas estäo brechadas

h id rotermalmente.

O posicionamento dos grãos, grau de arredondamento, fraturas e outras feições

de fragmentaçäo hidráulica podem auxiliar na determinaçäo da origem da brecha,

porém é o tipo de matriz que vai melhor definir sua orígem. se a matriz de uma brecha

corresponder a um cimento esta brecha é hidrotermal. se for ígnea esta brecha vai

apresentar matriz dessa natureza. No caso de brechas vu lcanoclásticas

hidrotermalizadas é mais difícil essa distinção.

O deslocamento e a rotação de fragmentos constituem texturas comuns

provocadas por fluidos hidrotermais. Além dessas feiçöes típicas há outras mais sutÌs,

como as descritas por Hibbard (1995) para dois tipos de brechas hidrotermais:

1) Brechas de mosaico (mosaic breccia): formadas por clastos fraturados,

mas näo rotacionados.

2) Brechas de quebra (crackle breccia): formadas pela fragmentaçäo sem a

separaçäo dos fragmentos.

Com base em todos essas obseryações as brechas foram separadas em três

tipos: hidrotermais, piroclásticas hidrotermalizadas e indiferenciadas.

A ação dos fluidos hídrotermais nos ignimbritos causou fraturamento da

encaixante, originando também brechas hidrotermais. porém, tendo em vista o
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contexto em que se encontram, optou-se em considerá-los como ignimbritos brechados

e foram descritos juntamente com seus respectivos litotipos que compõe a seqüência

ig n imbrítica.

c1) Brechas hidrotermais

Este tipo é o mais comum na área. Ocorrem predominantemente no topo da

seqüência ignimbrítica, na porção norte da estrutura vulcânica, sobre a paleocratera

menor. Afloram como matacões, intensamente silicificados, com veios irregulares de

dimensões ceniimétricas de quartzo leitoso e/ou hematita, ou, localmente, especularita.

Esta rocha apresenta um sistema de fraturas irregulares com atitude N78/275E.

Localmente observam-se condutos hidrotermais cimentados por hematita, com

espessura centimétrica, que brecham a encaixante (PRANCHA 3, FOTO E) e outros

tipos de estruturas brechada, como clastos da própria rocha silicificada cimentados por

matriz silicosa com hemaiita fina (PRANCHA 3, FOTO F).

Esta rocha silicificada corresponde a brechas de conduto fortemente

hidrotermalizadas, especialmete no seu topo, onde ocorre uma capa de sílica (si/rca

cap) que contribuiu para a preservação do sistema hidrotermal.

A escolha do termo brechas hidrotermais deve-se ao fato de ser amplo,

englobando todos os processos que possam estar associadas à sua origem. Com base

nesses processos, alguns autores, como Hibbard (1995), utilizam o termo brechas

hidrotermais de explosão (hydrotermal explosion breccia). Estas brechas explosivas

são comuns em ambientes epitermais do tipo geysers e características de sistemas

epiiermais-geotermais high sulfidation (silberman & Berger, 1 gB5). outros autores

preferem o termo brechas intrusivas, este de caráter meramente descritivo. ulbrich

(1986), em sua classificação geológico-descritiva, utiliza o termo brechas intrusivas de

conduto, que está freqüentemente associada a fluidos hidrotermais.

Brechas hidrotermais silicáiicas com hematita também é observada na parte

oeste da seqüência, junto aos tufos sulfetados. Ocorre em blocos numa área de

aproximadamente 50 m de extensåo que se destaca no relevo.

Macroscopicamente estas brechas possuem cor cinza-clara e devido à intensa

silicificaçáo, a estrutura brechada está totalmente, ou em grande parte, obliterada. A

açäo intempérica seletiva ajuda a identificação dos fragmentos, assim como a presença
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de hematita fina, que predomina na matriz, ressaltando ass¡m os clastos que

apresentam cor cinza clara e dimensões milimétricas a centimétricas.

A peirografia indica uma total recristalização da sílica em quartzo fino anhedral,

inequigranular, com extinção preferencialmente ondulante, que mascara a textura

brechada. Porém, a presença na matriz de hematita intergranular aos cristais anhedrais

de quartzo inequ ig ran ulares e submÌlimétricos, permite a distinção dos clastos, que

quase não apresentam hematita (PRANCHA 3, FOTO G). O arredondamento e o
deslocamento dos clastos provocados por fluxo na matriz e texturas de fragmentação

hidráulica do tipo crackle, produzida por fluidos que originaram o cimento hematítico,

confirmam a natureza hidrotermal dessas brechas.

Estas brechas apresentam variação quanto a presença de opacos, que inclui,

além de hematita, rutilo.

São comuns cavidades cúbicas submilimétricas com bordas limoníticas, típicas

de alteração de pirita, disseminadas na rocha, mas mais concentradas junto a fraturas

com cimento hematítico.

O rutilo é euhedral, por vezes geminado, micrométrico, podendo ocorrer em

pequenos agregados intergranulares aos cristais de quartzo, preferencialmente nos da

matriz. Junto aos agregados é comum a presença de zircão euhedral zonado.

Mica branca é observada apenas na brecha hidrotermal da porção oeste da

seqüência ignimbrítica. Provavelmente trata-se de pirofilita, que ocorre sob a forma de

agregados finos intersticiais aos cristais de quartzo e próximos aos veios quartzo-

Iimon íticos.

As brechas hidrotermais mais próximas da paleocratera apresentam alunita

disseminada, sob forma de cristais prismáticos submilimétricos, com núcleos alterados

e substituídos por óxidos ou argilo-minerais.

Há uma brecha na porção leste da seqüência que não se assemelha às brechas

hidrotermais silicificadas acima descritas, mas o predomínio de texturas de

fraturamento hidráulico, independente de sua origem piroclástica ou não, a caracteriza

como uma brecha hidrotermal.

Esta brecha aflora em blocos e matacÕes, o que impossibilita a observação do

seu contato com a encaixante. Macroscopicamente apresenta matriz fina a afanítica, de

cor ocre, com clastos de natureza oligomítica, milimétricos a centimétricos (até s,0 cm),

angulosos prismáticos ou arredondados.
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A variação quanto ao grau de arredondamento observado entre os clastos deve-

se ao fraturamento hidráulico, que cominui e rotaciona os clastos através da circulaçäo

de fluidos hidrotermais. Texturas do tipo quebra-cabeça (jigsaw) e de fluxo, que chega

a orientar os clastos menores e a brechar os maiores, säo observadas por toda a

amostra (PRANCHA 3, FOTO H). Comumente esta orientação está associada a finos

filetes de hematita. Texturas de fraturamento hidráulico são também observadas em

secções delgadas (PRANCHA 4, FOIO A ).

O intemperismo seletivo facilita a identificação dessa brecha em campo, ao

destruir seletivamente os clastos, devido à menor taxa de silicificação e hematitização

em suas partes internas em relação a bordas e a matriz, resultando em cavidades

ressaltadas em meio à malriz mais resistente.

Mangânes e cavidades com gibbsita foram encontrados nesse afloramento,

onde predomina tufos alterados do tipo l.

Os clastos líticos são de natureza piroclástica (tufos) ou vulcânica (riodacito) e

estão alterados de forma seletiva, possibilitando o reconhecimento de cristais

ripiformes e/ou fragmentos micrométricos, pseudomorfisados por pirofilita, em matriz de

quartzo-pirofilita.

A matriz da brecha, composta por pirofilita microcristalina com forte percolação

de óxido/hidróxido de ferro é intensamente orientada por fluxo, que fratura, desloca e

cominui os clastos. Esta matriz pode, nesse contexto, ser considerada como um

c¡mento hidrotermal. Há porçöes em que a hematita predomina sobre a pirofilita

constituindo um cimento hematítico,

São abundantes as cavidades cúbicas, submilimétricas, marcadas por bordas

limoníticas típicas de alteraçäo de pirita.

Esta brecha pode ser tanto de origem ígnea como também hidrotermal (conduto

hidrotermaì), mas distingui-se das brechas hidrotermais situadas nas zonas da capa de

silica.

c2) Brechas piroclásticas

Este tipo de brecha foi encontrado somente em um afloramento, junto aos tufos

riolíticos e cinerÍticos da seqüência ignimbrítica. Provavelmente trata-se de brechas co-

ignimbríticas (Wright & Walker, '1977).
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PRANCHA 3

A. Fragmento de vidro vulcânico (porção central da foto) alterado e pseudomorfisado
por seric¡ta e zeólita (cristais finos de forte relevo negativo) observado em tufos
riolíticos-dacíticos. Lado menor da foto = 0,92 mm, analisador descruzado. Amostra
x1-1413.

B. Textura traquítica com feldspato sericitizado em bomba dacítica. Lado menor da
foto = 3,50 mm, analisador cruzado. Amostra X1-1411 .

C. Dacito do corpo alongado adjacente a estrutura vulcânica, onde observam-se
cristais de feldspato sericitizados de porçÕes onde a alteração hidrotermal foi menos
intensa. Lado menoi da foto = 3,50 mm, analisador cruzado. Amostra X1-3413a.

D. Amostra de testemunho de sondagem rotativa de dacito propilitizado (-240 m de
profundidade). Observam-se, em tons mais claros de verde, veios compostos por
quartzo, com carbonato, epidoto e pirita associado. Amostra F-01147.

E. Brecha hidrotermal silicática do topo da estrutura ignimbrítica (silica cap) cortada
por conduto hidrotermal hematítico. Afloramento X1-3.

F. Amostra de brecha silicática hematítica que compóe o silica cap. As porções claras,
composta por sílica recristalizada na forma de quartzo microcristalino, corresponde
a uma rocha silicificada posteriormente brechada por fluxo e, silicificada e
hidrotermalizada (porções escuras). Amostra X1-3/2.

G. Foto da secçäo delgada da brecha silicática hematítica onde oserva-se texturas de
fragmentação hidráulica provocada por um fluido mais rico em óxido de ferro que
originou a porção cinza da foto anterior (PRANCHA 3 - FOTO H) constituída por
quartzo microcristalino com hematita fina intersticial. Lado menor da foto = 3,50
mm, analisador descruzado Amostra X1-314.

H. Brecha hidrotermal com texturas típicas de fraturamento hidraúlico como textura de
quebra-cabeça (igsaw) e transporte, com rotação, dos clastos pela ação de fluidos.
Amostra X1-1912.
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Esta brecha, de cor roxo avermelhada, é sustentada por clastos e matriz. Os

clastos polimíticos alterados e intemperizados, apresentam várias formas e coloraçóes

e variam de angulosos a arredondados. Possuem dimensöes médias entre 2 e 7 cm,

mas chegam a atingir até 1 m de comprimento, fazendo com que a sua visualizaçäo

seja melhor em afloramentos que em amostras de mão ou lâminas (PRANCHA 4,

FOïO B).

A matriz, apesar de alterada, parece ser tufo cinerítico ou tufo riodacítico

sericitizado.

Os clastos líticos são fragmentos de piroclásticas silicificadas, algumas com

fantasmas de estruturas de devitrificação semelhantes à esferulitos. Por vezes

apresentam clastos submilimétricos sericitizados e silicificados, com quartzo

recristalizado em matriz quartzosa microcristalina. Alguns desses clastos coniém

fragmentos ripformes sericitizados, sugerindo pseudomorfos de feldspato, semelhantes

aos observados nos tufos riolíticos e dacíticos (PRANCHA 4, FOTOS C e D). Nem

todos os fragmentos foram silicificados, como pode ser observado nos clastos de tufos

preservados (PRANCHA 4, FOTOS E e F).

A caracterização dessa brecha como piroclástica está embasada nas suas

feições macroscópicas, especialmente em afloramento, onde se observa uma maior

variedade de clastos líticos de formas, cores, composição, tamanhos e grau de

arredondamento distintos. os aspectos microscópicos, como o fraturamento da matriz

e de crístais de andalusita por material micáceo criptocristalino oriundos de

cristalizaçäo de fluidos hidrotermais, indicam também a açäo de processos de

brechaçäo hidrotermal. Trata-se portanto de uma brecha piroclástica hid rotermalizada.

c3) Brechas indiferenciadas

Brechas encontradas próximas ao contato com os pórfiros, na porção basal da

seqüência ignimbrítica, foram intensamente alteradas, não sendo possível o

reconhecimento de texturas que possibilitem especular sobre sua origem. podem ser

rochas piroclásticas hidrotermalizadas (tufos ou brechas) ou brechas hidrotermais com

contribuição piroclástica.

Estas brechas afloram a 50 m da base do afloramento dos tufos cineríticos e

tufos riolíticos, na forma de grandes blocos, constituídos por clastos líticos
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arredondados (tufos com orientação interna) de até 5 cm em matriz

sericitizada/pirofilitizada fina. Em amostras menos alteradas estes clastos parecem ser

fruto de brechação hidrotermal de tufos alterados (PRANCHA 4, FOTOS G e H), em

outras a matriz apresenta forte fluxo e os clastos silicificados parecem ter origem

piroclástica (PRANCHA 5, FOTOS A e B).

Percolação de limonita, às vezes sob a forma de nódulos intercrescidos com

quartzo, ressaltam os clastos.

Rutilo ocorre, como nas demais brechas, sob a forma de cristais euhedrais

microcristalinos dispersos na rocha, porém, é mais comum quando näo há

hematita/limonita, podendo constituir agregados que marcam bordas de clastos.

Zircão zonado submilimétrico euhedral ocorre como acessório.

Ocorre, de forma rara, cristais micrométricos subeuhedrais e subarredondados

de turmalina azul, dispersos junto à micas brancas hidrotermais.

Estruturas irregulares milimétricas, marcadas por óxidos microcristalinos nas

bordas (hematita) semelhante a estruturas de devitrificação estão também presentes.

5.1.2. Hialoclastitos e tufos soldados riodacíticos

A oeste da área (FIGURA 5.1) ocorre outro corpo vulcânico/vulcanoclástico

ácido ressaltado no relevo, com forma de um "V" inclinado segundo direção NW-SE,

limitado por granito.

Em algumas partes deste corpo afloram pequenos blocos de hialoclastitos de

cor rosa, com textura brechóide evidenciada por fragmentos disformes cinzentos e
vermelhos em matriz cinza rosada.

Junto à drenagem, que atravessa o corpo, afloram tufos soldaclo, cortados por

um dique de diabásio de dimensÕes decimétricas e por um outro dique de dacito muito

alterado.

Na drenagem, no centro do "V", predominam blocos de granito fanerítico grosso

avermelhado, idênticos aos descritos adiante.

As características destes conjuntos de vulcanoclásticas são as seguintes:

lx8ltluto DE GEoctÊNCfAS - u!t
- Btat ¡orEcA -

100



PRANCHA 4

A. Foto da seção delgada da amostra X1-19/1 (PRANCHA 3 - FOTO H) mostrando
fragmentos silicificados fraturados e transportados hidraúlicamente por fluxo
hidrotermal. Lado menor da foto = 3,50 mm, analisador cruzado.

B. Brecha piroclástica alterada com clastos polimiticos centimétricos. Afloramento X1-
14.

G. Fragmento silicificado com clastos pirofilitizados (fragmento de tufo alterado?) em
brecha piroclástica de matriz tufácea pirofilitizada. Lado menor da foto = 3,50 mm,
analisador descruzado. Amostra X1-14111.

D. Foto anterior com o analizador cruzado.

E. Fragmento de tufo dacítico (à direita) em brecha piroclástlca de matriz tufácea
pirofilitizada (à esquerda). Lado menor da foto = 3,50 mm, analisador descruzado.
Amostra X1-14111.

F. Foto anterior, com o analizador cruzado.

G. Seção delgada de amostra considerada como brecha indiferenciada em porção da
amostra cujas texiuras sugerem tratar-se de tufo silicificado e pirofilitizado brechado
hidrotermalmente e repirofilitizado. Lado menor da foto = 3,50 mm, analisador
descruzado. Amostra X1 -1 314.

H. Foto anterior com o analizador cruzado.
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a) Hialoclastitos

Correspondem a tufos e brechas de matriz vítrea a felsítica, com clastos

polimÍcticos, esferulíticos disformes, fenocristais de quartzo e, subordinadamente, de

feldspato.

A matriz tem características de tufo soldado, com microfiammes e fragmentos

vítreos, sem orientação preferencial, imersos em uma matriz vítrea. Em algumas

amostras a matriz está parcialmente sericitizada e em outras parc¡almente

recristalizada, apresentando texturas de fluxo incipiente.

Os clastos que predominam nessa rocha piroclástica são fragmentos com

dimensöes milimétricas à submilimétricas (até 5 mm), de composição vítrea,

esferulíticos e angulosos. Alguns dos fragmentos esferulíticos apresentam vesículas

sericitizadas. Estes fragmentos vítreos (vitric shards) têm poucas vesículas e

apresentam texturas em mosaico (mosa¡c cracks) (PRANCHA S, FOTO C) causadas

por resfriamento rápido. Fragmentos com estas características são típicos de depósitos

hidroclásticos, segundo Fisher & schmincke (1984). A disposição desses fragmentos

chega a formar texturas de quebra-cabeça (jigsaw texture), já discutidas em brechas

hidrotermais, e que aqui reforçam a presença de água na formação dessa rocha, seja

através de um processo freatomagmático ou de deposiçäo em meio subaquoso, no

qual é comum que o choque térmico gere texturas de fragmentação explosiva (cas &

wright, 1987). Apesar de raras, texturas de fragmentação explosiva nos fragmentos

vítreos foram observadas nestes hialoclastitos (pRANCHA 5, FOTO D).

A coloração parda típica dos fragmentos vítreos em, polarizadores descruzados

deve-se à microinclusões de óxido/hidróxido de ferro, que conferem à rocha uma

coloração rosada.

Não foi possível determinar, devido à alteração hidroteral, a composição desses

esferulitos, mas cas & wright (1984) descreve estas estruturas como comumente

formadas por agregados radiados de feldspato alcalino intercrescido ou näo com

cristobalita e tridimita.

Alguns desses fragmentos esferulíticos têm inclusöes de quartzo e/ou feldspato

potássico (sanidina?) ou envolvem clastos líticos. Em alguns casos há evidências de

que estes fragmentos estejam parcialmente recristalizados como ortoclásio (pRANCHA

5, FOTO C).



Os fenocristais de quartzo e feldspato säo milimétricos a submilimétricos e os de

quartzo apresentam bordas corroídas e dissolvidas, e extinção ondulante. Os

fenocristais de sanidina (?) são euhedrais a subeuhedrais, comumente apresentando

núcleo sericitizado e, localmente pertitas. Não foi observado plagioclásio livre nessa

rocha.

Os clastos líticos säo submilimékicos a millmétricos (0,5 - b mm) e estão

predominantemente arredondados. São compostos na maioria por dacito e tufos

dacíticos (PRANCHA 5, FOTO E) e, subordinadamente, tufos cineríticos, tufos riolíticos

e, mais raramente de granito alterado.

Fraturas preenihidas por quartzo, minerais de argila, clorita e, localmente,

fluorita, são comuns.

Apesar da presença de blocos de diabásio nas drenagens da área, foi

encontrado apenas um afloramento de dique básico pouco espesso, junto aos

hialoclastitos e granitos.

Este dique é de diabásio preto esverdeado, de granulaçäo fina, homogêneo,

composto por labrador¡ta (40%), pigeonita (38%), augita (2%), biotita/clorita (10%),

opacos (1 0%), carbon alo (1%) e serpentina (Tr). Possui textura glomeroporfirítica

formada por fenocristais ripiformes de labradorita (0,s a 2,0 mm), fenocristais anhedrais

de pigeonita (0,5mm) e pseudomorfos cloritizados e serpentinizados, provavelmente de

olivina, com clorita, biotita e carbonatos nas bordas e fraturas. A matriz é fina, de

textura intersertal a intergranular, e é composta por cristais submilimétricos de

labradorita, pigeonita, opacos, augita e, secundariamente, clorita e carbonato.

observam-se vesículas esféricas com 0,b mm de diâmetro, composicionalmente

zonadas, alteradas e substituídas por calcita, siderita e por biotita verde microcristalina

fibrorradiada parcialmente cloritizadas. A pigeonita apresenta forte extinção ondulante e
os opacos estäo finamente disseminados estão parcialmente alterados, com clorita nas

bordas.

Este dique de diabásio nåo apresenta evidências de alteração hidrotermal.

b) Tufos soldados riodacíticos (welded tuffs)

Apresentam cor rosa esverdeada, estrutura maciça e discreta textura brechóide.

Petrográficamente foram caracterizados como tufos soldados de cristal (cístal
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welded tuffs) pouco h idrotermalizados.

A matriz é vítrea a felsítica, possui cor parda com polarizadores descruzados e

apresenta forte estrutura de fluxo, além de fiammes e fragmentos vítreos que

caracterizam o tufo como soldado (PRANCHA 5, FOTO F).

Predominam entre os clastos cristais de mesopertita e, raramente, ortoclásio e

plagioclásio (albita-oligoclásio). Variam de 0,1 a 2,5 mm e apresentam feições

cataclásticas provocadas por fluxo ígneo.

Os crisiais de mesopertita são anhedrais, pouco sericitizados e alguns

apresentam microinclusöes de hematita e clorita.

Alguns cristais de ortoclásio ocorrem como agregados em relaçöes de contato

semelhantes à de texturas em mosaico dos fragmentos esferulíticos dos hialoclastitos,

sugerindo terem sido originados pela recristalização dos esferulitos.

O plagioclásio, por vezes antipertíticos, é menos freqüente, apresenta

geminaçäo conjugada albita-periclíneo e zonamento composicional, com albita nas

bordas. Muscovita e clorita ocorrem associados como produtos de alteração

hidrotermaL

O quartzo apresenta texturas de corrosäo em forma de golfo e nas bordas, bem

como feiçöes cataclásticas.

Veios de quartzo e albita, com mica branca e hematita associadas, e de biotita

verde e quartzo, cortam a rocha, conferindo aspecto brechóide à rocha.

Os raros clastos líticos tem composição dacitica, formas arredondadas e

alcançam até 5 mm de comprimento.

5.1.3 Granitos

Este litoiipo ocorre na porção nordeste e na oeste/sudoeste da área (FIGURA

5.1) e constitui o embasamento da seqüência vulcânica/vulcanoclástica. Em ambas

porçöes ocorre granito predominantemente vermelho, com textura fanerítica grossa

com tendências porfiríticas locais, onde a matriz é faneritica média. A cor varia entre

vermelho acinzentado, podendo tornar-se esverdeado em funçäo do grau e tipo da

alteração hidrotermal.

Nos afloramentos da parte nordeste há um garimpo (PRANCHA S, FOTO G). A

mineralização associa-se a um conjunto de veios quartzo sulfetados encaixados granito
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cinza a vermelho, hid rotermalizado, próximo ao contato com os pórfiros e vulcânicas

ácidas.

A análise macroscópica feita em amostras de mäo sugeriu tratar-se de um alcali-

feldspato granito, devido à cor vermelha dos feldspatos, mas a microscopia mostrou

apenas plagioclásio e mesopertita. A cor vermelha da rocha deve-se a presença de

microinclusões de hematita de origem hidrotermal nos feldspatos. As cores variam

também entre vermelho esverdeado a cinza avermelhado devido a menor presença de

microinclusões de hematita e maior quantidade de biotita, clorita e epidoto.

Este granito é predominantemente hololeucocrático, e localmente leucocrático.

Fraturas observadas nos blocos comumente estão preenchidas por sulfetos,

princ¡palmente pirita, que ocorrem também disseminados na rocha e em pequenas

concentraçöes. Algumas estruturas S-C indicam associação dos veios de quartzo com

zonas de cisalhamento rúpteil-dúctil.

Junto à margem esquerda da drenagem de direçäo NE-SW (na porção nordeste

da área) há uma grande concentração de blocos extraídos pelo garimpo, compostos

por quartzo de veio ricos em sulfetos. A pirita, sem oxidação, é grossa e ocorre como

cristais euhedrais milimétricos ou como massas maciças disformes intercrescidas com

quartzo. Essas massas chegam à constituir cerca de 70% do volume da amostra

(PRANCHA 5 - FOTO H). Em alguns blocos no entanto a pirita está totalmente

limonitizada devido ao intemperismo. A medida que surgem cristais de pirita euhedrais,

väo diminuindo as porções maciças e a porcentagem de sulfetos na rocha, porém

surgem cavidades no quartzo do veio preenchidas por quartzo prismático

submilimétrico. Esta variação pode ser decorrente de mudanças na composiçåo do

fluido hidrotermal.

As outras ocorrências de granito estäo situadas à oeste/sudoeste e sul da área,

no contato com as vu lcânicas/vu lca noclásticas. Nestas rochas são freqüentes falhas

rúpteis subverticais que provocam pequenos escarpamentos nos afloramentos.

Nesta porção da ârea (oeste-sudeste), o granito é predominantemente vermelho

e apresenta texiura fanerítica grossa com tendências porfiríticas com cristais de

feldspato de até 1,2 cm de comprimento. Também se encontram alterados

hidrotermalmente, mas em menor intensidade.
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PRANCHA 5

A. Secção delgada da amostra X1-1314 de brecha indiferenciada (PRANCHA 4,
FOTOS G e H) porém de uma porçáo onde fragmentos silicificados em matriz
pirofilítica/sericítica sugere ser esta uma brecha piroclástica hidrotermalizada. Lado
menor da foto = 3,50 mm, analisador descruzado. Amostra X1-1314.

B. Foto anterior com os analizador cruzado.

c. Secção delgada de hialoclastito mostrando fragmento vítreo esferulítico com
texturas em mosaico (mosaic cracks) causadas por resfriamento rápido, parcialmente
recristalisado para ortoclásio. Lado menor da foto = 3,50 mm, analisador cruzado.
Amostra X1-37|1b.

D. Textura de fragmentação explosiva provocada por grande choque térmico comuns
em hialoclastitos. Lado menor da foto = 3,50 mm, anal¡sador cruzado. Amostra X1-
37|1b.

E. Fragmento esferulítico irregular (topo da foto, a direita), com discreta textura de
mosaico ressaltada pela sericitização. A esquerda ocorre um fragmenio de piroclástica
alterada, e a malriz felsítica encontra-se também sericitizada. Lado menor da foto =
1 ,85 mm, analisador cruzado. Amostra X1-3711 .

F. Seçäo delgada de tufo riodacítico soldado onde observa-se matriz vitrea a felsítica
com estrutura de fluxo marcada por fiammes e fragmentos vítreos orientados. No
centro da foto ocorre um cristal microclineo pertítico cortado por veio i¡idrotermal. Lado
menor da foto = 3,50 mm, analisador cruzado. Amostra X1-38/1 .

G. Garimpo associado ao granito, localizado em uma drenagem no contato com o
pórfiro. O mater¡al explorado pelo garimpo corresponde a um veio q uartzo-su lfetado
mineralizado. Este veio tem como encaixante um granito cinza a vermelho
h id rotermalizad o. Afloramento X'1-25.

H. Amostra de quadzo de veio rico em sulfetos grossos, predominantemente pirita,
explorado pelo garimpo onde intemperizado. Amostra X1-25110.
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Observam-se sistemas de fraturas de direção NNE e, localmente, forte

milonitização. Junto às fraturas ocorre uma intensa cloritização e a coloraçäo do granito

torna-se mais vermelha nas proximidades do veio. O granito também apresenta

fraturamento intenso subhorizontal e sistema de juntas N148/SW.

Foi realizada uma estimativa modal de secções delgadas em todas as amostras.

A ïABELA 5. 1 contém o resultados destas estimativas onde se observa a variação do

conteúdo de minerais máficos, muitos associados a alteração hidrotermal.

Houve a preocupação em separar quartzo, feldspato potássico e plagioclásio de

origem ígnea e hidroteimal (metassomatismo alcalino), mas isto nem sempre foi

possível devido a presença de alteraçöes sobrepostas como a sericítica e a propilítica.

Não foram encontrados afloramentos de granito näo hidrotermalizado para

comparaçöes composicionais e texturaís.

O limite entre a origem ígnea e metassomática, chamado por Collins (1997) de

gran¡te problem, é difícil de se estabelecer. Alguns trabalhos tentam fazê-lo por meio de

análise de texturas e química mineral (Hibbard, 1981; Collins, 1997; Pirajno, 1992;

Schwartz, 1992), porém, devido às alteração hidrotermais sobrepostas poucas foram

as texturas descritas pelos autores passíveis de reconhecimento nestas amostras.

As estimativas modais foram plotadas em diagrama OAP (FIGURA S.2) onde se

observa que as amostras têm composição de monzogranito.

Na estimativa visual feita para a amostra X1-2511 , cuja petrografia indicou ser

este um granófiro, não houve possibilidade de distinguir o quartzo hidrotermal do ígneo,

mas relativo enriquecimento em sílica pode ser devido à silicificaçäo.

O granito do Garimpo do Batalha, situado a oeste da área e descrito por Corrêa

Silva (1999), assemelha-se ao do Prospecto Xl. O do Batalha apresenta também cor

vermelha devido a alteração hidrotermal, porém há amostras do protólito de cor cinza,

o que possibilita comparaçÕes mineralógicas e texturais para a definição de geraçöes

ígneas e metassomáticas. O granito do Batalha, segundo diagrama QAP, varia entre

sienogranito e monzogranito.

Com base em aspectos texturais as amostras de granito do Prospecto X1 foram

divididas em granito granofírico e granito fanerítico grosso
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a) Granito granofírico

Estas rochas apresentam, característicamente, enriquecimento em quartzo em

amostras de mão (PRANCHA 6, FOTO A) e texturas granofíricas em seções delgadas.

Como os demais granitos da área, esta rocha possui cor vermelha escura a clara,

devido a presença de microinclusóes de hematita nos feldspatos.

TABELA 5.1 - Estimativa modal em secções delgadas de granito.

\t.Jt/¿ xt-31/3

taplzo 3 2! 3{ 2( 2 2 3r 2

¡r 31

5l 4l 5

lt

5IDEIìITA

¡u{ to 100,1 ¡01 lot lor tü

FIGURA 5.2 - Diagrama Q-A-P com as análises modais estimadas em graniio (Tabela 5.1).

Por definição as texturas granofíricas, também chamadas de micrográficas, são

aquelas formadas pelo intercrescimento de quartzo e feldspato potássico. Ocorrem

comumente em condições de resfriamento rápido do magma em profundidade rasa
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com contribuiçäo de fluidos tardios.

O granito granofírico do Prospecto X1 tem matriz fanerítica de granulação média

(1,0 a 5,0 mm) composta por feldspato potássico, plagioclásio e, subordinadamente,

quartzo e hornblenda. Dentro dessa matriz ocorrem megacristais de mesopertita

envolvidos por quartzo intersticial.

Na matriz, predomina o ortoclásio pertítico, parcialmente invertido para

microclínio, quase sempre com texturas micrográficas e granofíricas zonadas

(PRANCHA 6, FOTO B). Os cristais de plagioclásio são zonados, com núcleos mais

cálcicos, possuem em média 2,5 mm de comprimento, são antipertíticos e ocorrem

comumente sericitizados ou sassuritizados (PRANCHA 6, FOIOS C e D). O quartzo

ocorre predominantemente associado às texturas granofíricas. Cristais submilimétricos

subeuhedrais a anhedrais de hornblenda ocorrem normalmente agrupados em porções

localizadas na matriz, juntamente com pirita e apat¡ta e, subordinadamente, clorita,

epidoto, carbonato, zircäo, siderita e fluorita anhedral, todos gerados por alteraçäo

hidrotermal, exceto o zircão.

A presença na matriz de cristais de quartzo um pouco mais grossos com restos

de microclínio aprisionados indica que parte dele foi gerado por fluidos hidrotermais,

mas pode também ser devido a recristalizaçäo metamórfica das texturas micrográficas.

Os fenocristais de mesoperta, de 10 a 20 mm de comprimento, estäo envoltos

por quartzo e estão parcialmente alterados hidrotermalmente para muscovita, com

clorita e epidoto associados. comumente apresentam zonamentos ressaltados pela

alteração seletiva e a presença de microinclusões de hematita. As bordas muitas vezes

apresentam albita e microclínio hidrotermais. Neste caso há a formaçáo de textura

granofÍrica no contato com o quartzo intersticial que circunda os fenocristais

(PRANCHA 6, FOTO E).

b) Granito fanerítico grosso

Como já discutido, todas as amostras de granito do Prospecto X1, com exceção

da X1-2511, assemelham-se em relação à textura e composição mineralógica (FIGURA

5.2), mas há diferenças em relaçäo às cores, que variam entre vermelha, vermelha

esverdeada e vermelha acinzentada, feição esta diretamente relacionada às alteraçoes

hidrotermais (TABELA 5.2).
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Este granito apresenta textura fanerítica grossa inequigranular, com tendência a

porfirítica (PRANCHA 6, FOTO F), definida por cristais um pouco mais grossos de

mesopertita, variando entre 3 e I mm e, subordinadamente, de plagioclásio, envolvidos

por cristais mais finos, geralmente entre 0,1 e 1 mm de comprimento, de quartzo,

plagioclásio, biotita, hornblenda, opacos e, secundariamente, clorita, epidoto, muscovita

e carbonato (PRANCHA 6, FOTOS G e H).

TABELA 5,2 - Descriçäo macroscópica das amostras de gran¡to

Os cristais de mesopertita são euhedrais a anhedrais e comumente apresentam

inclusöes de tamanhos variados de plagioclásio, zonamentos e bordas de albita ou

ortoclásio/microclínio (PRANCHA 7, FOIO A). Mimerquita é observada junto aos

cristais de mesopertita (PRANCHA 7, FOTO B). Estes se mostram comumente

sericitizados e com inclusÕes irregulares de plagioclásio e de quartzo (PRANCHA 7,

FOTO C), com biotita castanha e verde associada. É difícil estabelecer com segurança

a origem dessas texturas pois muitas delas se assemelham as chamadas boxy cellular

de Hibbard (1981 e 1995) e outras são idênticas às geradas por metassomatismo

alcalino (Pirajno, 1992). Entretanto, considerando-se o conjunto e a evoluçäo do

sistema hidrotermal, as mineralizaçÕes de ouro encaixadas no granito e os trabalhos de

Corrêa Silva (1999) e Corrêa Silva et al. (2000a e 2000b) no Garimpo do Batalha,

considera-se mais provável que estas texturas tenham sido geradas

predom¡nantemente por alterações hidrotermais metassomáticas em alta temperatura

A mesopertita tende a apresentar alteraçöes sericiticas junto ao plagioclásio.

Como produto de hidrotermal de mais baixa temperatura ocorre muscovita fina,

epidoto, carbonato, clorita, zoisita e opacos

Vermelho acinzentado a
esverdeado
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PRANCHA 6

A. Duas amostras de granito granofírico. Na amostra da porção superior da foto
observa-se a açâo do intemperismo seletivo destacando o carater intersticial do
quartzo. A amostra da porçäo inferior da foto mostra a cor vermelha deste ao granito
vermelho, quando não intemper¡zado. Amostra X1-2511.

B. Textura granofírica, característica da granito da foto anterior, apresentando
zonamentos de intercrecimento microclíneo-quartzo. Lado menor da foto = 1,85 mm,

analisador cruzado. Amostra X1-2511 .

C. Cristal de pagioclásio antipertitico da matriz apresentando zonamento ressaltado
pela presença de microinclusões de hematita de origem hidrotermal. Lado menor da
foto = 3,50 mm, analisador descruzado. Amostra X1-2511.

D. Foto anterior com os analizador cruzado.

E. Secção delgada de granito granofírico onde observa-se o aspecto intersticial do
quartzo e textura granofírica no coniato com ortoclásio. Lado menor da foto = 1,85 mm,
analisador descruzado. Amostra X1-2511 .

F. Aspecto típico granito vermelho fanerítico grosso com tendências porfiríticas,
predominante na área do Prospecto X1. Amostra X1-2512.

G. Visão geral de uma secçäo delgada de granito faneríiico grosso, onde observa-se
um megacristal de mesopertita em matriz fanerítica média. Lado menor da foto = 3,50
mm, analisador descruzado. Amostra X1-2514.

H. Foto anterior com os analizador cruzado.
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O quarizo tem hábito anhedral, ocupa os interstícios entre os demais minerais e

raramente apresentam extinção ondulante. o que indica cristalização magmática tardia

e hidrotermal. Localmente podem ser identificados restos de texturas gráficas

obliteradas pelo h id rotermalismo.

O plagioclásio apresenta-se predominantemente sericitizado e, localmente,

saussur¡tizado (clinozoisita + clor¡ta + sericita + carbonato), mas mantém sua forma e

preserva evidências de zonamento, muitas vezes ressaltadas pelas alteraçöes.

A hornblenda, de cor verde musgo a verde-acastanhada, está presente em

poucas amostras. Ocorre sob a forma de cristais anhedrais a subeuhedrais, com

dimensões inferiores a 1,2 mm, sempre associados à biotita, clorita, epidoto , opacos,

zircão, carbonato e apatita. Normalmente está alterada para biotita, mas em amosiras

onde está mais bem preservada é possível observar junto à clivagem, epidoto e clorita,

resultantes de processos de alteração. Pseudomorfos epidotizados e com agregados

carbonáticos de hornblenda estão presentes em zonas mais intensamente alteradas.

Biotita castanha de origem ígnea pode ser substituída por biotita verde, que,

localmente, apresenta bordas cloritizadas.

Os opacos são na sua maioria anhedrais, mas podem ocorrer localmente cristais

cúbicos interpretados como sendo pirita, que se apresentam isolados ou intercrescido

com os minerais máficos. Outros possuem texturas simplectíticas com quartzo

(PRANCHA 7, FOTO D).

carbonato incolor associa-se predominantemente ao plagioclásio alterado mas,

localmente apresenta cor amarela e maior índice de refração, aparentando ser siderita,

A clorita na matriz é fina e, por vezes, está associada a opacos (alguns sulfetos)

e carbonatos (incluindo siderita) em meio a cristais anhedrais de quartzo e plagioclásio.

o quartzo em contato com a clorita, que ocupa intersticios, apresenta bordas corroídas

(PRANCHA 7, FoToS E e F).

Agregados microcristalinos de epidoto ocorrem associados à alteração de

feldspato e junto aos agregados de minerais máficos.

Apatita está presente como cristais submilimétricos junto as porções máficas.

Zircáo, euhedral em cristais zonados, ocorre como acessório.

São observadas em seçÕes delgadas diversas fraturas, algumas preenchidas

por carbonato, quartzo e clorita. A continuidade de algumas fraturas é dada por linhas

de inclusões fluidas dentro de cristais de quartzo (PRANCHA 7, FOTO G),
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caracterizando est¡lo fissural em parte do evento hidrotermal.

5.1.4 Pórfiros

Este litotipo ocorre sob forma de blocos e matações na porçäo norte/nordeste da

seqüência ignimbrítica, extendendo-se por todo vale que acompanha a drenagem de

direção NW-SE (FIGURA 5.1).

Um dos garimpos de ouro ativos da área situa-se nesta drenagem e é

constituído por aluviöes e colúvios, onde se destacam grandes blocos arredondados de

pórfiro e, subordinadamente, blocos de granito vermelho, de rochas básicas e de tufos

(PRANCHA 7, FOTO H). Apesar de maior, este garimpo apresenta uma produção de

ouro inferior ao garimpo associado ao granito.

O pórfiro possui cor cinza a cinza esverdeada (PRANCHA B, FOTO A),

granulação fina a média inequigranular e textura levemente porfirítica, dada por mega-/

fenocristais de quartzo e de plagioclásio com até '1 cm de comprimento. Alguns cristais

de feldspato säo euhédricos e os cristais mais finos são anhedrais. possuem cerca de

5% de máficos.

Predominam rochas isotrópicas, mas algumas amostras apresentam estrutura

de fluxo ígneo impresso pela orientação dos fenocristais.

A matriz felsítica é rica em opacos microcristalinos e é composta por quartzo,

feldspato, e, subordinadamente, biotita.

Estimativas modais (TABELA 5.3) feitas em oito lâminas desse litotipo indicam

composição riolitica a dacítica, como mostra a FIGURA 5.3. A tabela 5.3 mostra

também a presença de minerais hidrotermais, que variam entre os pórfiros conforme o
grau e do tipo de alteração a que foram submetidos.

TABELA 5,3 - Estimat¡va modal da composição dos pórfiros.
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PRANCHA 7

A. Aspecto de mesopertita geminada e zonada, com pequenas inclusöes de quartzo

intersticial do granìto fanerítico grosso. Lado menor da foto = 3,50 mm, analisador
cruzado. Amostra X1 -2514.

B. Mimerquita associada a megacristal mesopertítico do granito fanerítico grosso. Lado
menor da foto = 0,46 mm, analisador cruzado. Amostra X1-2514.

C. Megacristal de mesopertita com inclusões de quartzo intersticial típico de alteraçåo
hidrotermal, e plagiclasio sericitizado comum no granito fanerÍtico grosso. Lado menor
da foto = 3,50 mm, analisador cruzado. Amostra X1-2514.

D. Textura simplectítica comumente observada em opacos que se encontram
associados aos minerais máficos do granito fanerítico grosso. Lado menor da foto =
0,92 mm, analisador descruzado. Amostra X1-3112.

E. Clorita intersticial de origem hidrotermal. No contato com cristais de quartzo observa-
se bordas de reação. Lado menor da foto = 0,92 mm, analisador descruzado. Amostra
x1-2512.

F. Foto anterior com os analizador cruzado.

G. Secçäo delgada de granito fanerítico grosso mostrando fraturas seladas com clorita
e carbonato. A continuidade da fratura ( indicadoa pela seta) é identificada no cr¡sial de
quartzo por pequenas inclusões sólidas e fluidas. Lado menor da foto = 1,85 mm,
analisador descruzado. Amostra X1-31/3.

H. Garimpo que explota material aluvionar na drenagem encaixada nos pórfiros.
Afloramento X 1 -24.
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FIGURA 5.3 - D¡agrama Q-A-P com as análise modais estimadas em pórfiro (Tabela 5.3).

A matriz apresenta comumenie textura de fluxo (PRANCHA 8, FOTO B) e,

localmente texturas de devitrificação semelhantes a esferulitos (PRANCHA 8, FOTO

C). Em algumas amostras esta matriz afanítica a vítrea foi parcialmente recristalizada

para quartzo e feldspato.

Estas rochas podem apresentar texturas cataclásticas, como fenocristais

fraturados e brechados (PRANCHA B, FOTO D) e kink-bands em cristais de biotita.

Os fenocristais de quartzo apresentam-se euhedrais a anhedrais, são

comumente cristais bipiramidais (PRANCHA 8, FOTO E) e esféricos (PRANCHA B,

FOTO F), mas predominam os anhedrais com texturas de corrosão com formas de

golfo (PRANCHA 8, FOTO G). Bordas, com textura de corrosão por dissolução, são

também comumente observadas e, às vezes, o produto dessa dissolução sofreu

recristalizaçåo. A maioria dos fenocristais de quartzo apresenta extinçåo ondulante e

prenchimento de fraturas por carbonato. Alguns fenocristais apresentam-se fraturados,

com deslocamento de fragmentos, parcialmente dissolvidos e recristalizados

(PRANCHA I, FOTO H).

Os fenocristais de plagioclásio são composicionalmente oligoclás¡o e, da mesma

forma que os de quartzo, são euhedrais a anhedrais, comumente com zonamento

descontínuo ou ondulatório (PRANCHA 9, FOTO A). Estes fenocristais sofreram

carbonatização, sericitizaçäo e saussuritização em diferentes intensidades.



PRANCHA 8

A. Bloco de pórfiro riolítico-dacítico de cor cinza, tíípica para este litotipo na área.

Afloramento X1-12.

B. Pórfiro riolítico exibindo texturas de fluxo vulcanoclástico, marcado por epidoto
criptocristalino e opacos finos. Lado menor da foto = 1,85 mm, analisador cruzado.
Amostra X1-1111.

C. Matriz vítrea em pórfiro riolítico com textura de devitrificação esferulítica ressaltada
pela alteração sericítica. A direita, na porção superior da foto, fenocristal de plagioclásio
alterado. Lado menor da foto = 0,46 mm, analisador cruzado. Amostra X1-2413.

D, Fenocristal de quartzo exib¡ndo textura cataclástica comum no pórf¡ro riolítico. Lado
menor da foto = 1,85 mm, analisador cruzado. Amostra X1-2415.

E. Fenocristal de quartzo bipiramidal com textura de dissolução nas bordas presente no
pórfiro riolítico. Lado menor da foto = 0,46 mm, analisador cruzado. Amostra X1-1111.

F. Quartzo arredondado com textura de dissolução nas bordas em pórfiro riolÍtico. Lado
menor da foto = 0,46 mm, analisador cruzado. Amostra X1-11n.

G. Fenocristal de quartzo com textura de corrosäo em golfo em pórfiro riolítico. Lado
menor da foto = 1,85 mm, analisador cruzado. Amostra X1-2412a.

H. Cristais de quartzo cataclasados de pórfiro riolítico, com deslocamento de
fragmentos, parcialmente dissolvidos e recristalizados. Lado menor da foto = 1,85 mm,
analisador cruzado. Amostra X1-1111 .
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Os fenocristais de feldspato potássico são de ortoclásio, geralmente pertíticos, e

estão menos alterados que os de oligoclásio.

Cristais subeuhedrais de biotita apresentam cor castanha a marrom e podem

atingir até 5 mm de comprimento. Dependendo do grau de alteração da rocha estão

parcialmente substituídos por biotita verde e/ou clorita e, subordinadamente, opacos e

epidoto. A biotita castanha é primária, formada a altas temperaturas, e a biotita verde

que a substitui, inicialmente nas bordas e planos de clivagem, é característica, de baixa

temperatura. A clorita representa uma alteração da biotita verde, comumente com krnk

bands e bird eyes (PRANCHA I, FOTO B). Nas rochas mais hidrotermalizadas a biotita

foi totalmente substituída por clorita e opacos ou por sericita.

Opacos ocorrem dispersos na matriz como cristais micrométricos isolados ou na

forma de agregados. Os de forma cúbica sugerem ser pirita oxidada.

Mineral com secção basal losangular, castanho, pleocróico e de birrefringência

alta são comuns, aparentando tratar-se de siderita com bordas marcadas por opacos.

Epidoto em agregados microcristalinos ocorre associado a alteraçöes de biotita

e feldspato e em agregados microcristalínos, acompanham texturas de fluxo da matriz.

Apatita é um acessório comumumente observado. ocorre associado à minerais

resuftantes de alteraçäo de plagioclásio e biotita, e junto aos opacos.

Zircão, mineral acessório com pequena ocorrência, possui forma euhedral e

zonamento.

Em uma das amostras (X1-13/3), coletada próximo ao contato pórfiro-ignimbrito,

há um xenólito centimétrico disforme de tufo dacítico. Tanto a rochas quanto o xenólito

estão fortemente sericitizado. A quantidade de opacos submilimétricos e anhedrais ou

como agregados micrométricos no xenólito é grande (PRANCHA 9, FOTOS C e D).

Ocorrem raros veios de sílica com espessura submilimétrica e, mais raramente,

carbonáticos de granulação fina, com ou sem muscovita, epidoto e clorita subordinados

(PRANCHA I, FOTO E).

5.2 Alterações Hidrotermais

A maioria das rochas da área teve sua textura e minerais originais obliterados

por alterações hidrotermais em diferentes intensidades e estilos.
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Os ignimbritos, que constituem a estrutura vulcânica, foram os mais afetados por

estas alterações. As demais vulcânicas/vulcanoclásticas apresentam-se menos

alteradas assim como támbém o granito e o pórfiro, sendo este último o litotipo menos

alterado.

Segue-se a caracterização das alterações hidrotermais nas rochas do prospecto

X1:

5.2.1 lgnimbritos:

Esta seqüência é predominantemente constituída por tufos, estando estes quase

que totalmente afetados por alterações hidrotermais do tipo argílica avançada. Nos

tufos cineríticos e riodacíticos da base da estrutura vulcânica, onde afloram também

brechas piroclásticas, a alteraçäo observada é sericítica. O andesito apresenta

assembléia mineral típica de alteração propilítica (TABELA 5.4).

TABELA 5.4 - Tipo de alteraçóes hidrotermais observadas nos ignimbritos.

Tufos alterados I pirof¡l¡ta + quartzo + hematita +
pir¡ta + andalusita + diásporo +

p¡rof¡l¡ta + quartzo + hemat¡ta +

andalusita + diásporo I rutilo t
caol¡nita + ser¡cita + alunita

+ quartzo + andalus¡ta +
pir¡ta + hemat¡ta 1 rutilo 1
caol¡nita

Tufos riolíticos e
cinerit¡cos

pirofilita + quartzo + hematita +

Tipo de alteração
Argílica avançada
(alta temperatura)

Argf lica avançada
(alta temperatura)

avançada
(alta temperatura)

Argílica avançada

avançada

Sericltica

avançada

Segue-se algumas discussões a respeito das alterações hidrotermais

observadas nos litotipos que compõe a seqüência ignimbrítica:
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a) Tufos alterados I

Este litotipo predomina entre os tufos da seqüência ignimbrítica. A maioria das

amostras apresenta cor vermelha-roxeada a rosa avermelhada, uma foliação

proeminente a insipiente e porfiroclastos de quartzo microcristalino. Nestes tufos

alterados as texturas originais, vulcânicas e/ou piroclásticas, foram totalmente

obliteradas. Com base na petrografia e nos tipos de alteraçöes hidrotermais este tipo

de tufos alterados foram subdivididos em três grupos macroscópicamente semelhantes.

a1) Tufos silicificados e brechados com pirofilitização fissural

A petrografia dessas rochas sugere que estes tufos, de granulação fina, foram

inicialmente silicificados e, posteriormente, brechados hidrotermalmente, com

pirofilitização associada.

Num dos afloramentos, junto a uma das vertentes íngremes a sudoeste da

estrutura vulcânica, foi observado um conduto subvertical de circulação de fluídos

hidroiermais, com 10 cm de espessura, preenchido por pirofilita fina de cor branca, com

caolinita e illita associados (PRANCHA I, FOTO F e FIGURA 5.4).

A porção silicificada é composta por quartzo inequigranular, microcristalino à

submilimétrico, com contatos ¡ntergrãos lobulares ou recristalizados em mosaico, e

pirofilita intersticial. Em algumas amostras há porções silicificadas compostas por

agregados de quartzo finissímos, com texturas que indicam cristalização do quartzo a

partir de uma fase amorfa, como a calcedônia.

A pirofilitização ocorreu de forma pervasiva e fissural, esta última gerando

estruturas brechóides. os veios têm contatos difusos e são compostos basicamente

por pirofilita fina fortemente orientada, Comumente estas estruturas são ressaltadas

pela percolaçåo de hematita hidrotermal, que isolam porfiroclastos milimétricos a

centimétricos de quartzo microcristalino (FIGURA 5.5 e pRANCHA 9, FOTO G). Nos

porfiroclastos maiores, com polarizadores descruzados, observa-se fragmentos

ripiformes ou disformes pseudomorfisados por pirofilita, em massa de quartzo

microcristalino. Esta feição, resultante de alteração seletiva, é semelhante à observada

em tufos mais preservados.

Em amostras mais deformadas, ocorrem nas extremidades dos porfiroclastos de

quartzo microcristalino sombras de pressão onde quartzo e pirofilita apresentam
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granulaçâo um pouco mais grossa (PRANCHA 9, FOTO H e PRANCHA 10, FOTO A).

Estas rochas foliadas gradam para outras menos foliadas caracterizadas por estrutura

cataclástica e de brechação, com limonita abundante entre os fragmentos (PRANCHA

10, FOTO B).

Nesses tufos alterados, rutilo hidrotermal ocorre como cristais micrométricos

euhedra¡s a subeuhedrais, de cor castanha esverdeada, dispersos na amostra, tanto

como cristais isolados como em agregados (PRANCHA 10, FOTO C).
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FIGURA 5.4 - D¡fratograma da pirofilita, com caolinita e illita associados, do conduto hidrotermal
em tufos alterados.



PRANCHA 9

A, pórfiro riolítico tendendo à dacítico com fenocristal zonado de plagioclásio e cristais

menores, por vezes clásticos, de feldspatos e quartzo, imersos em matriz fina a

afanítica. Nota-se ainda alteração hidrotermal incipiente, com sericitização e

carbonataçäo. Lado menor da foto = 3,50 mm, analisador cruzado. Amostra x1-2411.

B. Pórfiro riolÍtico-dacítico com fenocristal de biotita castanh a com kink bands,

parcialmente alterada, nas clivagens e bordas, para biotita verde e clorita.. Lado menor

da foto = 0,92 mm, analisador descruzado. Amostra X1-1211 .

C. Contato entre o xenólito de rocha piroclástica (tufo dacítico) sericitizado à esquerda

e pórfiro riolítico-dacitico (direita). Lado menor da foto = 3,50 mm, analisador
descruzado. Amostra X1 -1 312.

D. Foto anterior com os analisador cruzado.

E. Fenocristal de quartzo fraturado e cortado por veio hidrotermal m¡limétrico de
granulação fina, composto por quartzo e calcita, em pórfiro dacítico' Lado menor da

foto = 0,46 mm, analisador cruzado. Amostra X1-1311.

F. Veio hidrotermal de pirofilita, com caulinita e illita associada, em tufos alterados tipo
L Afloramento X1-20 (escala aproximada = 'l :30 cm).

G. Porfiroclásto de quartzo recristalizado de tufos alterados do tipo l. Lado menor da
foto = 3,50 mm, anal¡sador cruzado. Amostra R1800N.

H. A lâmina apresenta estrutura milonítica, com agregados de quartzo recristalizados
deformados e com sombra de pressão, onde houve a cristalização de quartzo e de
pirofilita um pouco mais grossa. Parte dos opacos limonitizados concentra-se nos
planos S e C da foliação. Lado menor da foto = 3,50 mm, analisador cruzado. Amostra
PJBU-R-03,
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FIGURA 5.5 - Porfiroclasto de quartzo fragmentado mais grosso e pirofilita associada, com
textura mais fina, predominante nas bordas do fragmento, envolvido por óxido e hidróxido de
Fe.

opacos finos ocorrem de forma disseminada, tem forma e granulação variada e
encontram-se geralmente alterados. Algumas formas cúbicas correspondem a pirita

limonitizada. A análise por EDS de cristais de pirita menos alterados indica a presença

de titânio (FIGURA 5.6). ocorrem também relíquias de ilmenita associadas a quartzo.

cristais submilimétricos euhedrais e zonados de zircão säo acessórios.

Pode ocorrer, na porção pirofilítica, pequenos cristais anheudrais de andalusita e

agregados microcristalinos de diásporo.

A assembléia mineral pirofilita + quartzo + hematita + pirita + andalusita +

diásporo + rutilo + minerais de argila encontrada neste tiipo de tufo alterado é típica,
segundo Pirajno (1999), de alteração argílica avançada de alta temperatura (2500 -
35ooc).

a2) Tufos intensamente pirofilitizados

Estes tufos ocorrem aleatoriamente junto com o tipo anterior, porém diferem do
anterior por apresentarem silicificação pouco intensa e pela quase ausência de
porfiroclastos.

Predomina nas amostras deste tipo uma matriz/cimento pirofilítica, composta por
pirofilita microcristalina a criptocristalina, por vezes fortemente orientada, com grãos e
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agregados de diásporo associados a finos cristais de birrefringência baixa,

possivelmente de coríndon.

FIGURA 5,6 - Opaco limonitizado de hábito cúbico, comum nas lâminas de tufos alterados do
tipo l. As análises pontuais realizadas nas duas porções (clara e escura), indicaram uma
exsolução de óxido/hidróxido de Fe e Ti. Lâmina PJBU-R-o1, sugerindo ser sido magnetita
titanífera.

Em amostras com forte foliação a pirofilita é claramente anterior ao

cisalhamento, pois em alguns cristais mais grossos nota-se que as plaquetas foram

deformadas e estão parcialmente recristalizadas nos planos da foliação.

Os agregados de diásporo estão disseminados fina e homogeneamente na

rocha (PRANCHA 10, FOTO D) da mesma forma que os opacos (rutilo e hematita).

Porfiroclastos, quando presentes, são pequenos (< 2 mm), mal desenvolvidos, e
compostos por cristais submilimétricos quartzo parcialmente recristalizado. Nestas

rochas os porfiroclastos podem ser de quartzo ou de andalusita (pRANCHA 10,
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FOTOS E e F).

Neste grupo é comum a presença de cristais de andalusita euhedrais à

anhedrais, milimétricos à submif imétricos, fraturados, parcialmente pirofilitizados e

caolinizados, com diásporo associado (FIGURAS 5.7,5.Ba e 5.8b, e PRANCHA 10,

FOTOS G e H). A presença de caolinita provavelmente deve-se à redução da

temperatura do sistema hidrotermal e a mudanças das características químicas dos

fluídos.

FIGURA 5.7 - Seção basal losangular de andalusita de corroída. A análise corresponde a um
ponto na porção mais homogênea da imagem. Lâmina PJBU-R-01.

Na matriz pirofilítica observam-se texturas que sugerem substituiçäo parcial da

pirofilita por sericita, indicando a sobreposição de fluidos com maior atividade de K*.

Nos tufos pirofilitizados amostrados próximo a paleocratera menor ocorre alunita

fina juntamente com os demais minerais.

Rutilo ocorre como cristais euhedrais à subeuhedrais, de cor castanho

esverdeado, e concentram-se em fraturas e fissuras preench¡das por óxido e/ou

hidróxido de ferro, assim como junto aos cr¡stais de andalusita.

Zircão como cristais euhedrais e zonados está presente como acessório.

Nas rochas mais foliadas, fruto de deformaçöes provavelmente associadas a

zonas de cisalhamento, reconhece-use uma foliação prévia, produto de metamorfismo

regional de grau baixo a incipiente.
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PRANCHA 1O

A. Detalhe de um porfiroclasto em tufos silicificados e brechados por pirofilitização

fissural, onde observam-se os grãos de quartzo recristalizados na sombra de pressão.

Lado menor da foto = 3,50 mm, analisador cruzado. Amostra PJBU-R-03.

B. Estrutura pouco foliada, com os opacos limonitizados e pirofilita entre os fragmentos
de rocha tufácea silicificada que constitui os porfiroclastos do conjunto de tufos
silicificados e brechados por pirofilitização fissural. Lado menor da foto = 3,50 mm,

analisador descruzado. Amostra PJBU-R-03'

C. Rutílo sob a forma de cristais micrométricos euhedrais a subeuhedrais, de cor
castanha esverdeada, que ocorrem disseminados em tufos alterados, tanto como
cristais isolados como em agregados associado aos opacos. Lado menor da foto = 0,23
mm, analisador descruzado. Amostra PJBU-R-02.

D. Fina matriz de pirofilita com agregados de minera¡s opacos e agregados finíssimos
de diásporo e, possivelmente, coríndon (indicados pelas setas). Localmente, como na
parte inferior da foto, a pirofilita pode apresentar-se com granulação mais grossa em
pequenos bolsÕes. Tufos intensamente pirofilitizados. Lado menor da foto = 0,92 mm,
analisador cruzado. Amostra PJBU-R-02.

E. Porção tipicamente milonítica dos tufos alterados com porfiroclasto de quartzo
parcialmente recristalizado, em matriz pirofilítica de tufos intensamente pirofilitizados.
Lado menor da foto = 3,50 mm, analisador cruzado. Amostra PJBU-R-04.

F. Porfiroclasto de andalusita deformado e parcialmente substituído por pirofilita em
tufos intensamente p irofilitizados. Lado menor da foto = 3,50 mm, analisador cruzado.
Amostra PJBU-R-04.

G. Cristais de andalusita anhedrais, milimétricos à submilimétricos, fraturados,
parc¡almente substituídos por pirofilita e quartzo recristalizado, indicando a
sobreposição dos processos hidrotermais. Lado menor da foto = 3,50 mm, analisador
cruzado. Amostra PJBU-R-O1.

H. Detalhe de um agregado de relíquia de andalusita onde observa-se resto de um
cristal prismático quase que totalmente pirofilitizado, com diásporo associado, de um
tufo intensamente pirofilitizado. Lado menor da foto = 1,85 mm, analisador cruzado.
Amostra PJBU-R-01.
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FIGURA 5.8a - Agregado de cristais de diásporo (mancha mais escura) da lâmina PJBU-R-O2

FIGURA 5.8b - Detalhe da imagem anterior, com a análise pontual da porçäo mais homogênea.

Os dois grupos de tufos alterados descritos, os pirofilitizados e os intensamente

pirofilitizados, parecem ser produtos de variações de intensidades e estilos de

alteração numa mesma rocha de natureza tufácea. A assembléia mineral de ambos é

indicativa de alteração argílica avancada de alta temperatura.

É possível que a sericita tenha sido subestimada em relação a pirofilita nos

estudos petrográficos, mas as amostras de tufos hidrotermalizados analisados por R-X

e MEV/EDS indicaram sempre a quase ausência de outras micas, além de pirofilita.

a3) Tufos sulfetados
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Esta variação mais sulfetada localiza-se na porção sudoeste da estrutura

vulcânica, em uma drenagem de direção E-W, próxima a paleocratera maior. Ocorrem

como matacões e blocos de tufos alterados de coloração cinza-esverdeada que

adquirem cor vermelha arroxeada conforme o conteúdo de hematita. Mostra-se foliado

em intensidade variável e é rico em pirita euhédrica de granulaçäo fina a grossa. Veios

de quartzo de espessuras milimétricas a centimétricas são comuns. Hematita ocorre

localmente, enquanto que a andalusita está presente em conteúdos significativos (10 -

5%).

A composiçåo mineral dessas rochas é muito semelhante às demais desse

grupo, porém contém menor quantidade de pirofilita e hematita e maior conteúdo

andalusita e de pirita, fato que confere à rocha cor cinza-esverdeada.

As porções silicificadas são brechadas e cortadas por pirofilita fina, fissural, que

pode, qssim como a andalusita, constituir porfiroclastos, mas a quantidade de pirofilita

é pequena com relação aos outros grupos de tufos alterados. Este mineral ocorre

principalmente em bordas de sulfetos e nos interstícios entre os cristais de quartzo das

porçöes silicificadas.

Os sulfetos finos acompanham a foliaçäo porém os mais grossos apresentam

distribuem-se desorientadamente, indicando serem posieriores ao evento que originou

a foliação.

Andalusita ocorre como cristais submilimékicos anhedrais, comumente

associados a caolinita, tanto de forma disseminada e acompanhando a foliação da

rocha (PRANCHA 11, Foros A e B), como também dentro de pequenos porfiroclastos

marcados por hematita.

A petrografia indica que estas rochas säo uma variaçäo da alteração argílica

avançada de alta temperatura.

A 300 m do afloramento destes tufos sulfetados afloram blocos de brecha

hidrotermal silicática, com hematita subordinada, semelhante às do topo da estrutura

vulcânica. Esta brecha constitui uma estrutura ressaltada na topografia.

b) Tufos alterados ll

Rochas da seqüência ignimbrítica coletadas na trincheira localizada no topo da

estrutura vulcânica apresentaram forte alunitizaçäo. Esta alunitização diminui em
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intencidade, sendo progressivamente substituida por pirofilita e sílica, conforme

distancia-se da trincheira até seu total desaparecimento, a um raio de

aproximadamente 200 m do centro desta.

A alunita ocorre sob a forma de veios ou disseminada, geralmente substituindo

os minerais dos tufos hidrotermalizados, podendo alcançar até 85-95% do vol. da

rocha.

Algumas amostras do que se chamou tufos alterados ll (item 5.1) possuem

discretas relíquias de texturas de tufos soldados, como microbandamento marcado por

estruturas alongadas, fiammes e esferulitos, (PRANCHA 1 1, FOTO C). São compostos
por uma matriz felsíticá alunitizada, com fiammes milimétricos (1,0 a 2,0 mm) ricos em

opacos, representados por grãos muito finos de hematita.

Esta moldura de hematita também é observada em estruturas que sugerem

esferulitos. Apesar de estarem pseudomorfisadas por alunita, estas estruturas mantém

ainda a textura fibroradiada característica de esferulitos (PRANCHA 11, FOIO D).

Comumente ocorrem relíquias de fenocristais de quartzo, intensamente

corroídos, com até 2,5 mm de comprimento, semelhantes aos observados nos tufos

menos alterados da seqüência ignimbrítica.

Estes tufos foram afetados por alteraçöes hidrotermais do tipo argílica avançada

de temperatura baixa a moderada (-250oc) indicada pela presença em abundancia de

alun ita.

c) Tufos milonitizados

Rocha intensamente pirofilitizada com porfiroclastos de andalusita substituídos
por caulinita e outros argilo-minerais.

os porfiroclastos comumente apresentam zonamentos devido à alteraçâo com

núcleos de andalusita e bordas de caulinita (PRANCHA 2, FOTO E).

A pirofilita da matriz é microcristalina e fortemente orientada. Este mineral ocorre

também na forma de cristais prismáticos de cor azul com até 4,0 mm de comprimento

identificados como pirofilita por difração de R-X.

A assembléia mineral pirofilita + andalusita + quartzo + caolinita presente nessas

rochas ca ra cte rizam a alteração argílica avançada de alta temperatura e um reequilibrio

em temperaturas mais baixas provavelmente associado ao evento de cisalhamento.

128



d) Tufos riolíticos e cineríticos (ash fuffs)

Os tufos riolíticos e tufos cineríticos (ash fufs) que afloram na base da estrutura

vulcânica não apresentam assembléa mineral que indique alteração argílica ou argílica

avançada como observado na maioria dos tufos da sequência ignimbrítica.

A preservaçäo das texturas primárias dos tufos riolíticos deve-se em parte ao

estilo seletlvamente pervasivo da alteração sericítica que as afetou, alterando

parcialmente a matriz felsítica e clastos. Dentre estes há os totalmente sericitizados e

prismáticos (feldspatos sericitizados ?) e os disformes com zeólitas finas nas porçöes

internas (PRANCHA 3, FOTO A).

As arestas curvas dos fragmentos disformes sugerem serem estes fragmentos

de vidro vulcânico alterado. A presença de zeólitas reforça tal idéia. Zeólitas

comumente säo observadas como produto de alteração hidrotermal de rochas félsicas

em condiçoes de baixas temperaturas (- 150" C segundo Rose & Burt, 1979).

Os tufos cineríticos também estáo sericitizados tanto de forma pervasiva como

fissural. Os tufos são brechados hidrotermalmenie por fluido associado a sericita e

quartzo. Nas porções mais alteradas da rocha os fragmentos estäo predominantemente

silicificados e possuem sericita intersticial. Este processo de brechação hidráulica

evolui para as brechas hidrotermais também observadas na base desta seqüência

(ítem 5.1).

e) Tufos dacíticos e dacíto

Estas rochas são muito semelhantes macroscópicamente aos tufos alterados

anteriormente descritos devido a cor vermelha e a foliaçäo comumente observadas

nestas rochas.

Estas rochas foram fortemente alteradas, predominando processos de

pirofilitizaçäo, com hematitização, silicificação e sericitização subordinadas. poucas

texturas originais foram preservadas. o desenvolvimento da foliação permitiu a

circulaçäo de fluidos com precipitação de hematita, que localmente chega a constituir

um cimento hidrotermal.

A pirofilita ocorre tanto na matriz como em pseudomorfos de cristais e

fragmentos líticos. Nas rochas mais alteradas a pirofilita chega a constituir 70% da

rocha (FIGURA 5.9).
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FIGURA 5.9 - Difratograma de R-X de material branco que predomina nos tufos dacíticos
alterados

Em porçöes menos alteradas, a rocha parece ter sido afetada apenas por

sericitizaçao (PRANCHA 3, FOTO C). Nestas foi possível observar-se fenocristais
euhedrais milimétricos a submilimétricos sericitizados, provavelmente pseudomorfos de
feldspato.

Nas porçöes mais alteradas destas rochas a foliação é proeminente, onde se

destacam porfi roclastos centimétricos tota I mente pi rofi I itizados.

Näo foi possível o estabelecimento de relaçöes espaciais entre as alterações
sericítica e pirofilítica, ambas com silicificaçåo e hematização associada. Esta
passagem de pirofilita para sericita e vice-versa pode estar relacionada a mudanças de
acidez do fluído onde baixos valores de pH favorecem a cristalização de pirofilita, sob
condições isotérmicas.

f) Dacito basal
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Esta rocha foi afetada por alteração propilítica reprentada pela assembéia

mineral clorita + epidoto + carbonato + sericita + quartzo + pirita (Pirajno, 1992). Seu

estilo é predominantemente pervasivo, com ocorrências fissurais localizadas.

Esta alteração destruiu todos os minerais máficos primários da rocha como

biotita, anfibólio e piroxênio, pseudomorfisando-os como atestam as formas eudrais a

anhedrais compostas por clorita, epidoto, com carbonato e pirita associados. Esta

alteração também afetou os cristais de andesina, que se encontram parcialmente

epidotizados e pirofilitizados.

Nas porções da amostra em que há predomínio de matriz felsítica observa-se
que esta foi também afetada por carbonatização, epidotização e cloritização

relacionadas à alteração propilítica.

É comum a presença de veios de quartzo, concordantes ou näo com a

orientação principal da rocha impressa pelos cristais de andesina. Junto a esses veios

é possível observar zonas de alteração. No contato do veio, composto por quartzo

anhedral submilimétrico com carbonato e clorita intersticial, ocorre silicificação da

matriz felsítica e uma conceniração de epidoto, diminuindo a medida que se afasta do

veio tornando-se disseminado na rocha. Nestes veios há pirita euhedral
p red om in a nte me nte nas bordas.

g) Brechas piroclásticas

Devido a sua estrutura, as brechas piroclásticas, assim como outras rochas de
mesma origem, facilitam a circulação de fluidos hidrotermais.

As brechas piroclásticas do Prospecto X1 apresentam matriz tufácea sericitizada

com clasios de piroclásticas silicificadas, alguns contendo estruturas de devitrificação

marcadas por opacos como observado nos tufos dacíticos.

os fluidos hidrotermais brecharam a matriz, sericitizando-a, e percolaram zonas
de fraqueza, no caso, o contato dos clastos, chegando muitas vezes a fragmenta-los.

Em fraturas observa-se mica branca grossa e cristais euhedrais de andalusita
(PRANCHA 11, FOTO E).

A orientação da mica branca na mairiz confere uma orientação à rocha,

ressaltada pela percolação de óxidos/hidróxidos de ferro.

No topo da seqüência ignibrítica há dois grupos de rochas originados



exclusivamente por fluidos hidrotermais: a alunita de veio e as brechas hidrotermais

silicáticas. Estas rochas ocorrem de forma localizada, formando, respectivamente, uma

zona alunitizada e outra silicificada.

Estas rochas, säo importantes

hidrotermal da seqüência ignimbrítica

ep¡terma¡s.

no entendimento do processo de alteração

por serem restritos ambientes de depósitos

Alunita de veio

A alunita de veio (FIGURA 5.1 0), cujas amostras foram coletadas

exclusivamente junto a trincheira escavada no topo da estrutura, apresentam variações

macroscópicas o que possibilita separa-las em três tipos:

(1) rocha de cor rosa, maciça, de granulação grossa, constituída por alunita

centimétrica em forma de cristais branching (PRANCHA 11, FOTO F).

(2) rocha vermelha apresentando duas gerações de alunita, sendo uma de

granulação grossa e outra fina, orientada, que corta a anterior (PRANCHA 11, FOTO

G),

(3) rocha vermelha fina fortemente foliada e deformada (PRANCHA 1 1, FOTO

H).

Alunita grossa de cor rosa do tipo 1 é observada em vários depósitos epitermais

high sulfidation como o Marysvale - E.U.A (Cunningham et at., 1984), Rodalquiar -

Espanha (Anibas ef a/. 1995), Hope Brook - Canada (Dubé ef a/., 1998) e Mount

Skukum - Canada (Love ef a/., 1998).

A petrografia indicou que as rochas dos tipos (1) e (2) são muito semelhantes. A
alunita rosa que caracteriza o tipo (1) também apresenta duas gerações conforme

observado macroscopicamente no tipo (2), cuja coloraçáo vermelha deve-se a uma

película de hematita que evolve os cristais de alunita de ambas as geraçÕes (FIGURA

5.11).
. os cristais grossos de alunita do tipo (1) são centimétricos e apresentam uma

textura do lipo branching (galhos) (PRANCHA 12, Foro A). os cristais de alunita do

tipo (2) são também centimétricos e com branching menos desenvolvidos (PRANCHA

12, FOTO B). Em ambos os típos, os cristais grossos (estágio i) são truncados por

pequenos veios compostos por alunita fina (estágio 2), fortemente orientada, que
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FIGURA 5.10 - difratograma de alunita de veio

A alunita fina da segunda geração também é observada ocupando interstícios

entre os cristais branching desenvolvidos (PRANCHA 12, FOTO A).

A hematita, que constitui a fina película que envolve os cristais de alunita do tipo

(2), ocorre também como agregados, estando estes presentes junto da alunita fina, e

concordantes com a orientação desta (FIGURA 5.12). Estas amostras chegam a

possuir 3 - 5o/o vol. de hematita.

Análises de EDS em alunita indicaram variaçöes composicionais nos cristais

grossos entre alunita e natroalunita. Esta variação foi estudada por mícrssonda

eletrônica e será discutida no item 6 dessa dissertaçäo.
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PRANCHA 11

A. Secção delgada de tufo sulfetado composto por quartzo, andalusita, pirofilita e

sulfetos. ObseÑa-se finos cristais de andalusita marcando a foliação discreta da rocha.

Lado menor da foto = 1,85 mm, analisador descruzado. Amostra X1-3211a

B. ldem anterior, com o analisador cruzado.

c. Tufos soldados alunitizados com discretas relíquias de texturas como

microbandamento marcado por estruturas alongadas ricas em opacos finos' Lado

menor da foto = 1 ,85 mm, analisador cruzado. Amostra X1-16/3.

D. Hemaiita fina marcando borda de estruturas semelhantes a esferulitos. Estas,

apesar de estarem pseudomorfisadas por alunita, mantém ainda a textura fibroradiada,
característica destas estruturas. Tufos soldados alunitizados. Lado menor da foto =
1 ,85 mm, analisador cruzado. Amostra X1-16/3.

E. Cristais fraturados de andalusita em matriz pirofilítica da brecha piroclástica

hidrotermalizada. Lado menor da foto = 0,92 mm, analisador cruzado. Amostra X1-
14t10.

F. Alunita de veio de coloração rosa constituida por alunita grossa de lextura branching
(tipo 1). Escala 1:2,5 cm. Amostra X1-16/19.

G. Alunita de veio de cor vermelha devido a percolação de óxido/hidróxido de feno (tipo
2). Observa-se duas gerações de alunita sendo uma mais grossa com textura
branching sendo cortada e dissolvida por uma mais fina. Escala 1 :2,5 cm. Amostra Xl-
09.

H. Rocha vermelha fina fortemente foliada e deformada composta por alunita e
hematita (tipo 3), Escala 1:2,5 cm. Amostra X1-16/6.
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FIGURA 5.11 - lmagem de MEV mostrando a percolação de limonita em volta dos cristais finos
de alunita da segunda geração.

A alunita do tipo (3) assemelha-se a um xisto dada a sua forte orientação. A
petrografia indica que estas amostras são compostas por alunita fina a méd¡a,

fortemente orientada, com flocos de hematita intraganulares e concordantes com a
foliação. Há amostras em que se observa estrutura de bandamento. Estes são

impressos pela alternância de porções compostas por alunita fina orientada e alunita

média (até 5 mm), com textura decussada.

O rutilo, abundante e disseminado, nos três tipos de alunita de veio. Em todas as

amostras o rutilo ocorre como cristais arredondados submilimétricos de cor amarela

esverdeada.

Alunita ocorre também em profundidade. Uma das amostras de sondagem

rotativa (- 70 m de profundidade) apresenta uma rocha totalmente silicificada (vuggy

srirba) brechada hidrotermalmente por alunita fina intercrescida com pir¡ta (FIGURA

5.1 3).

A rocha silicificada é composta por quartzo microcristalino com cristais euhedrais

a anheudrais de alunita intersticiais. Esta rocha silicificada, semelhante a um cheft
corresponde ao vuggy silica.

135



Rocha silicificada
(vuggy silical

Rocha silicificada
(vuggy sílícal

Alunita

_____ _lt___
F|GURA5.13 -Amostra de testemunho de sondagem rotativa (-70 m de profundidade) onde rocha
silicificada (vuggy silica) é brechada por veío de alunita rosa com pirita intercrescida. No detalhe
aspectos petrográficos da amostra (altura da foto = f .85 mm).
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FIGURA 5.12 - lmagem de MEV mostrando a presença de óxido de ferro (3) acompanhando a
orientaçäo dos cristais de alunita fina e preenchendo fraturas dos cristais maiores de alunita
(1). Rutilo (2) também acompanha este fluxo, juntamente com o hidróxido de ferro.

O termo vuggy s¡l¡ca foi criado por Steven & Ratte (1960, em Stoffregen, iggT)
para as rochas cujos minera¡s primários, exceto quartzo, foram destruidos por

processos de alteração hidrotermal associado a fluidos ácidos. É formado quando a
rocha hospedeira, normalmente vulcân ica/vulcanoclástica ácida a intermediária, é

¡ntensamente lixiviada por fluidos com pH < 2 restando apenas uma sÍlica residual

porosa (SiO2 > 95% em peso), que posteriormente pode vir a hospedar ouro, cobre e

sulfetos (Hedenquist & Lowenstern, 1994).

Por ser pouco solúvel em soluções moderadamente ácidas o AlzO¡ é

conservado na rocha, porém em condições de pH < 4 e temperaturas superiores a 20o

C o AlzO¡ é facilmente dissolvido em solução e sob estas mesmas condições, SiO2 é

praticamente inssolúvel (lnoue, 1995). A cristalização e o equilíbrio de minerais

aluminosos (andalusita, pirofilita, alunita, diásporo, corindon e argilo-minerais) está

condicionado ao pH, temperatura, concentração de sulfato e de cátions da solução,

(Stoffregen, 1987).

A acidez dos fluidos deve-se a oxidação de H2s que ascende junio com vapores

de origem magmática e a temperatura tende a diminuir nos niveis superiores do

sistema.

Normalmente vuggy silica ocorre em zonas associadas a condutos de ascensão

de fluídos (lnoue, 1995) comumente junto a zonas de alunita como nos depósitos



epiterma¡s de Summitville (Stoffregen, 1 987).

O vuggy silica da amostra de testemunho de sondagem é brechado por vários

veios centimétricos a milimétricos de alunita rosa com pirita e quartzo intercrescidos,

fortemente orientados por fluxo hidrotermal.

A alunita é microcristalina e fortemente orientada segundo a direçáo do veio.

A pirita intercrescida é anhedral de forma irregular e rica em inclusões

(FIGURAS 5.'l4a e 5.14b).

Estudos realizados por meio de MEV/EDS possib¡litou a identificação de

inclusões de enargita (CusAsS¡) na pirita (FIGURA 5.1 5).

Este mineral é imoportante na diferenciação e caracterizaçáo de sistemas

epitermais. Segundo Heald ef al. (1987) a assembéia de minerais opacos enargita +

p¡rita + covellita, associada a uma assembéia de alteração argílica avançada onde

predomina alunita hipógena, ocorre unicamente em s¡stemas epitermais high

sulfidat¡on. Covellita não foi identificada nas amostras analisadas em MEV/EDS, mas é

freqüente em algumas partes dos testemunhos de sondagem, onde ocorre como finos

grãos associados a zonas sulfetadas com pouca pirita. Bornita foi identificada como

inclusões ou núcleos de cristais mais grossos de pirita.

FIGURA 5.14a e 5.14b - Detalhe de cristais de pirita, irregulares e ricos em inclusões,
intercrescidos com alunita.
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FIGURA 5.15 - Enargita (cinza claro) inclusa em pirita (cinza) intercrescida com alunita (cinza
escuro).

Agregados microcristalinos de rutilo ocorrem junto ao veio de alunita e

apresentam-se al¡nhados segundo a orientação dos cristais de alunita.

Estudos feitos com MEViEDS constataram a presença de woodhouseita-

svanbergita, membros finais de uma solução sólida cujas fórmulas são,

respectivamente, Ca[Al3(OH)6(PO4)(SO4)] e Sr[A|3(OH)6(PO4XSO4)] (Hawthorn ef a/.,

2000). Este mineral ocorre de forma disseminada junto ao veio de alunita (FIGURAS

5.16a) assim como também na rocha silicificada (FIGURAS 5.16b). Análises semi-

quantitativas feitas por EDS mostram um conteúdo maior em estrôncio que em cálcio e

conteúdos de enxofre e fósforo muito próximos (FIGURAS 5.17).

FIGURA 5.16a e 5.16b - woodhouseita-svanberg ita no veio de alunita (esquerda) e na rocha
silicificada (direita).
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FIGURA 5.17- Detalhe de woodhouseita-svanbergita intercrescida com alunita e a respectiva
análise de EDS.

Soluções sólidas entre alun¡ta e woodhouseita-svanbergita é descrita por Wise

(1975, em Stoffregen et al., 2000). As trocas catiônicas que envolvem estes minerais

serão detalhadas no item 6 dessa dissertação.

Estas soluções sól¡das são comuns em alterações hidrotermais do tipo argílica

avançada associada a sistemas epitermais e a Cu-pórfiro. Stoffregem & Alpers (1987)

descrevem a ocorrência de que alunita com baixos conteúdos de Ca2*, Sf* e (pOa)3-

em Summitville (E.U.A), um depósito epitermal do tipo high sulfidation, e alunita

enriquecida em fosfato e estrôncio em La Escondida (Chile), um depósito do tipo Cu-

pórfiro. A presença de woodhouseita-svanbergita e fases relacionadas pode, em alguns

casos substituir apatita ou dissolve-la sob condiçöes de pH baixo em zonas de

alteração argílica avançada.

Análises de MEV/EDS também identificaram prata e cobre nativos junto a

alu n ita.

Na estrutura vulcânica, a alunita ocorre no topo, sob a forma de veios, formando

uma zona (zona da alunita) de aproximadamente 200 m de diâmetro, que atinge

profundidades de até 100 m, envolvida por uma zona onde predomina pirofilita. A

alunita caracteriza uma zona de alteração argílica avançada de baixa temperatura (<

180o C, segundo Pirajno, 1 999), enquanto a pirofilita, alteração argílica avançada de

alta temperatura (250-350" C, segundo Pirajno, 1999).

Brechas hidrotermais silicáticas

Estas brechas, descritas em detalhe no item 5.1 dessa dissertação, ocorrem no
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topo da estrutura vulcânica sobre a paleocratera menor. Estas rochas, compostas

predominantemente por sílica e, subordinadamente, hemat¡ta, formam uma cobertura

silicática sobre a seqüênc¡a ignimbrítica.

Sua relação com a paleocratera e a presença de estruturas de fraturamento

hidráulico por fluídos, ricos em sílica ou hematita, caracteriza esta brecha como uma

brecha de conduto hidrotermal.

Brechas semelhantes a essas são observadas em sistemas geotermais atuais

associados a hot springs (geysers). Por esta semelhança muitos autores como Hibbard

(1995) preferem chama-las de brechas hidrotermais de explosäo (hydrotermat

explosion breccia).

Hedenquist & Henley (1985) utilizam o termo brechas de pipe (breccia pipes)

para as brechas associadas a aberturas e erupções hidrotermais. segundo estes

autores, estas brechas são locais e exclusivamente hidrotermais, sem a participação de

magma. No sistema geotermal ativo de waiotapu (Nova Zelândia) a deposição destas

brechas está associada com o siÍba srnfer, localmente mineralizado em ouro e prata.

uma zona de sílica brechada com hematita fina associada é descrita no topo da

seqüência de alteraçäo dos depósitos epitermais de Marysvale Volcanic Field (utah,

EUA) por cunningham et al. (1984) e é muito semelhante as descritas nessa

dissertação.

Algumas amostras de brechas hidrotermais silicáticas do prospecto X1

apresentam alunita disseminada sob forma de cristais prismáticos submilimétricos, com

núcleos alterados e substituídos por óxidos ou minerais de argila.

com relação a estas brechas, todas as evidências tais como posicionamento

estratigráfico, composição silicática com hematita associada e a presença de alteração

hidrotermal do tipo argílica avançada indicam que a brecha hidrotermal do topo da

seqüência ignimbrítica é uma brecha hidrotermal silicática de conduto, que originou a

capa de sílica (srTica cap.), também chamada de sl/lceous srnfer (Hedenquist & Henley,

1985; Dubé et al., 1998). Este s/rca cap favorece a preservação desse tipo de alto

topográfico. Resultados analíticos de geoquímica de solo da RTDM indicam

mineralização de ouro associada a estas rochas.

5.2.2 Hialoclastitos e tufos soldados riodacíticos
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Os hialoclastitos e tufos soldados (welded furÍs) riodacíticos que compõe a

estrutura vulcânica a oeste da área foram afetados por alteração sericítica moderada,

preservando as texturas originais da rocha. A TABELA 5.5 apresenta as assembéias

minerais observadas nessas rochas.

TABELA 5.5 - Tipo de alteraçöes hidrotermais observadas hialoclastitos e tufos riolíticos.

Os hialoclastitios, se comparados aos tufos soldados, foram mais afetados pela

alteração, sericitizando parcialmente matriz e fragmentos líticos, esferulitos e cristais de

feldspato.

Os esferulitos geralmente apresentam sericitização junto à fraturas de

resfriamento com fragmentos formando textura em mosaico (mosaic cracks) e
visículas.

As porções da rocha afetadas pela alteração sericítica, seja matriz ou

fragmentos, possuem, sob polarizadores descruzados, cor parda devido a

m¡cro¡nclusões de hematita (PRANCHA 12, FOTOS E e F).

Os tufos soldados foram relativamente menos afetados pela alteração sericítica.

Este tipo de alteração ressalta textura de fluxo da matriz.

Os cristais de microclíneo são pouco sericitizados e alguns apresentam

microinclusöes de hematita e clorita.

Muscovita e clorita ocorrem como produtos de alteração hidrotermal de

plagioclásio.

Veios, submilimétricos a milimétrico, de quartzo, clorita, albita, com mica branca

e hematita associadas, são comuns. Estes veios apresentam alteração propilítica de

caráter exclusivamente fissural. Este estilo de alteração é bem visualizado quando os

veios cortam cristais de microclíneo pertítico, com formaçäo de albita no contato com o

veio (PRANCHA 12, FOTO D).

5.2.3 Granitos

veios de quartzo + albita t seric¡ta I hemat¡ta
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Os granitos da área foram afetados por alterações hidrotermais de diferentes

tipos e em diferentes intensidades.

A dificuldade em estudar granitos alterados está em se estabelecer o limite entre

texturas formadas por processos ígneos e texturas metassomáticas. Há diversos

trabalhos que discutem essas diferenças (Hibbard, 1981; Collins, 1997; Pirajno, 1992;

Schwartz, 1992), porém fica difícil a identificação dessas texturas quando há outros

processos de alteração sobrepostos.

A principal alteração sofrida por estes granitos está assoc¡ada a coloração

vermelha, podendo variar entre vermelho acinzentado e vermelho esverdeado, devido

à presença de microinilusões de hematita em mesopertita.

As relações texturais entre o mineral hospedeiro e as exsoluçÕes de pertita,

mesopertita e antipertita variam, sendo que em alguns casos a cristalizaçáo do mineral

exsolvido segue as orientações cristalog ráficas do hospedeiro e em outros casos säo

irregulares. As texturas orientadas segundo as estruturas cristalográficas do hospedeiro

foram interpretadas como predominantemente magmáticas e as demais como

vinculadas à alteraçáo metâssomática potássica ou sódica.

A presença de microinclusões de hematita é uma evidência de metassomatismo

alcalino nessas rochas. Segundo Kinnaird ef a/. (1985, em Pirajno, 1992) no processo

de metassomatismo alcalino, durante a troca de Na* por K., há l¡beração de Fe*2 do

retículo que, ao ser oxidado, forma microinclusões de hematita nos feldspatos

alcalinos, incluindo cristais pertíticos.

O granito granofírico, descrito no ítem 5.1 .3 dessa dissertaçäo, apresenta

grande quantidade de quartzo (FIGURA 5.2). Em amostras de mäo observa-se que

este quartzo, de aspecto intersticial envolve os megacristais mesopertíticos (PRANCHA

6, FOTO A).

Texturas granofíricas são formadas pelo intercrescimento de quartzo e feldspato

potássico normalmente em condições de resfriamento rápido do magma em

profundidade rasa com contribuição de fluidos tardios, que podem promover alteraçöes

metassomáticas.

Os poucos estudos petrograficos realizados no gran¡to granofírico não foram

suficientes para se estabelecer zonamentos hidrotermais e a seqüência dos tipos de

alteração, porém, pode-se concluir que a rocha foi afetada por metassomatismo

alcalino, propilitização e sericitização em grau variável.
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O granito fanerítico grosso também apresenta cor vermelha porém estas variam

para tons esverdeados eou acinzentados conforme o grau e tipo de alteração. As

amostras mais vermelhas säo as mais alteradas e as vermelhas acinzentadas, menos

alteradas.

Os granitos mais vermelhos, como X1-3112 e 31/3, as microinclusões de

hematita ocorrem em todos os feldspatos e de forma muito intensa, independetemente

de sua composiçäo (PRANCHA 12, FOTO G e H).

Os cristais de mesopertita comumente apresentam inclusões de plagioclásio,

zonamentos e bordas de albita ou ortoclásio (PRANCHA 7, FOTO A). Em vários cristais

as inclusöes de plag¡oilásio, também ser¡cit¡zado, encontram-se envolvidas por quartzo

intersticial (PRANCHA 7, FOTO C). É comum a presença de biotita castanha e verde

associada.

Conforme discutido anteriormente é difícil o estabefecimento da origem dessas

texturas. Muitas se assemelham as chamadas boxy cellular de Hibbard (1981 e 199S),

formadas por misturas de magmas, mas é mais provável que tenham sido originadas

durante o metassomatismo alcalino q ue afetou estas rochas.

Posteriormente, a mesopertita foi afetada por alteraçãoes hidrotermais de mais

baixa temperatura, evidenciadas pela presença de muscovita fina, epidoto, carbonato,

clorita, zoisita e opacos como produtos dessas alterações.

Nas amostras mais vermelhas a hornblenda está alterada para biotita e nas

menos alteradas, de coloração vermelha acinzentada, a hornblenda apresenta apenas

cloritizaçáo e epidotização na bordas e nas clivagens.

Säo observadas, em seçöes delgadas, que a continuidade de algumas fraturas

preenchidas por carbonato, quartzo e clorita, é marcada por linhas de inclusões fluidas

dentro de cristais de quartzo (PRANCHA 7, Foro G), caracterizando est¡lo fissural de

parte do evento hidrotermal.

Pelas assembéias minerais observadas podemos afirmar que estas rochas

foram afetadas inicialmente por metassomatismo potássico, evoluindo para alteração

propilítica e sericítica. Evoluçäo semelhante foi descrita para o granito do Garimpo do

Batalha (Corrêa Silva ef a|.,2000).
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PRANCHA 12

A. Textura branching de alunita grossa, com alunita fina intersticial subst¡tu¡ndo-a
parcialmente. Alunita de veio de cor rosa (tipo 1). Lado menor da foto = 3,50 mm,
analisador cruzado. Amostra X'1-16/1 9.

B. Detalhe da substituição de cristais grossos de alunita com textura branching menos
desenvolvida corroídos por alunita fina fortemente orientada. Lado menor da foto = 3,50
mm, analisador cruzado. Amostra X1-16/09.

C. Detalhe da alunita fina e orientada, substituindo as do tipo branching. Lado menor da
foto = 3,50 mm, analisador cruzado. Amostra X1-16119.

D. Alteração propilítica fissural, com veio de quartzo e clorita em microclíneo pertítico.
Lado menor da foto = 1,85 mm, analisador cruzado. Amostra X1-38/1 .

E. Fragmento esferulítico com textura em mosaico e de explosão, ambas associadas a
choque térmicos em hialoclastitos. Observa-se sericitização, tanto na matriz felsítica
como em porções do esferulito, próximo às finas fraturas que constituem a textura em
mosaico. Lado menor da foto = 3,50 mm, analisador descruzado. Amostra X1-3711a.

F. ldem anterior, com o analisador cruzado. Ao comparar com a foto anterior é possível
se observar a intima relaçáo entre as porçÕes sericíticas desta foto com as ricas em
microinclusões de hematita.

G. Amostra de granito vermelho, cuja coloração deve-se principalmente às
microinclusões de hematita nos feldspatos. A foto mostra quartzo hidrotermal intersticial
e feldspato zonado com microclíneo no núcleo e plagioclásio sericitizado nas bordas.
Clorita verde escura, rica em ferro, associada a opacos ocorre na borda esquerda da
foto. Lado menor da foto = 3,50 mm, analisador descruzado. Amostra X1-3112.

H. ldem anterior, com o analisador cruzado.
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5.2.4 Pórfiros

Este litotipo, descrito no item 5.1.4 dessa dissertação, é relativamente o menos

alterado dentre os que afloram no Prospecto X1. Sua textura porfirítica, assim como

estruturas de fluxo e devitrificaçäo, estão quase que totalmente preservadas.

A matriz felsítica foi parcialmente sericitizada e algumas amostras apresentam

matriz rica em agregados dispersos de epidoto microcistalino. Esta sericitização,

juntamente com a presença de epidoto, ressalta as estruturas de fluxo (PRANCHA 13,

FOTOS A e B).

A alteração sericítica também afetou os fenocristais de ortoclásio, oligoclásio e

biotita. Em amostras menos alteradas a sericitização concentra-se em bordas, planos

de clivagens e fraturas dos cristais (PRANCHA 13, FOTO C).

Os pórfiros mais alterados apresentam uma série de substituições tais como: (1)

sericitização e/ou carbonatização do oligoclásio, com epidoto e clorita associados

(PRANCHA 13, FOTO D) (2) muscovitizaçäo da biotita com epidoto e opacos

associados (PRANCHA 13, FOTO E), (3) forte sericitizaçäo e epidotização da matriz.

Os cristais de ortoclásio, geralmente pertíticos, praticamente não foram afetados

por alteraçöes, mas quando ocorre, é representada pela sericitização das porções

pertíticas.

A biotita em amostra menos alteradas apresenta-se parcialmente substituída por

biotita verde, e esta por clorita (PRANCHA 9, FOTO B).

Siderita comumente ocorre em borda de opacos.

Em uma das amostras provenientes do garimpo observou-se bandas

hematíticas visíveis macroscopicamente. Em lâmina estas bandas caracterizam-se por

hematização da matriz e preenchimento de fraturas e clivagens dos fenocristais de

quartzo e plagioclásio (PRANCHA 13, FOTO F).

A preservação de cristais de oligoclásio, a preservaçäo parcial de biotita ou a

muscovitização desta, sugerem uma alta atividade de K* no fluido hidrotermal.

A assembléia mineral observada nessas rochas é sercita + clorita + epidoto +

biotita (verde) + carbonato + opacos. Esta assembéia mineral assoc¡ada às texturas e

relaçóes de substituição descritas sugere terem sido estas rochas afetadas por

alteração potássica com possível sobreposição de alteração propilítica e sericítica.
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PRANCHA 13

A. Matriz felsítica com textura de fluxo ressaltada pela sericitização no pórfiro riolítico.

Lado menor da foto = 0,92 mm, analisador cruzado. Amostra X1'1111.

B. Agregados criptocristalinos de epidoto concordantes com o fluxo vulcanoclástico da

matriz observado em pórfiros riolíticos mais alterados. Lado menor da foto = 3,50 mm,

analisador descruzado. Amostra X1 -2412b.

C. Pórfiro rolítico menos alterados, com sericit¡zação nos planos de clivagem e de
geminação do plagioclásio. Lado menor da foto = 3,50 mm, analisador cruzado.
Amostra X1-2413.

D. Detalhe de pórfiro riodacíiico com cristais de oligoclásio zonado, com núcleo
intensamente sei¡citizado, bem como a matriz. À direita da foto ocorrem no cristal de
quartzo golfos de corrosão. Lado menor da foto = 3,50 mm, analisador cruzado.
Amostra X1-1211 .

E. Detalhe de um cristal de biotita castanha parcialmente sericitizada em matriz
felsítica, do pórfiro dacítico. Lado menor da foto = 0,46 mm, analisador cruzado.
Amostra X1-2413.

F. Veio quartzo-hematítico alterado, com matriz felsítica e hematita preenchendo
fraiuras dos cristais de quartzo e plegioclásio do pórfiro riolítico. Lado menor da foto =

3,50 mm, analisador cruzado. Amostra X1-2414.
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6 I:QUIMICA MINERAL'E.'ISOTOPOS ESTÁVEIS

6.1 Química Mineral

6.1.1 Supergrupo da alunita

o supergrupo da alunita compreende um total de 40 minerais, divididos em três
grupos denominados de alunita, crandallita, e beudantita. A fórmula geral (scott, ',l9g7 e

Jambor, 1999) é:

DG3(TO4)2(OH, H2O)5 sendo:

D = cátions monovalentes (K*, Na*, NH¿*, H¡O*, Ag*), divalentes (pb*2, Ba*2,

ca*2, Sr*2 ) e trivalentes (B¡*3, ce*3, RRE),

G = cátions Al*3, Fe*3, Cu*2 e Zn*2 em coordenação octaédrica,

T = 56*, Ass*, Ps*, Si6*

Os minerais que compõem o grupo da alunita, listados na TABELA 6.1, são
divididos nas séries alunita e jarosita segundo os conteúdos de Al3* e Fe3*.

TABELA 6.1 - Minerais do grupo da alunita.

(Al > Fe) (Fe > Al)

Alunita KA|3(SO4)2(OH)6

Natroalunita NaAl3(SOa)r(OH)6

Ammonioalunita (NH4)Al3(S04)r(OH)6

Sch loss m ache rita (H30-,Ca)A13(SO¡)z(OH)e

Osarizawaita Pb(Al,Cu)s(S04)r(OH, H2O)6

Jarosita

Natrajarosita

Ammoniojarosita

Hydronium Jarosita

Argentojarosita

Dorallcharita

Beaverita

Plumbojarosita

KFe3(SOa)r(OH)u

NaFe3(SOa)2(OH)6

(NHa)Fe3(SOa)2(OH)u

H3O.Fe3(SOaþ(OH)6

AgFe3(SOa)r(OH)u

TlFe¡(SO¿)z(OH)o

Pb(Fe,Cu)3(SOa)r(OH, H2O)6

PbFe6(S04)4(OH)1,

Minamiita

Huangita

Walthierita

(Na,Ca, K)zAlo(S04)4(OH)12

CaAl6(SOa)a(OH)''2

BaAlo(SO¿)¿(OH)rz

o sistema de classificação do supergrupo da alunita é baseado em diagramas

ternários cujos vértices são o so4, Poa e Asoa. os limites dos campos desses
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diagramas vêm sofrendo diversas modificaçöes, com propostas de vários autores como

Scott (1987), Nickel, (1992), Novák ef al., (1994, em Jambor, 1999) e Jambor (1999). A

classificaçäo comumente utilizada é a de Scoit (1987) com a revisão e modificaçöes de

Jambor (1999) (FIGURA 6.1).

Em minerais sintéticos das séries da alunita e jarosita foi identificado completa

solução sólida com substitu¡ções de Fe3* por Al3* (Brophy et al., 1962 em Jambor, 1999

e Härting et al., 1984, em Jambor, 1999). Alunita e jarosita naturais apresentam

composições próximas às dos membros finais de Fe3* e Al3* (Jambor, 1999) e a
soluçäo sólida completa não se observa.

Soluções sólidas com K*, Na* e (H¡O)- ocorrem em ambas as séries assim

como substituição de K* por Pb2*. A incorporação de NHa deve-se principalmente às

custas de K- e (HsO)*. Deficiências em K*, Na* e NH+ na ocupaçáo do sítio G é
geralmente atribuida a (HsO). (Jambor, 1999).

Outra importante substituição que ocorre na alunita é a de fosfato (ou arsenato)

e cátion divalente por sulfato e cátion monovalente, expressa na seguinte reação:

SO¿2- + D* <> PO¿3- + D2*

Os minerais woodhouseita (Ca[A|3(OH)6(PO4XSO4)]) e svanbergita

(Sr[A|3(OH)6(PO¿XSO¡)]) são minerais que apresentam a estrutura da alunita onde

PO¿3' subsiitui 25 - 75% de SOa2- no total da fórmula, assim como Ca2* e Sf*,
respectivamente, no sítio D.

Stoffregen & Alpers ( 1987) chama a série woodhouseita-svanbergita de

aluminium phosphate-sulfate minerals (APS minerals). Rochas r¡cas em alumínio

contendo minerais APS geralmente ocorrem junto a assembéia de minerais de

alteração argílica avançada, como alunita, caolinita, diásporo em baixas temperaturas,

e pirofilita, andalusita e, raramente, corindom, em altas temperaturas.

Alunita é um mineral comum em alteraçöes hidrotermais do tipo argílica-

avançada, mas pode ser formada por alteração intempérica de sulfetos.
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6.1.2 Tratamento dos dados analíticos

Alunita de três amostras selecionadas foram previamente analisadas por

difratometria de R-X e por EDS, visando o estabelecimento qualitativo de seus

componentes químicos para definiçäo de rotinas analíticas e avaliação das análises por

microssonda eletrônica. Esta análise prévia indicou a quase inexistência de pb*2, Ass*,

cu'z e zn*2 que, portanto, näo foram analisados por microssonda eletrônica, cuja rotina

inclui apenas KzO, NazO, CaO, AlzO¡, Fe2O3, SO3, BaO, pzOs e SiO, (ANEXO 01).

o cálculo da fórmula estrutural da alunita pode ser feito na base anidra com 11

oxigênios (cho & Kim, 1993) mas Jambor (1999) recomenda a normaliz açäo para 14

oxigênios ou para TO4=2, pois em Szymanski (1985, em Jambor, .lggg), afirma ,,...ser

inconcebível a visualização da estrutura de uma jarosita estável com vacâncias em

[To4]." Por este motivo foi adotado o cálculo proposto por Jambor (1999) apresentados

na PLANILHA 01.

6.1.3 Resultados e discussões

Foram analisados sulfatos de três diferentes tipos de amostras, sendo duas de

superfície (PRANCHA 11, Foros F e G) e uma proveniente de testemunho de

sondagem (FIGURA 5.13), todas descritas em detalhe no ítem 5.2 dessa dissertação.

As amostras de superfície säo X1-16/19 (cristais rosa do tipo 1) e x1-16/09 (cristais

vermef hos do tipo 2).

os cristais analisados foram selecionados inicialmente segundo diferenças
mofológicas e, durante a aquisiçäo dos dados, conforme variações composicionais
núcleo-borda. As TABELAS 6.2, 6.3 e 6.4 mostram composições de alunita por amostra
e tipo de cristal.

ïodas amostras apresentam altos teores de so¿, sendo, portanto, classificadas
como alunita (Scott, 1987 e Jambor, 1999).

Estas composições mostram vacâncias no sítio G, que variam de 0,32 a 0,01,

sem relação com tipos de cristais ou variaçöes núcleo-borda.

os cristais de alunita da amostra F-01116, que tem associada woodhouseita-

svanbergita, apresentam conteúdos entre 0,01 e 0,02 de Ca e p, chegando a 0,05 e
0,06, respectivamente. Estes valores são altos se comparado com os obtidos em

alunita de superfície. Na mesma amostra foram identificadas inclusões de enargita-

151



lusonita em pirita o que, juntamente com a assoc¡açäo de vuggy s/lca, rutilo e sua

proveniência a mais de 70 m de profundidade, fora da zona de alteraçäo intempérica,

permite classifica-la como hidrotermal magmática (Rye ef al., 1992).

Os dados analíticos de K e Na foram plotados em diagrama binário (FIGURA

6.2).

Na amostra X1-16/1 I foram analisados cristais de alunita separados em três

tipos conforme a granulação:

- crista¡s branching, parcialmente corroídos por alunita de granulação fina.

- cristais finos que ocorrem tanto em veios, cortando e corroendo os cristais

branching.

- cristais de granulação média localizados na porção central do veio de alunita

fina que corta os cristais branching.

Observa-se no digrama que os cristais branch ing sâo mais sódicos que os

crista¡s finos e médios. As análises de porçöes internas (núcleo), intermediárias e de

bordas dos cristais branchrng indicam um enriquecimento em K do núcleo para a borda.

A composição das bordas desses cristais apresenta conteúdos de Na e K idênticos aos

encontrados nos cristais finos indicando condições de equilíbrio entre estas duas

geraçöes.

Os cristais da segunda geração têm granulação fina a média, sendo que os de

granufação média, que aparentam ser os cristais melhor cristalizados no final do fluxo

hidrotermal, geralmente de composição mais potássica, indicando decréscimo da

temperatura do fluido. Entretanto, algumas análises mostraram composiçöes

relativamente sódicas, sugerindo pequenos restos de alunita branchrng preservados no

veio recristalizado.

Em relação à amostra X1-16/19 houve inicialmente a cristalização de cristais

grossos em textura branching com conteúdo de sódio entre 0,5 e 0,6. Estes cristais

foram cortados por veios ácidos, de composição mais potássica, que corroeu e
assimilou os cristais branching, cristalizando, na borda do veio, alunita fina em

equilíbrio com borda de cristais branching, ambos apresentando conteúdos de sódio

entre 0,18 e 0,34. A porção central do veio deu origem a cristais de granulação um

pouco mais grossa e relativamente mais potássicos.
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Cálculo da fórmula da alunita com base em 14 oxigênios e nonnalização para TOr=2
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TABELA 6.2 - Composiçöes de alunita da amostra X1-16/19. As cores têm correspondência
com as utilizadas nos diagramas da FIGURA 6.2.

Cod. Análl¡e Po.lgåo D G TO¿

ffi--¡---'--To-ffi
0't2 -c1
30't - cl
305 - C3
321 -C5
324 -C5
005 - c1
011 - c1
018 - C2
017 -C2
302 -C2
303 - C3
306 - c3
307 - C3
3'19 - C4
320 -C4
330 - C5
331 - C5
323 - C5
326 - C5
006 - c1
007 - cl
013 - C2
018 - C2
322 - C5

Núd€o
Núcl60
Núcloo
Núcleo
Núcloo

lnlermediário
lntermediário
lnterm€diário
lntermed¡ário
lntermediário
lntermediáno
lntormediârio
lntemediário
lntermediário
lntormediório
lntormed¡ár¡o
lntermediário
lntermediário
lntsrmÊdiário

Borda
Eorda
Borda
Bordå
Eorda

2.91 0.0r
2.ô5 0.00
2.85 0.00
2.85 0.00
2.93 0.01
2.92 0.00
2.88 0.00
2.95 0.00
2.93 0.00
2.85 0.00
2.90 0.00
2.85 0.00
2.88 0.01
2.U 0.00
2.86 0.00
2.tß 0.01
2.87 0.00
2.82 0.00
2.92 0.00
2.U 0.00
2.90 0.01
2.87 0.00
2.87 0.00
2.89 0.00

0.44 0.52 0.01 0.01
0.47 0.49 0.01 0.01
0.39 0.58 0,01 0.02
0.41 0.52 0.01 0.01
0.40 0.54 0.01 0.01
0.60 0.36 0.00 0.01
0.58 0.36 0.00 0.00
0.58 0.38 0.00 0.00
0.48 0.46 0.01 0.02
0.52 0.43 0.00 0.00
0.59 0.35 0.00 0.00
0.52 0.4r 0.00 0.01
0.65 0.28 0.00 0.00
0.61 0.33 0.00 0.01

0.65 0.34 0.00 0.00
0.73 0.25 0.00 0.01
0.63 0.32 0.00 0.01
0.61 0.34 0.00 0.00
0.47 0.45 0.00 0.01
0.63 0.32 0.00 0.01
0.71 0.27 0.00 0.00
0.70 0.29 0.00 0.00
0.70 0.28 0.00 0.00
0.73 0.28 0.00 0.00

2.00 0.00 0.00
2.00 0.00 0.00
1.99 0.01 0.00
1.99 0.0r 0.00
2.00 0.00 0.00
1.99 0.01 0.00
2.OO 0.00 0,00
1.90 0.01 0.00
2.00 0.00 0.00
1.99 0.00 0.00
1.99 0.00 0.00
1.99 0.01 0.00
1.99 0.0r 0.00
2.00 0.00 0.00
2.00 0.00 0.00
1.99 0.01 0.00
2.00 0.00 0.00
1.99 0.01 0.00
2.00 0.00 0.00
1.99 0.01 0.00't.99 0.00 0.00
1.99 0.01 0.00
1.99 0.01 0.00
1.99 0.01 0.o0

rb| cRrgrArs r$ÉDtos

Cod. Anállro

002 - cl
009 - cl
297 - C1
300 - c1
313 - C6
314 - C6
325 - C5
2æ-C1
001 - c1
0r0 - cl
296 - Cl
315 - C6
327 -C5

Poûlçåo

NúcJeo
Núdeo
Núc¡eo
Núdeo
Núcleo
Núc¡eo
Núcleo
Borda
Borda
Borda
Eorda
Borda
Borda

To.D G
Al Fe
2.96 0.00
2,94 0.00
2.89 0.01
2.91 0.00
2.92 0.00
2.85 0,00
2.68 0.00
2.98 0.00
2.95 0.00
2.90 0.00
2.95 0.00
2.90 0.00
2.82 0.00

K
0.85
0,79
0.83
0.61
0.72
0.59
0.83
0.82
0.68
0.71
0.72
0.72
0.89

Nt
0.14
0.r8
0.13
0.34
0.28
0.36
0.05
0.13
0.26
0.28
0.25
0.27
0.08

ca
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01

B.
0.00
0.00
0.01
0.0r
0.00
0,00
0.02
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00

E
2.00
1.98
'1.99

1.99
2.00
2.00
1.88
2.00
1.98
r.99
r.99
2.00
1.96

PSt
0.00 0.00
0.02 0.00
0.00 0.01
0.01 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0,00 0j2
0.00 0.00
0.02 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.00 0.00
0.01 0.03

fcl cRrsTAtS FtNoS

cod. Anállle Tlpo D G TO¡
ffi--T----E-ffi

003 - c1
004 - c1
008 - c1
014 -C2
015 -C2
298 - C1

304- C3
308 - C3
309 - C3
310 - c3
311 - C3
312 - C3
316 - C6
317 - C6
318 - C6
019 - C2
020 -c2
328 - C5
329 - C5

fìrno
lr rno
I rnô

F tno
F ino
I ino
! tr l¡r

I i¡ro
f in0
I tr]0
Fino
I'rno
F ino
f- ilto
I rno

[jr no/r nterstrctal
Fi noi i nlerslrcr al
I Il(-ì/ilrlerslrcid

2.93 0.00
2.53 0.01
2.90 0.00
2,85 0.01
2.57 0.00
2.80 0.00
2.81 0.00
2.88 0.00
2.89 0.00
2.92 0.00
2.90 0.00
2.93 0.01
2.87 0.00
2.90 0.00
2.86 0.00
2.94 0.01
2.82 0.00
2.82 0.00
2.97 0.02

0.01 0.00
0.02 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.00 0.00
0.01 0.00
0.0r 0.00
0.01 0.00
0.0r 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.02 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.01 0.01
0.01 0.00
0.01 0.00

0.67 0.30 0.00 0.01
0.73 0.21 0.00 0.00
0.74 0.23 0.01 0.00
0.71 0.27 0,00 0.01
0.72 0.27 0.00 0.01
0.66 0.24 0.00 0.01
0.75 0.18 0.00 0.01
0.77 0.19 0.00 0.00
0.64 0.34 0.01 0.00
0.70 0,24 0.00 0.01
0.68 0.31 0.00 0.01
0.66 0.3r 0.00 0.00
0.69 0.29 0.00 0.00
0.72 0.22 0.01 0.02
0.69 0.28 0.00 0.00
0.68 0.28 0.00 0.00
0.62 0.20 0.00 0.01
0.86 0.12 0.00 0.00

1.99
1.98
1.99
1.99
1.99
1.99
2.00
1.99
1.99
1.99
1.99
1.99
1.99
1.98
1.99
1.99
1.99
1.99
1.99F:¡no¡nlerslroal 0.70 0.28 0.00 0.01
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TABELA 6.3 - Composiçöes de alunita da amostra X1-16/09. As cores têm correspondência
com as utilizadas nos diagramas da FIGURA 6.2.

Cod. Análl¡o

332 - C5
333 - C5
339 - C2
340 - C2
334 - C5
335 - C5
338 - C5
336 - C5
337 - C5

Porlglo

Grande/ N(¡cleo
Grande/ Núcleo
Grande/ Núcleo
Grande/ Núcleo

Fino
Flno

G
Al Fe
2.91 0.01
2.91 0.00
2.% 0.00
2.91 0.00
2.92 0.00
2.85 0.01
3.05 0.00
2.77 0.02
2_89 0.00

FSt
0.01 0.00
0.0r 0.00
0.01 0.00
0.02 0.00
0.03 0.00
0.01 0.00
0.02 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00

To¿D
K

0.91
0.91
0.87
0.88
0.82
0.90
0.88
0.89
0.95

ll.
0.10
0.09
0.12
0.12
0.14
0.0s
0. t5
0.08
0.04

Ct
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.m

Ba
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.m

s
1.99
1.98
1.99
1.98
1.97
1.99
1.98
f .99
1.98

TABELA 6.4 - Composiçöes de alunita da amostra F-01/16. As cores têm correspondência com
as utilizadas nos diagramas da FIGURA 6.2.

f¡) CR|STAIS ilËOlOg

Cod. Anúllre Porlçlo D G
Al Fe

2.96 0.00
2.98 0.(X
2.SO 0.01
2.52 0.00
2.96 0.04

TO.

341 - C1

343 - C1

u9-c2
361 - C2
363 - C2

Nrlcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo

K
0.50
0.53
0.34
0.32
0.35

Be
0.01

0.00
0.01
0.00
0.00

I
1.94
1,97
L98
1.99
1.99

8l
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

P
0.06
0.03
0.01
0.00
0.00

N¡ Ca
0.12 0.05
0.44 0.02
0.05 0.01
0,61 0.00
0,6ô 0.01

(b) cRtSTArs FrNos

Cod. Análl.o

y2-c1
3¡14 - Cl
346 - C2
u7 -c2
v8-c2
350 - C3
351 - C3
352 - C3
353 - C3
354 - C3
355 - C6
359 - C6
360 - C2
382-C2
384 - C2
366 - C8
367 - C8
368 - C8
369 - C8
356 - C8
357 - C6
358 - C6

G
Al Fe
2.93 0.00
3.01 0.0r
2.95 0.01
2.80 0.02
2.88 0.02
2.95 0.00
2.89 0.00
2.98 0.00
2.95 0.00
2.88 0.01
2.92 0.00
2.88 0,00
2.96 0.02
2.90 0.01
2.92 0.01
2.90 0.00
2,91 0.01
2.95 0,00
2.85 0.00
2.98 0.00
2.96 0.00
2.85 0.00

PSt
0.02 0.01
0.03 0.00
0.04 0.00
0.02 0.G)
0.02 0.00
0.01 0.00
0.01 0.03
0,04 0.00
0.03 0.00
0.0r 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.02 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.02 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00
0.02 0.00
0.01 0.00
0.01 0.00

llpo To¡D

K
0.59
0.56
0.52
0.52
0.48
0.57
0.57
0.57
0.54
0.58
0.57
0.56
0,45
0.55
0.57
0.54
0.51
0.50
0.53
0.56
0.58
0.59

il!
0.¿r0

0.42
0.45
0.41
0.¡+9

0.,t6
0.40
0.42
0.¿16

0.36
0.43
0,42
0.54
0.4
0.41
0.¡t5
0.42
0.45
0.¡16
0.¡18

0,40
0.42

Cr
0.01

0.02
0.02
0.02
0.01
0.00
0.01
0.03
0.02
0.02
0.0r
0,01
0.01
0.02
0.01
0.01
0.02
0.03
0.01
0.01
0.01
0.00

8r
0.00
0.0r
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.0 t
0.01
0.00
0.00

s
1.98
1.97
r.96
1.98
1.98
1.99
1.96
1.96
1.57
1.98
r.09
1.99
1.99
1.98
1.90
1.99
1.98
1.99
L99
1.S0

1.98
1.99
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A análise de cristais de alunita da amostra X1-16/09 mostra serem estes

altamente potássicos, tanto os cristais grandes de textura branching pouco

desenvolvidas como a alunita fina, que da mesma forma como observado na amostra

X 1-16/19, constitui veios que corroem a alunita grossa, assimilando-a. Apesar de

discreta diferença, a alunita fina tende a ser mais potássica que os cristais mais

grossos.

As análises em cristais de alunita da amostra F-01116, coletada a

aproximadamente 70 m de profundidade por sondagem rotativa, apresenta conteúdos

significativamente ma¡s altos de Na. Cristais chamados médios, de melhor cristalizaçäo

em relaçäo aos cristais finos, predominantes na amostra, apresentam conteúdos de Na

entre 0,42 e 0,66 (TABELA 6.4). Estes cristais apresentam-se disseminados na massa

formada de alunita fina que constitui o veío que brecha o vuggy silica (FIGURA S.13). A

alunita fina da amostra F-01/16 é relativamente mais potássica que os cristais médios

da mesma amostra e apresenta conteúdos de Na semelhantes aos encontrados nos

cristais branchrng da amostra X1-16/19.

Stoffregen & Cygan (1990) comparam alunita natural, de várias localidades e de

diferentes origens, segundo XNa, onde ¡¡¿ = trl¿/((+Na), separadas em três grupos:

(1) Alunita associada com pirofilita em rochas metamórficas aluminosa, de alta

temperatura.

(2) Alunita de depósitos epitermais e hot springs, considerada de temperaturas

intermed iárias.

(3) Alunita formada durante diagênese ou processos intempéricos, seriam de

baixas temperaturas.

A FIGURA 6.3 apresenta os histogramas apresentados por Stoffregen & e
cygan (1990) iuntamente com o histograma construído com os dados analíticos de

todas as análises de alunita do Prospecto x1 (TABELAS 6.2, 6.3 e 6.4). A distribuição

das análises da área de estudo é muito semelhante a alunita de depósitos epitermais e

hot springs do trabalho de Stoffregen & Cygan (1990).
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6.2 lsótopos Estáveis

6.2.1 lntrodução

O estudo de isótopos estáveis de sulfatos é muito útil para desvendar a história

geoquímica de um sistema hidrotermal. Todos os sulfatos podem propiciar análises

isotópicas de enxofre e oxigênio, sendo que os sulfatos complexos, como alunita e
jarosita, podem ainda fornecer dados isotópicos de oxigênio e hidrogênio da hidroxila.

Estes dados são utilizados em cálculos geotermométricos e no estudo de parâmetros

físicos e químicos de processos como evaporaçäo, mistura de águas e reduçäo de

sulfato para sulfeio (Seal et al., 2000).

O isótopo de um elemento é definido pelo número total de prótons (Z) e neutrons

(N) presentes, os quais somados resultam na massa atômica (A).

O enxofre (z = 16) tem quatro isótopos estáveis: 32S, 33S, 3oS e 365, com

abundância terrestre de 95,02%,0,75o/o, 4,21Vo e 0,02%, respectivamente (Macnamara

& Thode, 1950, em Seal ef al.,2000). O oxigênio (Z = 8) tem três isótopos estáveis:
160, 170 e180, com abundância terrestre de 99,763%, 0,0375o/o e 0,19gS%,

respectivamente (Garlicki, 1969, em Seal ef a/., 2000). O hidrogênio (Z = 1) tem dois

isótopos estáveis: tH e 2H, com abundância terrestre de 99,9844% e 0,0156%,

respectivamente (Way ef a/., 1950 em Seal et at.,2000). Deutério, 2H, é comumente

abreviado como D, e 1H como H.

A geoquímica de isótopos estáveis concentra-se na partição de isotópos

estáveis entre substâncias. As deferenças de partição, chamadas de fracionamento

isotópico, ocorrem em funçäo de processos cinéticos e físico-químicos.

O fracionamento isotópico que ocorre durante cada processo é indicado pelo

fator de fracionamento (cr), definido pela fórmula:

a = Rn/Re,

onde R é a razâo entre o isótopo pesado (maior) e o leve (menor) de uma molécula ou

fase (A e B).

' No caso dos sulfatos as principais razões são DiH, 180/160 e 34S/32S.

As variações das razões isotópicas são muito pequenas, dessa forma a

composiçäo isotópica de uma substânc¡a é expressa em delta (ô) por mil (7oo).
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o ô para 180/160 de uma substância é definido como:

x 1000

Para a maioria das aplicações, inclusive análise de ô18O em alunita, o padrão

usado para isótopos de oxigênio é o VSMOW (Víenna Standard Mean Ocean Wate)

para o qual ôr8o = 0,0 %0. o valor absoluto daÂzão 180/160 é2oos,2 + 0,45 X 10-6

(Beartschi, 1976, em Seal ef a/., 2000). Uma amostra com um valor positivo ôttOvs"o*

é enriquecida em 18O em relação a VSMOW, da mesma forma que com um valor

negativo é empobrecida em 180 em relação a VSMOW.

lsótopos de hidrogênio são também definidos com relaçäo a VSMOW. Por

definição o ôD para VSMOW é 0,0 %o e D/H é 155,76 + 0,05 X 10-6 (Hageman ef a/.,

1970, em Seal ef a/., 2000).

Para isótopos de enxofre, o õ3aS os valores para a Êzão 3oS/32S é definida em

relação a VCDT (Vienna Cañon Diabto Troilite) com ô3aS = 0,0 %o e 3oS/32S é 45OO,4S X

10-6 (Ault & Jensen, 1963, em Seal ef a/., 2000).

Variações em composições de isótopos estáveis de sistemas naturais pode

resultar de mudanças de equilíbrio do fracionamento isotópico ou de processos

controlados cinéiicamente. A variação isotópica de enxofre e oxigênio deve-se a
processos geoquímicos que produzem e transformam sulfatos em outras espécies

minerais de enxofre, e a processos que envolvem a oxidação de sulfetos para sulfatos

e redução de sulfatos para sulfetos.

Com base nessas informações Ohomolo (1972, em Seal et al., 2000)

desenvolve os princípios para a aplicaçáo de isótopos de enxofre para depósitos

h idrotermais.

Alguns dos importantes processos geoquímicos que afetam os isótopos estáveis

de sulfatos de sistemas hidrotermais säo detectados por minerais como alunita e
jarosita. Estes minerais são importantes por fornecerem dados de quatro isótopos

estáveis: ô3aS em SO¿, ô18O em SOa e OH ,e ðD de OH (Rye ef at., 1992).

ut'o =(



6.2.2 Ambientes de formação de alunita segundo estudos de
isótopos estáveis

A alunita pode se desenvolver em diferentes ambientes geológicos (Rye ef

a1.,1992), e como cada ambiente de formação apresenta tipos característicos de

mineralização associada, é economicamente importante a distinção dos quatro

ambientes de formação deste mineral, quais sejam: supérgeno, de vapor aquecido

(steam-heated), hidrotermal magmático e de vapor magmático (magmatic steam

environment). Com exceçäo do supérgeno, os demais ambientes apresentam relaçÕes

temporais e espaciais èm estratovulcöes típicos do Círculo Pacífico (FIGURA 6.4).

Estas relações também são aplicáveis a domos de vulcanismo ácido de terrenos

continentais (Rye ef al. , 1992).

O ambiente .hidrotermal magmático se desenvolve em profundidade, acima da

câmara magmática, no ponto onde o HzO na pluma de vapor magmáiico, também

contendo HzS e SOz, começa a condensar. A alteração por sulfatos ácidos (alunita) em

ambiente hidrotermal magmático resulta da lixiviaçáo da rocha encaixante por ácido

sulfúrico. Parte do HzS do fluido pode reagir com minerais da encaixante contendo ferro

e produzir pirita. O restante continua a ascender, podendo alcançar o lençol freático,

onde é oxidado para ácido sulfúrico, lixiviando a rocha encaixante para produzir uma

zona superf¡cial de sulfatos ácidos produzidos por vapores aquecidos (steam-heated).

o ambiente de vapor magmático é normalmente marginal a ambientes hidrotermais

magmáticos.

Rye ef at (1992) analisam alunita (ôD, ô18Ose., ô1806¡ e ô3aS) e pirita associada

(ô34S) de diferentes origens e, como resultado, estabelecem critérios isotópicos de

distinçäo para os quatro ambientes: supérgeno, de vapor aquecido, hidrotermal

magmático e de vapor magmático.

a) Ambiente supérgeno

A alteraçâo supérgena por sulfatos ácidos é resultado de alteração intempérica

em depósitos sulfetados, produzindo assembléia alunita + caolinita + halloysita

hematita/goethita + jarosita. + allofana. Alunita supérgina ocorre fina, disseminada na

rocha encaixante, ou criptocristalina, em veios que corta zonas argílicas. Esta alteraçáo
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frequentemente ocorre associada a gossans e é acompanhada por enriquecimento

supérgeno.

O ácido sulfúrico necessário para este tipo de alteração em ambiente supérgeno

é produzido pela oxidação de sulfetos, principalmente pirita, conforme a reaçäo:

2FeS2 + THzO + 151202 > Fe2O3.3H2O + 4HzSO¿

Texturas, mineralogia e forma das zonas de alteração são semelhantes às

formadas em ambientes de vapor aquecido, mas a presença de gossans e
enriquecimento supérgeno pode ajudar na distinção entre outros amb¡entes.

Os valores previstos de ôD, ô18Og90, ôt8Oou e ô3aS para alunita supérgena säo

mostradas na FIGURAS 6.5a e 6.5b.

Características únicas de ambientes supérgenos é o fato de õr8Os¡1 ser maior

que ô18Osoo na alunita, e os valores de ô3aS da aluniia serem iguais aos valores de ô3aS

da pirita precursora.

b) Ambiente de vapor aquecido (steam-heated)

Este tipo de ambiente, que compartilha algumas características geoquímicas

com ambientes supérgenos, ocorre nas porçöes superiores de sistemas hidrotermais

onde o ácido sulfúrico é produzido por oxidação do H2s oriundo do sistema hidrotermal

no contato com águas superficiais, conforme a seguinte reaçäo:

H2S+29r3¡1560

Os valores previstos de ôD, ô18Ogso, ôt8OoH e ô3aS para alunita formada por

vapor aquecido são mostradas na FIGURAS 6.Sc e 6.Sd.

os fluidos hidrotermais podem trocar isótopos de oxigênio com a rocha

encaixante, produzindo fluidos com valores de ô18o que são substancialmente mais

altos que os de ô18o provenientes de fluidos misturados com águas meteóricas, que

apresentam padrão semelhante às de alunita supérgena. A variação mostrada na figura

6.5d depende da composição do fluido hidrotermal.

c) Ambiente hidrote¡mal magmático
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Este ambiente inclui todos os sistemas hidrotermais gerados por aquecimento

magmático e contêm componentes magmáticos significativos nos fluidos hidrotermais.

Alteraçöes por sulfatos ácidos de ambientes hidrotermais magmáticos estão

assoc¡adas a depósitos epitermais high sulfidation Estas alterações são controladas

por fraturas, e apresentam zonamentos devidos à lixiviação de bases que pode ser

intensa a ponto de remover o alumínio, formando assim zonas sucessivas, a partir de

um núcleo de quartzo microcristalino (vuggy silica), de q uartzo-alu n iia, quartzo-caolinita

e alteração argílica em rocha encaixante propilitizada. Pirita disseminada é comum,

especialmente em zonas silicificadas. A alteraçäo por sulfatos ácidos é t¡p¡camente

substituída por uma assembléia de opacos formada por þirita + enargita-luzonita +

covellita.

A presença de zunyta e alunita com alto teor de Poa é uma característica única

dos ambientes hidrotermais magmáticos.

Neste ambiente ácido sulfúrico é produzido com o decréscimo de temperatura

de acordo com a reação abaixo:

4SO2 + 4H2O = 3H2SOa + fl2$

O SOz derivado do magma é transportado por uma pluma de vapor formada
predominantemente de vapor d'água e a alteração por sulfatos ácidos inicia-se quando

a pluma de vapor começa a condensar. Este fluido, fruto da condensação de vapores,
pode sofrer misturas de águas meteóricas durante sua ascensáo.

Muitas alterações por sulfatos ácidos de ambientes hidrotermais magmáticos

foram inicialmente considerados como sendo de ambientes de vapor aquecido (sfeam-

heated), porém a presença de vuggy slÍba, grande quantidade de pirita e a presença

de covellita e enargita-luzonita são características únicas de ambientes hidrotermais

magmáiicos rasos.

Os valores previstos de ôD, ô18Ose., ôt.Oos e ô3aS para alunitas formadas em

ambiente hidrotermal magmático são mostradas na FIGURAS 6.5e e 6.Sf.

Alunita hidrotermal magmática primária tem valores de ô18o56a mais altos que os

observados em alunita supérgena e seus valores de ô18oe¡1 se posicionam dentro da

zona de oH de alunita supérgena (sAoZ). lsto deve-se à misturas dos fluidos
magmáticos com águas meteóricas, que dependendo do nível de contribuição resulta
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inclusive em valores de ô18Oso¿ dentro do campo de SO¿ de alunita supérgena (SASF)

e da zona de OH de alunita supérgena (SAOZ). Este posicionamento vai depender da

composição isotópica da água meteórica.

Uma característica distintiva desse ambiente é a o valor de 6345, mais alto que

os observados nos quatro ambientes, sempre acima de 10 %0.

d) Ambiente de vapor magmático (magmátic steam environmentl

A alunita desse ambiente é produzida por vapores de origem magmática e
poderia ser considerado como uma variaçäo do hidrotermal magmático, porém

diferenças isotópicas fazem com que Rye et al. (1992) o trate de forma separada.

Alunita deste ambiente cresce a partir da fase vapor do magma. ocorre grossa

em veios largos (métricos). Somente quartzo e hematita ocorrem, em pequenas

quantidades, com a aluniia.

Os valores previstos de ôD, ô18Osso, ðtuOos e ô3aS para alunitas formadas em

ambiente de vapor magmático são mostradas na FIGURAS 6.5g e 6.5h.

Este ambiente apresenta familiaridades isotópicas com os ambientes hidrotermal

magmático e vapor aquecido. As características isotópicas de oxigênio e hidrogênio

são dominadas pelo equilíbrio com fluidos e vapores magmáticos, sendo assim os

ô"Osoo é alto e fora do campo de SO+ de alunita supérgena (SASF). Os valores de

ð18Oq¡ são menos característicos, caindo na zona de OH de alunita supérgena

(SAOZ), mas os valores de ôD såo consistentes com os de águas magmáticas.

6.2.3 Dados isotópicos da alunita do prospecto X1

Foram separados cristais de alunita de três amostras de superfície e uma de
profundidade, de onde foi possível também a análise de pirita.

A TABELA 6.5 apresenta descrições macroscópicas dessas amostras, que com

exceção da X1-1 6/1 B, foram analisadas por microssonda eletrônica.

Essas amostras foram analisadas pelo Dr. Robert o. Rye do IJ.s Geotogical

Suruey, cujos resultados são apresentados na TABELA 6.6.
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SULFATOS ,ACIDOS DE AMBIENTE
DE VAPOR AQUECIDO (STEAM-HEATED)

NIVEL D'ÁGUA\>
SULFATOS ACIDOS DE AMB¡ENTE

HIDROTERMAL MAGMÁTICO

FIGURA 6.4 - Esquema mostrando os possíveis tipos de ambientes formadores de sulfatos
associado a sistemas hidrotermais vulcânicos (Rye ef a\.,1992).
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A geotermometria de isótopos estáveis é baseada no fracionamento dos

isótopos entre duas fases em equilíbrio como alunita e pirita. A partição de um isótopo

entre duas posiçöes cristalog ráficas diferentes em um mesmo mineral, como oxigênio

de sulfato e hidroxila em alunita também pode ser usado como geotermômetro, porém

as temperaturas obtidas com pares de mineral são mais precisas pois a dependência

da temperatura em seu fracionamento é muito maior.

TABELA 6.5 - Características macroscópicas das amostras analisadas para isótopos estáveis.

Amostra
de

macroscópica

de hemat¡ta
Cristais finos com pelicula de hemat¡ta do veio que corta a

da amostra X1-16/09

c

x1-16/18
Crista¡s de alun¡ta rosa grossa (branchng) com rutilo e
limonita l1 ê oeracäo)
Cristais de rosa grossa branching ( geração) e

grossos (2ecristais finos de veio que corta os cristais

do veio que corta o vuggy

intercresc¡do a alun¡ta fina

TABELA 6,6 - Resultados de isótopos estáveis.

Amostra para
isotooi

x1- 16/18

x1-16/19

o fracionamento dos isótopos de oxigênio entre soa e oH de alunita permite o
cálculo de temperatura de formação da alunita utilizando o fator de fracionamento

isotópico definido por Stoffregen et al. (1994, em Seal ef a/., 2000):

103 ln cr atunita(soa-oH) = 0,8 x 106T-2 + I (T em oK)

t16
1/16

x1-16/19
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As temperaturas obtidas por este procedimento são apresentadas na TABELA

6.7. A FIGURA 6.6 apresenta os dados isotópicos de S e O, sendo os dados de

oxigênio referentes ao OH e SOa, e as respectivas temperaturas calculadas com base

no fracionamento dos isótopos de oxigênio.

TABELA 6.7 - Temperaturas obtidas utilizando fracionamento dos isótopos de oxigênio em SOa
e OH em alunita.

Amostra para

x1-16/09A
x1-16/098
x1-16118 130
x1-'16/19 170

A temperatura calculada com base em ô3aS do par alunita-pirita foi possível

apenas em uma amostra. O valor de 2940 C foi obtido com base nos resultados de ô34S

de alunita e pirita da amostra F-01/16 segundo a equação (Seal ef a\.,2000):

Tfc) = [ (6,063 x 106¡ / 1ô34S"¡,n,," - ð3aSpi,it") l-2 -273,15 (T em oK)

A composição isotópica de O e H em minerais hidrotermais permite estabelecer

parâmetros quanto a origem dos fluidos hidrotermais.

Tendo como base as temperaturas obtidas utilizando fracionamento de oxigênio

em SO¿ e OH em alunita (TABELA 6.6), é possível fazer uma estimativa da

composição isotópica dos fluidos que originaram a alunita do prospecto X1 em relaçäo

a ô18o e ôD. As composições foram calculadas segundo o seguintes fatores de

fracionamento isotópico Stoffregen et al. (1994, em Seal et a1.,2000):

103 ln c¿ arunita(soa) - H2o = 3,09 x 1 06T-2 - 2.94 (T em oK)

1 03 ln cx, atunita(oH) - H2o = 2,28 x 106T2 - 3.g0 (T em oK)

A composição calculada desse fluido e composições de alunita segundo ôD -

ô18O"oo - ô18Oo" são mostrados na FIGURA 6.7

150
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6.2.4 Discussão dos resultados

Os valores de ô3aS obtidos em todas as amostras de alunita do Prospecto X1

variam de 18 a 37oko. Valores altos como estes são típicos de ambientes hidrotermais

magmáticos como mostrado por Rye et at. (1992). Os valores de Á34E¡¡¡¡1¡-o¡¡¡" podem

indicar condiçÕes de equilíbrio isotópico e mostram que a alunita não pode ser de

origem supérgena, pois nesses casos esta apresentaria valores de ô34S semelhantes

ao ô3aS da pirita.

A temperaturas d9 formação a alunita calculada com base no fracionamento dos

isótopos de oxigênio entre SO¿ e OH em alunita varia de 130o a 27 0o C. Estas

temperaturas são coerentes para alunita de origem hidrotermal magmática porém, não

são as mais precisas pois este tipo de alunita sofre normalmente trocas de OH com e o

fluido hidrotermal durante o resfriamento, afetando o fracionamento de oxigênio em

relação a hidroxila (Rye ef al., 1992).

A temperatura calculada através do fracionamento de isótopos de enxofre no par

alunita-piríta é 2940 C. Este resultado, mais confiável, está dentro das variações de

temperatura calculadas pelo mesmo método para outros depósitos epitermais high

sulf¡dat¡on como o de Summitville (2000 - 400. C, segundo Rye et al., 1992), Redalquiar

(220o - 370o C, segundo Rye et al., 1992), e Lepanto (2j0o - 2500 C, segundo

Hedenquist et al., 1998).

Os dados de isotópicas de ðD, ô18Oseo e ô18Oe¡1 mostrados na FIGURA 6.7,

confirmam a origem hidrotermal magmática, porém com uma componente de águas

meteóricas, como indica a presença de um valor de ô18Osq, dentro do campo da zona

de OH de alunita supérgena (SAOZ).

As característìcas isotópicas de alunita do Prospecto X1 são muito semelhantes

as descritas para alunita de summitville. A FIGURA 6.7 mostra as semelhança

existente entre as composiçöes isotópicas de ôD, ô18Os6. e õ1806¡1 em alunita para

ambos depósitos, assim como também a composição calculada dos fluidos em

equilíbrio com a alunita. No caso do fluido calculado para o prospecto X1, porém os

valores de isótopos de hidrogênio podem refletir a composição de fluidos magmáticos

primários ou metamórficos. Assim såo necessárias mais análises para definir a

natureza dos fluidos.
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FIGURA 6.6 - Dados isotópicos de oxigênio de OH e SOo em alunita e as temperaturas obtidas
utilizando o fracionamento de oxigênio nos diferentes sitios cristalográficos. Estas temperaturas
são compatíveis com as de aluniüa hidrotermal magmática.
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FIGURA 6.7 - Composíçäo ísotópica de H e O em alunita do Prospecto X1 e Summitville, e a
calculada para os respectivos fluidos em equilibrio com o sulfato. O posicionamento das análises
do Prospecto X1 indicam origem hidrotermal magmática com contribuição de água meteória para
a alunita. SAOZ = zona de OFi de alunita supérgena (supergene aluníte OH zone). SASF = campo
de SOo de alunita supérgena (supergene alunite SQofield). PMW = hipotética água magmática
primária (primarymagmaticwaterfield). MWL= linhadeágua meteórica ( meteoricwaterline).
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7 MODELO E CONCLUSOES

O Prospecto X1 é formado por rochas vu lcânicas/p iroclásticas de natureza ácida

intermediária que recobrem monzogranitos com pórfiros de composição quartzo-

andesíiica a riolítica associados. Todo o conjunto foi afetado por alterações

hidrotermais de diferentes tipos e intensidades, preservadas graças ao metamotrfismo

regional de baixo grau a incipiente.

As rochas vulcanoclásticas são predominatemente piroclásticas formadas por

lápifi{ufos, tufos de cristal, tufos cineríticos e tufos soldados, brechas piroclásticas e

hialoclastitos com comþosições variando de riolítica a dacítica. Dacito ocorre na porção

basal da seqüência a profundidades superiores a 240 m.

Na porção central da área estudada, as rochas piroclásticas constituem uma

sequência ignimbrítica na forma de uma estrutura vulcânica semelhante a
estratovulcÕes, com aproximadamente 300 m de altura, cortados por corpos de brecha

hidrotermal de conduto, que geraram estruturas semelhantes a paleocrateras

Os ignimbritos, assim como os tufos dacíticos e dacitos do corpo alongado

adjacente à estrutura, apresentam assembléia mineral típica de alteraçäo hidrotermal

argílica avançada: pirofilita + quartzo + andalusita + sericita + pirita + hematita + alunita

+ rutilo + diásporo + caolinita-illita + woodhouseita-svanbergita + enargita-luzonita. O

dacito basal apresenta assembléia mineral de alteração propilítica: clorita + epidoto +

carbonato + ser¡cita + quartzo + pirita.

O corpo vulcânico, que ocorre a oeste a oeste da estrutura vulcânica, é formado

por tufos riolíticos e hialoclastitos e sofreu apenas alteração sericítica, não sendo

afetada pela alteração argílica avançada.

O monzogranito, tanto o fanerítico grosso como o granofírico, foram afetados por

metassomatismo alcalino que, conferiu às rochas cor vermelha típica. Ao

metassomatismo alcalino, seguiu-se, com a redução de temperatura, alteraçáo

propilítica e sericítica.

Os pórfiros são as rochas menos afetadas pela alteração hidrotermal, tendo

sofrido propilitizaçäo e sericitização.

Brechas de conduto silicáticas e ricas em hematita ocorrem no topo da estrutura

vulcânica dômica e estão associadas as paleocrateras. No topo das brechas ocorre
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uma zona silicificada com hematita interpretada como uma capa de sílica (srTrca cap),

gerada no contato do lençol freático com o fluido hidrotermal magmático.

A análise isotópica da alunita indica origem hidrotermal magmática, com uma

pequena contribuição de água meteórica nos fluidos que a originou. Temperaturas

calculadas com base no fracionamento isotópico do oxigênio entre SO4 e OH em

alunita de amostras de superfície indicam variaçáo entre 2700 C e '1300 C. A
temperatura calculada com base no fracionamento isotópico do enxofre no par alunita-

pirita indica valor de 2940 C para a alunita em profundidade.

As temperaturas . calculadas, a presença de vuggy silica e de minerais como

rutilo, woodhouseita-svambergita e enargita associados reforçam a origem hidrotermal

magmática para a alunita do Prospecto X1.

Os fluidos hidrotermais que deram origem a alunita são de natureza ácida e
promoveram alteraçöes do tipo argílica avançada fissural e pervasiva em quase toda

seqüência ignimbrítica. Em veios e junto às rochas adjacente promoveram alteraçäo
por sulfatos ácidos (alunitização), dando origem aos veios de alunita, e a intensa

lixiviação que deu origem a vuggy silica observada em profundidade. No restante da

seqüência o fluido promoveu a pirofilitização, associada a outros minerais hidrotermais.

A fonte desses fluidos magmáticos deve ser a mesma que promoveu, em

diferentes níveis crustais e condiçÕes físico-químicas, a alteração metassomática,

propilítica e sericítica nos granitos, e serícítica nos pórfiros.

A FIGURA 7.1 mostra um modelo esquemático das alterações hidrotermais nas

rochas do Prospecto X1.

Desta forma, a estrutura vulcânica de composição ácida-intermediária com

alteraçâo argílica avançada, alunita hidrotermal magmática, forte pirofilitização,

ocorrência de brechas hidrotermais de conduto e silica cap no topo confirmam as

observaçóes de Nunes et al. (2000) e Juliani ef a/. (2000) e permitem caracterizar este

sistema hidrotermal fóssil como epitermal high sulfidation, até então nunca

caracterizado no Brasil e cujas características encontram-se resumidas na TABELA

7.1.

A caracterização deste tipo de sistema no Tapajós reforça a potencialidade para

depósitos de classe mundial (world class) na região com a inclusão de modelos
prospectivos para depósitos epitermais high sulfidation. além de abrir perspectivas de

ocorrência de depósitos Cu-pórfiro.
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As vulcânicas e plutônicas paleoproterozóicas do Prospecto X1 indicam idade

em torno de 1,8 Ga para este sistema epitermal, criando um novo modelo prospectivo

näo só para o Cráton Amazônico como também para outros crátons precambrianos.

ENCAIXANATES Estrutura vulcânica
RUTURA E riodacítica

IDADE DAS ENCAIXANTES
ASSE DE AL + quartzo + andalusita +

pirita + hematita + alunita + rut¡lo + diásporo +
caolinita-illita + woodhouseita-svanbergita +

Argílica avançada e, subordinadamente

ASPECT ÏICOS DE - Silica cap e brechas hidrotermais silicáticas
SISTEMAS EPITERMAIS OBSERVADOS (brechas de conduto)

- alunita de veio de origem hidrotermal
magmática
- vuggy silica
- presença de woodhouseita-svanbergita e

ita-luzonita

TABELA 7.1- Características do sistema epitermal Prospecto X1
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