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RESUMO

Os trabalhos aqui desenvolvidos tive¡am como principal objetivo o estudo da petrologia e

litoquínrica de rochas de paleossistemas hidrotermais oceânicos mesoproterozóicos da seqüência

vulcanossedimentar do Grupo Serra do ltaberaba.

Dentre as rochas básicas ígneas puderam ser separados diferentes litotipos de rochas

alteradas hidrotermalmente geradas a pafir de rochas blastoporfiríticas de granulação grossa, rochas

de granulação grossa com prismas longos de aníibólio, rochas de granulação fina a média e rochas

de granulaçâo muito hna.

Dentre as rochas básicas vulcanoclásticas puderam ser separados diferentes litotipos de

rochas alteradas hidrotermalnrente geradas a parlir de rochas de metatufos bandados, rpováveis

lapillislones e lapilli-tuffs. melatufos com porfiroblastos de diopsídìo e rochas r.ulca¡oclásticas com

aglomerados de anfibólio.

Dentre as rochas intermedi¿íris/àcidas puderam ser separadas o grupo das rochas ígneas e

vulcanoclásticas.

Nestas rochas, associado ao aumento da intensidade da alteração os diferentes litotipos

gerados são: incipientemenle allerados, da zona de transição, menos intensamente alterados e mais

intensamente alterados.

Oulros Iitotipos produzidos pelas alterações são os granada-homblenda anfibolitos,

cummingtonita-granada-clorita xistos, clorititos. rochas potassifìcadas e rochas carbonatizadas.

Quanto aos balanços de massa. os metabasitos ígneos nâo alterados de dentro da ZAH jâ

mostram grandes mudanças no seu quimismo, se comparadas com as média metabasitos de fora da

ZAll, destacando-se un'ìa lixiviação da maioria dos metais traços, que vão enriquecer as demais

rochas aheradas e/ou vão compor a parte metalífera dos metapelitos superpostos e as formações

ferríferas.

O único exemplar de uma rocha metabásica intensamente cloritizada (489a) mostra grandes

enriquecimentos em Mg e também em Fe, Al e Ti e grandes empobrecimentos em Si, Na, K e Ca.

As maioria das demais rochas metabásicas Ígneas alteradas formam enriquecidas em Mg e

Fe e foram empobrecidas em Na, K e Ca. Quanto aos demais elementos maioires observa-se

comportamentos diferenciados, tendo sido enriquecidos em algumas das amostra e lixiviados em

outras (Fe, Al, Ti, Mn, Si e P), sendo que não mostram grandes variações quanto ao Si.

As rochas intermediarias ígneas foram, de forma geral, enriquecidas em Fe, Mg e P, foram

empobrecidas em Al, Ti, K e Na e foram lixiviadas em todos os eiementos traços, assim como nas

REE. As concentrações de Ca, Mn, Mg e Sr diminuem com o aumento da intensidade da alteração.



Os difrentes litotipos de rochas vulcanoclásticas intermediárias não mostram um

conlpoÍarÌrento 1ão homogêneo mas foram, de forma geral, enriquecidos ern Fe, Ti. Al e P e

empobrecidos em Ca. Mn e nas REE. Em todas estas rochas as concentrações de Na, Ca e Mn

mostram unra tendência de diminuir com o aumento da intensidade da alteração.

As rochas vulcanoclásticas carbonatizadas foram enriquecidas em Ca, Mg. K Ba, Rb, Li e

U.

Nos protolitos de metabásitos ígneos e nos metabasitos igneos alterdos a maioria dos valores

de ôr8O7oo, enr rocha total, variam entre 5,90/oo e I1,8%o, mostrando só uma amostra intensamente

alterada um valor de 16,9%oo. Nas rochas metaintemiediárias ígneas alteradas esles valores variam

entre l4,l e 17 .60/oo e na maioria das rochas melaintermedi¿i¡ias vulcanoclásticas alteradas entre I 5.3

e 77 ,8o/oo.

A gênese destas rochas está vinculada com atividades hidrotermais em estruturas vulcânicas

submarinas. produzidas por intrusões de rochas intermediá¡ias. representando zonas de alteração

propilítica.

Ocore tambéu.r unra carbonatização muito intensa e extensa, especialmente na base das

ZAH. Houve, localmente. a sobreposição de processos de potassificação. carbonatização e

albitização.

Os produtos finais das alterações não dependem muito do protolito e sim da permeabilidade,

temperatura e composição química do fluido. sendo que as alterações muito intensas geram rochas

finais com mineralogias semelhantes. seja o protolito um basalto ou uma rocha intermediária.

As zonas de argilização intemrediária e avançada, dentro do contexto destes sistemas

hidrotennais, foram responsáveis pela geração dos marunditos, rochas ricas ent córindon *
margarita + rutilo + muscovita + plagioclásio + turmalina.



ABSTRACT

The principal aitn of thi,s v,ork v,as the petrological and \ithochemical characterizatiol of
the rockç ofan oceanic h)drothermal paleosystem .frotn the mesoproterozoic volcanosedinlentary

sequence of the Serra do Itaheraba Group.

Iï/ithin the igneous metabasites dffirent litholytes o.f h¡tjy6¡¡sr*r¡ly altered rock; cottltl
he separaled including coarse-grained blostoporphyirilic rocks, coorse-grained rocks u,ith long
ontphibole pristrts, .fine- to mediunt- graíned rocks and t,ery.fìne-grained roclcs.

The hydrolhernally altered melavolcanoclasÍíc basic rocks could be separaîed into

handed meratffi, probqble lapillistone,s and l(jpitti-tuffs, metatufß u,irh porphyroblast of
diopside and yolcanoclastic rockt u'ith hornhlende aggregotes.

The hydrothermally altered intertnediaÍe to felsic rocks can also be separated into
d iffe r e n t i gne ott s ct n d vo I c anoc las I i c r o c ks.

In all lhese rochs. u,ith increasing aheration the lithot¡tpes produced are u,eqkly altered
rockt, rocks.frotn fhe Íransitional zone, moderateb' altered rocks and sfrongly alteretl rocks.

other lithotypes produced by alterarion are garnet-hornblende amphibolites.

cummingloni/e-gdrneî-chlorite schists, chloritites, potassified rocks antl carhonatetl rocks.

Mass balattces shou,ed lhal wtalÍered igneous metabasiles within the hydrothermal

alÍerotion zone already shou' large chentical changes if contpared u,ilh unalrered igneous

melabasiles oulside Íhis zone. This rocks v,ere depteted in most trace metals, v,hích are enriched
in other altered ru¡cks or' .fornt part of lhe overlying meîalliferous metopelites old iron

.þrmaf ions.

Most o{ altered nterahasites u,ere enriched in Mg arul Fe and v,ere tlepelered in Na, K
and Ca. The olher maior elemenls show diflerent behqviours, beíng enriched in some santples

ond de¡:leÍed in orhers. (Fe, Al, Ti, Mn, si e P). si does nol shou, graÍe variations in rhese rocks.

The only sample of an intensely clorirized merabas e (4g9a) ß very enriched ín Mg but

also in Fe, AI and Ti, and is very depleted in Si, Na, K and Ca.

The interntediafe igneous rocks are generally enriched in Fe, Mg and p, and depleted in
AI, Ti, K, Na, race ntetals and rhe REE. The concentrarions o.f ca, Mn, Mg arul sr decrease v,iÍh
incr e as in g h¡,dr o t h nt a I a h eral ion.

The dffirent metoinlern?ediale volcanoclastic rocks do not shou, such an homr.tgeneous

behaviour but, in an general way, u,ere enriched in Fe, Ti, Al and p ond depleted in ca, Mn, and
lhe REE. ln all lhese rocks lhe concenlrqÍiot1s of Na, ca and Mn tend ro decrease v,ilh
increasi ng hydrot h nnl al t e rat ion.

carhonaled volcanoclastic intermediale rocks u,ere enriched in ca, Mg, K Ba, Rh, Li and
U.



In nte/a-ba.sic igneous protoliths atzd alÍcrad rockt most o¡ the d8O%" talues, in u,hole

rock, vary f'ont 5,9%¡o lo I l,8o/oo, shou,ing onl¡t 6¡1¿ san\tle o.f a sÍrongly altered rock a talue qf
I 6, 9%a. Itt mela-inlerntediate igneous roclcs these values vary .from I 4, I %o to I 7.6%o and in ntost

mela-intermediale volcanoclastic rockr .from I 5,370o Ío I7,8o/.,o.

The gene.si,s q[ the.se rockt is vinclt ated f o hydrotherrnal (tctivities in subtnarine volcanic

slruclures induced by the the enlplacement of intermediate rocl<s and represcnt zones of
propi litic a I terat i on.

Exlensively carbonaled zones occur specially belou, the principal qlteralion zone. Locally

sotne oJ lhese allered rocks were later affected b¡; 1:ot assfìccrt iotl, carbonalion and albitization

processes.

Final alleratiott prttducl,s do nol depcnd so ntuclt on lhe nature of prototith but more on

the pernteahilily of the rocks, the temperoture, and the chentical compositiotl of the.fluid. strong

dllercrtiotl generates rocks t4tith the sante mineralog), indepcndent of the protolith being a basic

or intermediate rock.

Àrgililic aherafiotl zones, u,itltin the context of these hydrc;lhermal paleosystents, u,ere

resprn,sible .þr the /òrmation of mar.undites (rocks rich in corindon + mdrgqrite t ruti¡e t
ntu.ycovile t plagioc/ase t turmaline).
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CAPÍTULO I

INTRODUCAO

A nordeste da cidade de São Paulo. entre as cidades de Guarulhos e Santa Isabel. ocorrem

inseridos na seqüência meta-r,ulcanossedinlentar da Formação Morro da Pedra Preta do Grupo Sen'a

do Itaberaba corpos lenticulares de rochas básicas, intemrediárias. ácidas e prováveis ullrabásicas,

afetadas por alterações hidrotermais em fundo oceânico.

O paleo-sistema hidrotermal mostra ainda os zonanlentos. apesar de ter sido submctido a

dois eventos metamórficos progressivos na fácies anfibolito e um evento retrógrado na facies xisto

verde. As rochas produzidas por alterações mais intensas apresentam unla associação mineral

relativamente rara, conl cummingtonita e/ou antofilita (mais raranlente com gedrita) + cordierita

magnesiana + granada alnrandínica + qvarlzrr + plagioclásio * magnctita * rutilo * estaurolita +

clorita. que graclanr atci os anfibolitos inalterados. con'ì plagioclásio e hornblenda.

Os diferentes litotipos são resultado da ação. em intensidades variáveis e superpostas. de

proccssos de (a) concentração de Fe e Al e lixiviação de Ca e Na, (b) carbonatização. (c)

potassificação e (d) silicifìcação de rochas ígneas e vulcanoclásticas de composições ultramáficas.

básicas. intermediárias e ácidas.

Na seqüência meta-vulcanossedimentar do Grupo Serra do Itaberaba são conhecidas diversas

mineralizações de ouro e ocorrências de cobre. prata. zinco, chumbo e wolfiâmio associadas às

rochas hidrotcrnlalizadas" de nlodo análogo ao descrito ern seqüências meta-vulcanossedimentares

colll os mesmos hidrotermalitos enr diversas regiões do mundo. A existência de depósitos

econômicos de metais de base relacionados a sistemas de alteração hidrotenlal semelhantes aos do

Grupo Serra do Itaberaba abre, desta forma, novas perspectivas de ocorrências de mineralizações

nesta unidade no Estado se São Paulo.

I OBJETIVOS

O principal objetivo desta pesquisa foi o estudo petrográfico, litoquímico e microquínrico de

minerais das rochas do paleo-sistema hidrotermal oceânico metamorfisado do Grupo Serra do

Itaberaba, em complemento aos estudos desenvolvidos por Pérez-Aguilar (1996).

Para alcançar-se este objetivo foi realizado:

a) revisão bibliográfica sobre a ocorrência, gênese e modelos geoquímicos de balanço de

massa de sisternas hidrotermais semelhantes.

b) petrografia detalhada dos diferentes litotipos de rochas alteradas hidroternralmente, com o

estabelecimento de perfis de alteração a partir de protólitos básicos e intermediários a ácidos.
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estabelecimento de perfis de alteração a partir de protólitos básicos e intermediários a ácidos.

c) estudo do quimismo das rochas das diferentes fácies de alteração, busca¡do-se a definição

das transformações geoquímicas g¡adativas oconidas nas rochas básicas e intermediárias, bem como

dos padrões geoquímicos, variações volumétricas e mobilidade dos elementos nestes sistemas

abertos.

d) análise de l8O/l60 em rocha total dos diferentes hidrotermalitos.

e) integração das informações obtidas no campo, escritório e laboratório, buscando-se

cuactenzar eshes sistemas hidrotermais metamorfisados em grau médio.

2 LOCALIZACAO DA ÁREA E ACESSOS

A Serra do Itaberaba situa-se a nordeste da cidade de São Paulo (FIGURA 1), nos

municípios de Guarulhos, Sant¿ Isabel e Nazaré Paulista.

A area estuada possui aproximadamente 16 km2 e é limitada pelos paralelos 23o16'41" S e

23' 1 8'5 1 " S e pelos meridianos 46"21'00" W e 4623'20" W.

O acesso ao local pode ser feito pela rodovia Presidente Dutra (BR-l16) até Cumbic4 Arujá

ou Santa Isabel e de lá por estradas municipais e acessos vicinais.

FIGURA | - Localização da área (hachurado) e acessos.

3 CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

A região insere-se no contexto geotectônico dos Paraibides de Ebert (1967), denominado de

Cinturão Ribeira por Almeida et al. (1973), onde as rochas supracrustais das faixas São Roque e

Açungui compõem o Sistema de Dobramentos de Apiaí ou as faixas de Dobramentos São Roque e
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Açungui (Hasui et al.,1975,1978).

Neste domínio crustal as rochas supracrustais que constituem os grupos Serra do Itaberaba e

São Roque afloram sob a forma de uma faixa com mais de 180 km de comprimento e 50 km de

largura máxima, que se acunha no sentido nordeste até as proximidades de Monteiro Lobato

(FTGURA 2).

FIGURA 2 - Esboço geológico regional. (l) Coberturas sedimentares cenozóicas, (2) Intrusões alcalinas
mesozóicas, (3) Rochas granitóides, (4) Grupo São Roque, incluindo tenenos gnáissico-migmatíticos de

posicionamento indefinido, (5) Grupo Serra do ltaberaba, (6) Grupos Amparo, Paraíba do Sul e ltapira, (7)
Complexo Embu/Paraíba do Sul e (8) Complexo Costeiro.

Estes grupos são delimitados a norte pelos complexos Ampa¡o e Paraíba do Sul (ou [garatâ),

cujo contato se dá através das zonas de cisalhamento de Jundiuvira; a sul pelo Complexo Embu, o

qual é separado pelas zonas de cisalhamento de Taxaquara" Rio Jaguari e Monleiro Lobato; e a oeste

são recobertos pelos sedimentos carboníferos do Grupo Tubarão.

As rochas supracrustais aflorantes a norte da Zona de Cisalhamento de Taxaquara foram

inicialmente identificadas como parte da Série Açungui. Posteriormente foram denominadas como

Série de Säo Roque Oliveira (1925) e redefinidas como Grupo São Roque por Lefevre et al. (1963)

e Paoliello (1964).

Durante muito tempo alguns pesquisadores como Coutinho (1955), Coutinho & Takeda

(1955), Almeida et al. (1981) e Hasui et al. (1981), consideraram ser possível a existência de uma

seqúiência de rochas supracrustais mais antigas que as do Grupo São Roque, representadas

predominantemente por xistos de mais alto grau metamórfico comumente aflorantes nos arredores

de alguns maciços graníticos.

Na região das serras do Itaberabae daPedra Branca Juliani & Beljavskis (1983) subdividiram

o.Fþ$

N

{
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o Grupo São Roque em duas seqüências, uma inferior, essencialmente vulcano-sedimentar, e outra

superior, predominantemente clasto-quimica. A unidade litoestratigráfica inferior foi posteriormente

denominada de Grupo Sena do Itaberaba por Juliani er al. (1986) e definida como o embasamento

do Grupo São Roque.

O Grupo Sena do Itaberaba foi subdividido na Formação Mono da Pedra Preta, vulcano-

sedimentar e basal; Formação Nhanguçu, superior e composta essencialmente por metapelitos

manganesíferos. xistos fìnos com a¡rdaluzit¿ e lentes de meta-cálciopelitos e de rochas carbonáticas;

e Formação Pirucaia, formada principalmenfe por quartzitos e xistos quartz-osos (FIGURA 3). O

Grupo São Roque é representado na região por filitos, ritmitos, metarcóseos e metaconglomerados

das formações Morro Doce, Estrada dos Romeiros e Piragibu (Juliani, 1993; Juliani et al.,'1994'

Juliani & Beljavskis, 1995; Juliani et a|.2000a).

Estruturação semelhante à da região da Serra do ltaberaba foi verificada por Hackspacher e/

al. (1992a.b) na Folha Pirapora e Folha Cabreúva, e por Oliveira et ol. (1992), na Folha São Roque.

Nas regiões das folhas de Cabreúva, São Roque e Pirapora, o Grupo São Roque é representado por

metassiltitos e metanitmitos da Formação Estrada dos Romeiros, pelos quartzitos da Formação

Boturuna e metabásicas da Formação Pirapora do Bom Jesus. Na região noroeste da cidade de São

Paulo os mesmos grupos foram individualizados por Juliani et al. (1997,1998), onde variações na

litoestratigrafia foram atribuídas a variações no ambiente deposicional, tanto do Grupo São roque

como do Grupo Sena do ltaberaba, mas somente na região das serras do Iøberaba e da Pedra

Branca é que foram verifrcados diversos corpos de granada-cordierita-cummingtonita./antofilita

anfibolitos produzidos por iutensa alteração hidrotermal-metassomática de rochas básicas e

intermediárias a ácidas (Pérez-Aguilar, I 996).

As várias oconências de rochas constituídas por cummingtonita,/antofilita, cordierita,

quartzo + clorita afloram nos arredores da Fazenda City. Estas rochas foram estudadas Juliani et al.

(1992), Juliani (1993), Pérez-Aguilar & Juliani (1994), Pérez-Aguilar (1996) e Juliani et al.

(2000b). Pérez-Aguilar (1996) mapeou estas ocorrência na escala l:5.000, o que possibilitou a

separação de sete unidades litotípicas maiores, denominadas como rochas intensamente alteradas,

menos intensamente alteradas, rochas de composição intermedi¿íria a ácida alteradas, homblenda-

granada anfibolitos, tufos alterados, metabásicas de granulação grossa e metabasitos

calciossilicáticos. Este conjunto de rochas foram produzidos pela atuação de quatro processos de

alteração hidrotermal-metassomátic4 quais sejam: (a) concentração de Fe e Al e lixiviação de Ca e

Na. (b) carbonatização, (c) potassificação e, (d) silicificação de rochas ígneas e rulcanoclásticas de

composições básicas, intermediarias e ácidas. Nestes litotipos freqüentemente ocoffem

sobreposições tardias e pré-metamórficas de potassificação e de silicificação (Pérez-Aguilar,1996).
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Associam-se a estas rochas, pequenas ocorrências de rochas aluminosas com margarita. coríndon e

rutiìo, denominadas de marunditos.

As rochas que compõem o paleo-sistema hidrotermal localizam-se na interface da Fomração

Moro da Pedra Preta com os metapelitos manganesíferos da Formação Nhanguçu. Segundo Juliani

(1993) e Pérez-Aguilar (1996) a Formação Morro da Pedra Preta foi gerada formada em ambiente

oceânico, em regimes distensionais e com a formação de N-MORB, e a Formação Nhanguçu na

bacia de retro-arco gerada com o início do evento compressional. Este evento relaciona-se à

subdução da placa oceânica e foi responsável pela geração de intrusões de andesitos a rjólitos, aos

quais estão geneticamente vinculados os paleo-sistemas hidrotermais.

Juliani et al. (2000a) obtiveram idade U/Pb de 1.397 + 18 Ma em metandesitos do Grupo

Serra do ltaberaba e Hackspacher er al. (1999) definiram que a deposição do Grupo São Roque

iniciou-se ao redor de 615 Ma. A reinterpretação dos dados isotópicos Sm,4.Jd de granitóides da

região (Ragatki. 1998) segundo os terrenos supracrustais encaixantes mostra que os corpos

intrusivos no Grupo Serra do Itaberaba apresentam idades modelo TDM mais antigas que os do

Grupo São Roque, conr médias de 1 ,79 e 1,49 Ga.

5 MATERIAIS E MÉTODOS

5.1 Materiais Utilizados

Nas reamostragens e interpretações foi ulilizado o mapa geológico-estrutural na escala

1 :5.000 de Pérez-Aguilar (1996) (FlcURA 4).

5.2 Métodos de Trabalho

Para alcançar-se os obietivo da pesquisa foram adotados os seguinte métodos:

1) Levantamento bibliográlico: foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a

ocorrência de sistemas hidrorermais semelhantes, buscando relacionar estes a seu ambiente

geológico de formação, petrogênese. quimismo e mineralizações associadas. Também foi realizado

uma pesquisa bibliográfica sobre modelamentos geoquímicas de balanço de massa entre os

protólitos e as rochas hidotermalizadas.

2) Coleta de material em campo: foram coletadas cerca de 100 amostras de rocha fresca ou

semi-alteradas, visando a complementação dos estudos petrográficos e geoquimicos de Pérez-

Aguilar (1996), e a realização dos estudos de balanço de massa e microquímicos em minerais.

3) Dados laboratoriais: incluem os estudos petrográficos, análise das fases minerais por

microssonda eletrônica e análises químicas de rochas, quais sejam.
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microssonda eletrônica e análises químicas de rochas, quais sejam.

a) Foram descritas 148 secções delgadas de amostras selecionadas, totalizando 288 secções

delgadas em conjunto com os estudos de Pérez-Aguilar (1996). Para o estudo das texturas e

estruturas foi utilizado um microscópio ZEISS (Axioplan Pol) e uma lupa binocular CARL ZEISS.

Servindo de apoio as descrições foram consultadas as obras de Wahlstrom (1969), Ken (1977),

Tröger (lg/g),Deer et al. (1965,1981, 1982, 1986), MacKenzie & Guilford (1980), Turner (1981),

Fujimori & Ferreira (1987), Yardley et al. (1990) e Bloss (1971). Para as rochas metamórficas

foram adotadas as nomenclaturas de Winkler (1977,1979) e para as rochas metavulcanoclásticas as

de Fisher (1961, 1966), Lajoie (1979) e Fisher & Schmincke (1984).

FIGURA 3 - Mapa geológico da região da Sera do Itaberaba. (l) Sedimentos terciários da Bacia de São

Paulo; (2) Zonas de cisalhamento transcorrentes (JSZ : Jundiuvira; RISZ : Rio Jaguarí; TG-RMSZ :
Tanque Grande - Ribeirão dos Macados) e de empurão; (3) Granitóides brasilianos da Suíte Porfiritica; (4)

Granitóides brasilianos da Suíte Não PorFrrítica; (5) Neoproterozôico - Grupo São Roque (Formação

Piragibu); (6 a ll) Mesoproterozóico - Grupo Sema do ltaberaba; (6) Formação Pirucaia; (7) Formação

Nhanguçu; (8 a I l) Formação Morro da Pedra Preta; (8) Unidade dos metapelitos; (9) Formações ferríferas

do tipo Algoma; (10) Unidade dos metatufos e dos metassedimentos tufiticos; (l l) Unidade Vulcânica

basáltica; (12) Metagranitóides e (13) Complexo lgaratá. O retângulo corresponde ù área do mapa geológico

da figura 4.

b) Foram analisadas 8l amostras representativas dos diferentes litotipos produzidos pelos

diversos processos de alteração hidrotermal-metassomáúicae em diferentes intensidades, dentro de

um único litotipo. Foram também compiladas de Juliani (1993) cinco análises de rochas de fora da

zona de alteração hidrotermal, incluindo metabasitos (BFll73, RPBI429, SPBI586, PBl967 e

PB2777a) e meta-intermediárias (Sl29l7a e SI2917b) para comparação das transformações

químicas com as rochas alteradas.



I I Xistos fìnos rnuscovitico-cloúlicos. ritmicos, ricos em porfiroblastos de andalusita

E
r

[]

ffi
[]tl
i:l
ffi
t:l
t:]
t:]
ffi
I
ffi
[]

ru
t_l
E

LEGENDA
PLEISTOCENO AO RECEN'TE

Aluviões. incluindo depósitos conglomeráticos. arenosos e argilosos

NEopRorrRozórco Ao ao-pAI,nozórco
GRANITOS SERRA DE PEDRA BRANCA

Cranitos a granodioritos róseo-Rcinzentados, porfrriticos. maciços ou foliados.

Nf,OPROTEROZÓrCO
GRUPO SAO ROQUE,

Lt)R íAÇA() t'I\UGIR(/

Metarritnlitos de granulação fina. localmente feldspáticos ou grafitosos. com intercalações
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Metapelitos com leitos de nrctctclrcrt ferruginoso e lentes subordinadas de cálcio-pelitos. rochas
cálcio-silicátrças manganesíferas. rnetabasitos, rnetatufos básicos a intermediários. n'retatuflrtos.
granada anflrbolitos e glanada-cordierita-cummingtonita anfi bolitos.

FOItAtAç',ÃO \/IORRO DA pt,DItA I'RIi',tA

Metarritmitos granatíferos, com camadas subordinadas de quar-tzitos.

Metapelitos grafitosos cinza esct¡ros, ncos em sulfetos, com leitos dezrctachert.

Metapelitos variados, compostos por rnuscovita-biotita xistos com granada, estaurolita, cianita.
sillimanita e cordierita. Tem intercalações menores de metabasitos, metatufos básicos. rochas
cálcio-silicátrcas, metatufitos e nretachetT ferruginoso ou não.

Rochas calciossilicátic¿rs com tremolita-actinolita, diopsídio, epidoto. flogopita e quartzo e

intercalações subordinadas de metapelitos. metatufitos e metatufcrs básicos.

Metassedimentos tufiticos com bandas de n¡etachert. camadas de formações f'erríferas. metatufos e

metabrechas básicas, rnetapelitos grafitosos e lentes de metabasitos.

Metatufos e metabrechas básicas com intercalações de meluchcrt e metatufitos. às vezes
parcialmente carbonatizadas previamente ao metamorfismo. ou calciossilicátlcos.

Rochas metaintermediárias varialvelmente hidrotermalizadas pré-metamorfrsmo, com intensa
silicificação.

Rochas metaintermediánas a ácida com plagioclâsro. homblenda. quartzo esse¡rciais e biotita
subordinaclos.

Rochas bâsicas intensamente alteradas previamente ao metamorfismo. representados por granada-
cordierita-c ummingtonita antofrlita anfi bolitos.

Metabasitos incipientemente alterados. inclulndo homblenda anfibolitos com cordierita e

cumrningtonita e/ou actinolita. granada e biotita.

Metatufos. metabrechas bandadas e metavulcâricas básicas carbonatizadas previamente acl

metamorfismo. çom hornblenda nragresiana, actinolila. diopsidio. epídoto. quartzo. plagioclásio e

carbonatos.

Metatufbs básicos alterados, çompostos por cummingtonita-granada-clorita xistos.

Cranada anfibolitos. com homblenda e subordinadamente. ormmiugtonita" ricos em sulfetos,
freqiìentemente silicifi cadospreviamente ao metamorfi smo.

Metabasilos com homblenda e subordinadamente. cummingtorrita. com freqiientes veios de
quaüzo e de epidoto metamorfisados.

Metabasitos maciços, com ¡tillrn /ør'as locais e meta-espilitos, com intelcalações menores de
rochas vr¡lcanoclásticas. metapelitos- meta-intermediárias, rochas calciossilicáticas e marunditos.

Figura 4 - Mapa geológico-estrutural da área de oconência dos corpos de granada-cordierita-
cummingtonita/antofilita anfrbolitos (Pérez-Aguilar, I 996).
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doApreparaçãodasamostrasfoifeitanoLaboratóriodeTratamentodeAnostras

DepartamentodeMineralogiaeGeolectônica,deacordocomoseguinteroteiro:

o Corte com sena diamantada para seleção de núcleos inalterados'

¡ Secagem.
¡ Con.rinuição a n,lenos de 0,5 cm de diânretro em prensa hidráulica, com placas de

carboneto de tungstênio'
. Quarteamento do britado' separando-se uma aìíquota para moagem e outra para

arquivamento.
. Måagen em moinho de anéis de carboneto de tungstênio até aproximadamente l00o/'o

passante em 200 mesh (0.075 mm).
. Honrogeneização e quaÍeamento da alíquota para análise'

AsanálisesquímicasforamfeitasnoACTIVATIONLABORAToRIESLTD,noCanadá

(ANEXO I), tendo sido utilizando. para os elementos refratários (TABELA l, elementos

sublinhados), o método de pasrilha fundida com tetraborato de lítio e análise por ICP-MS

(lnductively coupled Plasma Emission Mass Speclromefty) e para os demais extração por água

régia e análise por ICP e ICP-MS (TABELA l, elementos em letra itálica)' A análise de S e c foi

realizadapor LECO. Foram determinados os teores de 64 elementos maiores e traços' cujos limites

de detecção podenr ser observados na TABELA I :

Os teores de F'e2* e Fe3* nâo foram determinados por tratarem-se de rochas metamórficas.

uma vez que os resultados não indicariam a fugacidade de oxigênio da rocha original e sim a dos

sucessivos eventos metanìórficos que as afetaram, não podendo então ser levados em consideração

nas interpretações petrogenéticas. Para o tratamento dos dados, os teores de Fe, expressos como

FezO¡ foran recalculados como FeO total.

TABELA I - Limites de detecção das análises geoquímicas'

r99s).

Para o tratamento geoquimico dos dados foi utilizado o programa MINPET (Richard, 1988-
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c) A modelagem das alterações geoquímicas das rochas hidrotermalizadas foi feita através

de balanços de nrassa. podendo-se assim serem estabelecidas comparações entre os protólitos e os

litotipos resultantes para os quatro diferentes processos de alteração hidrotermal. A modelagem foi

efetuada através do método de Gresens (1967), com as modificações feitas por Grant (1986) e

Potdevin & Marquer (1987), e visou caracterizar as correlações existentes entre os diversos

elemenlos e as variações nas concenlrações relativas associadas aos quatro tipos diferentes de

processo de alteração hidrotermal.

d) Foram obtidas 630 análises qualitativas (EDS) de minerais, através da microssonda

eletrônica .IEOL. modelo JXA 8600 SuperProbe, do Laboratório de Microssonda Eletrônica do

IGUSP. Estas análises permitiram caraclerizar as principais fases minerais presentes em unr perfil

contínuo de alteração nas rochas básicas vulcanoclásticas. As análises selecionadas são apresentadas

no ANEXO II.

e) Foram detemrinadas as razões isotópicas de oxigênio 1180/¡60; em 35 amostras de rocha

total. preparadas segundo as técnicas descritas no item b. As determinações de razões isotópicas

foram efetuadas no SURRC (Scottish Universities Research and Reaclor Cenley' do NERC

(Nalural Ent'ironntenl Resaarch Council), pelo Dr. Antony Fallick.

Análises de '80/'60 em rocha tofal em silicatos e óxidos forant realizadas através da

utilização de alíqr.rotas de amoslras de aproxinradamente 5 mg, empregando-se a técnica de

liberaçâo de oxigênio de Clayton & Mayeda (1963). ClFr como reagente ao invés de BrF5, como

descrito por Borthwick & Harmon (1982). O oxigênio liberado foi convertido para CO2 pela reação

conl uma haste de grafita aquecida por fomo a 67 5o C.

As razões isotópicas foran nredidas enl espectômetro de massa CJS Sciences Phoenix 390 e

reponados na notação usual ô per mil (%) relativa ao SMOW (Standard Mean Ocean llater), que

tem o valor de 2005,2 x 10-6 segundo Baertschi (1976), para razões rEO/|6O, segundo a equaçâo

abaixo:

ô'=[(R,/R,1¿) -11 X 103

onde: R,= razão da amostra e Rsrd: razão do slandard

Os resultados ô'8Or"o* foram nomralizados com standard de quartzo.
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CAPÍTULO II

SISTEMAS HIDROTERMAIS

INTRODUCAO

Os sistemas hidrotermais podem instalar-se em diferentes ambientes tectônicos, associar-se

a vários tipos e seqüências de rochas e bacias sedimentares, resultando em diferentes

hidrotennalitos. com zonamentos variados em função da intensidade da alteração, e com padrões

característicos. Para melhor compreensão dos processos que geraranì os meta-hidrotermalitos do

Grupo Serra do ltaberaba, serão apresentadas as características gerais de diferentes sistemas

hidrotermais neste capítulo, bem como as definições de alguns termos e processos.

1 AS SOLUCOES HIDROTERMAIS

Um fluido hidrotermal é uma solução aquosa quente cuja temperatura pode variar de 50" C a

mais de 5000 C e que contém como componentes principais Na, K, Ca e Cl. Como con'ìponentes

secundários podem estar presentes Mg, Mn, B. S, Sr, Fe, COz, SOz, HzS, NHr, NI14, Cu. Pb, Zn. Sn,

Mo, Ag, Au, etc (White, 1974; Skinner, 1979). Embora o sentido estrito do termo fluido refira-se a

uma fase na temperatura supercrítica na qual um líquido não pode mais existir, o termo é

amplamente utilizado em referência a soluções hidrotermais. De fato, apenas em determinadas

condições na natureza uma solução hidrotermal é um fluido (Pirajno, 1992). Estas soluções podem

ser alimentadas por águas marinhas, meteóricas, conatas, metamórficas, juvenis ou magmáticas.

A crosta oceânica ao redor de cadeias meso-oceânicas, pelo seu sistema de fraturas, permite

a entrada de água marinha por diversos quilômetros abaixo do assoalho. Como conseqüência, a

água é aquecida e transformada em um fluido altamente enriquecido em metais. A ascensão deste

fluido até o assoalho oceânico ocolre por convecção, como descarga de uma solução mineralizante

quente (White, 1974; Bonatti, 1975).

2 CONSTITTIINTES E PARTICÃO DE METAIS NAS SOLUCÕES HIDROTERMAIS

A quantidade de sólidos dissolvidos nas soluções hidrotermais varia de < lVo a > 50% em

peso. Algumas composições típicas de soluções hidrotermais atuais e fósseis podem ser observadas

na FIGURA 5 (Skinner, 1979) e os constituintes dissolvidos nos fluidos hidrotermais são adquiridos

por algum dos seguintes processos, ou ambos:

r Pela liberação por um magma que está cristalizando.

o Por lixiviação das rochas pelas quais o fluido percola pervasivamente.

Para enriquecer um fluido hidrotermal as rochas não precisam necessariamente estarem
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enriquecidas naqueles elementos considerados abundantes na crosta. ou seja. conì concentrações

variando eutre l0 a 100 ppm. Entretânto, para elementos pouco abundantes. como Sn e Ag por

exempÌo, que ocorem em teores inferiores a 10 ppm na crosta, provavelmente é necessário um

evento de pré-concentração antes de se dar a extração por uma solução mineralizante.

FIGURA 5 - Cornposição de sistemas hidrotermais ahrais e fósseis a partir de dados compilados por Skinner
( 1979). Quando não especifìcado, os valores são dados em ppm.

3 PARTICÃO DE ELEMENTOS METÁLICOS NAS SOLUCOES HIDROTERMAIS

As reações químicas de troca entre as encaixantes e o fluido hjdrotermal geralmente

resultam no enriquecimento de elementos metálicos na solução. Estudos sobre pafição de

elementos metálicos em soluções hidrotermais pode ser encontrado em Spencer & I-Ming Chou

(1990). Segundo llton & Eugster (1990) e llton (1990) o Fe, Zn, Cd, Cu e Mn são fortemente

partìcionados em fluidos hidrotermais cloretados, por exemplo.

4 PRECIPITACÃO DOS SOLUTOS

Segundo Skinner (1979), a precipitação dos constituintes dissolvidos nas soluções

hidrotermais pode ocorrer como conseqüôncia de:

a) Mudanças na temperatura, o que pode provocar a precipitação dos constituintes de três

maneiras diferentes:

r por afetar a solubilidade de sulfetos e óxidos;

. por afetar a formação e a estabilidade dos complexos iônicos transportadores dos

diversos metais;

. por influenciar nas constantes de hidrólise dos diversos irþrds.

A principal causa de queda de temperatura em fluidos hidrotermais é a sua mistura com
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massas de água fria localizadas perto ou na superfície, tanto nos continentes como nos oceanos.

b) Variações na pressão e ebulição, que podem provocar mudanças na solubilidade dos

constituintes dissolvidos. É necessária uma variação de pressão muito grande, da ordem de 1.000

bars. para provocar precipitações significantes, como conseqüência de mudanças na solubilidade.

lsto geraln.rente só acontece quando há separação de uma fase de vapor.

O efeito mais importante da ebulição é pemritir a separação dos constituintes voláteis da

solução, deixando assim um resíduo mais alcalino, incapaz de transportar metais, ou seja, durante a

ebulição as fases H, CO, concentram-se na fase gasosa: provocando um aumento da fç, e. como

conseqüência, uma oxidação do S (HS + H2S -+ H2SO4), sendo assim destruídos os complexos que

possuem ligonds HS', o que favorece a formação de H2SOa, o aumento do pH e a lixiviação ácida.

Outro efeito da ebulíção é o de aumento da concentração dos solutos na solução.

c) Reações entre as encaixantes e a solução. Esta é, provavelmente, a maior causa de

precipitação dos constituintes presentes nas soluções. Três diferentes tipos de reações são

importantes:

. Reações com ions de H* que são trocados por cátions ]iberados pelas encaixantes. Este

processo recebe o nome de metassomalismo do íon de hidrogênio. A maioria das

soluções hidrotermais comportam-se como ácidos fracos e, portanto, a extração do íon

H' tende a ¡eduzir a estabilidade dos complexos cloretados. Se há disponibilidade de

uma quantidade suficiente de S para reagir com os metais liberados pelos silicatos

metassomatisados, haverá uma precipitação de sulfetos. As reações mais comuns que

envolvem metassomatismo do ion de H* são aquelas geradas a partir da solubilização de

carbonatos e da hidrólise de feldspatos e de minerais máficos, gerando mjnerais

hidratados, como micas e argilo-minerais.

o Adição na solução de componentes das encaixantes, podendo provocar a precipitação

de sulfetos.

. Reações que provocam uma mudança no estado de oxidação da solução e, portanto, na

valência de certos metais, especialmente do Fe, Cu e U, comprometendo a estabilidade

de alguns complexos iônicos. O processo de serpentinização e a adição de material

carbonáceo são dois processos importantes que podem influenciar no estado de

oxidaçào da solução.

d) Mudanças químicas devidas à mistura de fluidos de composições diferentes.

Segundo Bames (1979), a deposição de metais a partir de complexos clo¡etados pode ser

conseqüência de:

. Aumento da concentração de H2S.
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. Aumento do pH, que pode ser causado por ebulição.

o Diminuição na concentração dos cloretos e diminuição da temperatura.

A causa da deposição de complexos sulfetados são usualmente:

o Alívio da pressão e ebulição.

o Processo de oxidação que diminui o conteúdo de sulfetos e o pH.

5 TIPOS DE SISTEMAS HIDROTERMAIS

Um sistema hidrotermal pode ser definido como a distribuição de fluidos quentes que

circulam lateral e horizontalmente em várias pressões e temperaturas abaixo da superfìcie da terra.

Os componentes principais são uma fonle quenle. uma fase fluida, um sistema de recarga,

uma célula de circulação e um sistema de descarga. Através de uma série de reações conr as

encaixanles, estes fluidos quentes. cujas temperatura podem variar entre 50o C a mais de 500" C,

lixiviam, transportalìì e posteriormente precipitam diversos componentes em resposta a mudanças

nas condições fisico-químicas, provocando aherações nas rochas originais através das quais

circulam. Segundo Pirajno (1992) existem seis tipos básicos de sistemas hidrotermais:

a) Magrnáticos, relacionados a atividades plutônicas rasas ou profundas. Geram depósitos do

tipo Sn-W greisens.

b) Magmato-meteóricos a predominantemente nreteóricos, presentes em ambientes vulcano-

plutônicos a subvulcânicos. São responsáveis por mineralizações porfiríticas, skarns, depósitos

epitemrais de metais preciosos e de base. assim como por diversos tipos de depósitos de veios.

c) De fundo oceânico, responsáveis pela formação de uma ampla gama de depósitos

vulcanogênicos de sulfelos maciços, como os tipos Besshi. Chipre, Kuroko e Noranda.

d) Associados a riJis em bacias sedimentares, podendo ou não estarem associados a

atividades ígneas, como os que geraram os depósitos de sulfetos estratiformes exalativos

sedimentares de Broken Hill e Mount lsa (Austrália), Gamsberg-Aggeneys 1África do Sul) e

Sullivan (Canadá).

e) Depósitos slralabound de sulfetos encaixados em carbonatos, que podem ser

considerados como membros finais daqueles do grupo (d).

f) Sistemas hidrotermais relacionados ao metamorfismo, que estão geralmente relacionados

a eventos metamórficos progressivos, como alguns depósitos de Au encaixados em turbiditos e os

arqueanôs do tipo lode.

Segundo Juliani (1993), o Grupo Serra do ltaberaba foi inicialmente depositado em

ambiente submarino associado à formação de uma cadeia meso-oceânica com sedimentos pelágicos

(Formação Morro da Pedra Preta), cuja bacia evoluiu para um ambiente de retro-arco que resultou

na deposição dos sedimentos da Formação Nhanguçu.
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Portanto, conforme a classificação de Pirajno (1992), a atividade hidrotermal que afetou

estes litotipos de rochas alteradas pode ser relacionada essencialmente à atuação de sistemas

hidrotermais fósseis do tipo (c), que serão melhor detalhados. visando a compreensão dos diversos

mecanismos de alteração responsáveis pela presença dos diferentes tipos de rochas alteradas na área

de estudo.

6 SISTEMAS HIDROTERMAIS OCEÂNICOS

A atividade hidrotennal é muito comum nos arredores de cadeias meso-oceânicas e de ilhas

vulcânicas. Nestes sistemas, a água do mar que penetra na parte superior e nos arredores de uma

câmara magmática através de fraturas é aquecida e sobe até o assoalho oceânico, onde é

descarregada sob a forma de fontes quentes, através de fraturas ou de venÍs. A penetração da água

do mar cria assim um sìstema de convecção hidrotermal e a passagem dos fluidos hidrotermais

provoca uma série de reações com as encaixantes, provocando a extração de metais e alteração das

mesmas (Pirajno, 1992). Nas cadeias meso-oceânicas a atividade hidrotermal é de tal magnitude

que, a princípio, as mudanças mineralógicas que geravam os espilitos-keratófilos, foram

consideradas como efeito da atuação de um tipo de metamorfismo regional (Tumer & Verhoogen,

r 960).

No assoalho oceânico são reconhecidos varios subtipo de sistemas hidrotermais associados a

diversos ambientes: cadeias meso-oceânicas, centros de expansão do assoalho oceânico localizados

perto do continente, ilhas vulcânicas e em ambientes vulcânìcos submarinïos (Rona et a\.,1983;

Rona, 1984), onde encontram-se mineralizações do tipo Kuroko. Segue-se uma síntese das

características de cada um destes tipos de sistemas hidrotermais oceânicos.

6.1 Sistemas Hidrotermais em Zonas de Exnansão

Sistemas hidrotermais em zonas de expansão podem ser encontrados em bacias marginais,

em entradas estreitas do oceano nos continentes e em cadeias meso-oceânicas (Lister, 1983; Sleep;

1983; Taylor; 1983).

O sistema de convecção hidrotermal gerado pela penetração da água do mar foi modelado a

partir do fluxo de fluido em fraturas discretas ou através de um meio poroso. A descarga do fluxo

ocorre através de um ou vários vents, possui caráter episódico e tempo de vida muito curto.

geralmente de alguns anos. Calcula-se que a massa total de água que escoa através de um sistema de

v¿r?f.ç, durante o seu tempo de vida médio de l0 anos equivale a aproximadamente 3 x l0l0 kg, ou a

um cubo de água cujos lados medem 300 m (Sleep, 1983).

A temperatura nestas zonas de descarga geralmente situa-se ao redor de 3500 C e há

evidências que indicam que a água do mar ci¡cula até profundidades de 5 a l0 km, onde as razões
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água,/rocha ainda podem ser altas e temperaturas podent ser superiores a 500o C.

Em um meio poroso o escoamento do fluido deve ser dispersivo e letrto para que uma

parcela do fluido que se movimenta lateral ou verticalmente possa misturar-se com o fluido que

pernanece retido nos poros. Sleep (1983), no entanto, considera que o escoamento do fluido ocone

preferencialmente através de fraturas. já que há poucas evidências de que a mistura entre ambos os

fl uidos realmente acontece.

Segundo Lister (1983) a penetração da água do mar dentro de rochas quentes, ocorre através

do resfriamento e fraturamento provocado pela contração termal, criando-se assim uma zona que

pode avançar vários metros por ano, esfriando um grande volume de rocha em relativamente pouco

tempo. Esta zona fraturada pode possuir temperaturas que variam entre 450 e 700o C, dividida em

um domínio superior, constituído por uma rocha mais fria e permeável, e um inferior, formado por

rochas quentes.

Provavelmente, o fator mais importante para a lixiviação de metais é a presença na rochas

aquecidas de muitas de fraturas, permitindo a exposição de uma grande iírea por unidade de volume

do fluido hidrotermal, possibilitando, desta fomra, uma substancial interação fluido-rocha. A

precipitação dos minerais nos condutos de descarga e seu subseqüente fechamento explicam o seu

curto tempo de vida e a abeÍura de novos yenl^r.

Sleep (1983) propõe um modelo simplificado para sistemas hidrotemlais presentes no cume

e nas lalerais de cadeias meso-oceânicas, como pode ser observado na FIGURA 64.

Taylor (1983) propõe um modelo para sistemas hidrotermais meso-oceânicos localizados

acima e abaixo de uma cânrara magmática, baseado no estudo de isótopos estáveis realizado na

crosta oceânica do ofiolito Semail em Oman. Neste pode-se observar a atuação de dois sistemas

hidrotermais diferentes, onde o superior estaria localizado acima das "asas" de uma câmara

magmática, dentro da porção da crosta oceânica constituída por pillou, /ayas e enxames de diques, e

seria caracterizado por permeabilidades maiores e altas razões âgualrocha. O sistema hidrotermal

inferior estaria localizado abaixo das "asas" da câmara magmática e acima da zona das rochas

ultramáficas tectonizadas, possuindo temperaturas maiores e razões âgua/rocha mais baixas

(FTGURA 68).

Bischoff & Rosenbauer (1989) propõem um modelo para sistemas hidrotermais atuantes sob

o assoalho oceânico onde também consideram a atuação de dois sjstemas convectivos diferentes.

Um sistema de convecção inferior, acima de ura zona de fraturas, possibilita a reciclagem contínua

de uma salmoura. Através de uma fase de difusão este sistema transfere calor e constituintes

dissolvidos para um sistema de convecção superior fonnado essencialmente pela água do mar.

Quando as células de convecção da parte superior atingem 3500 C, ocorre uma descarga da solução

hidrotermal, através de vents, no assoalho oceânico (FICURA 7).
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FIGURA ó - (A) Modelo esquemático proposto por Sleep (1983) para sistemas hidrofennais presentes no
cunìe e nas laterais de cadeias meso-oceânicas. (B) Modelo para sistemas hidrotermais meso-oceânicos
localizados acima e abaixo de uma câmara magmática (Taylor, 1983).

6.2 Sistemas Hidrotermais em Cenfros Vulcânicos Submarinos

Os sistemas hidrotermais rulcanogênicos submarihos caracterizam-se pela presença de

fumarolas que estão localizadas ao redor de estruturas vulcânicas ou de porções de edificios

vulcânicos submersos. Manifestações atuais deste tipo de atividade podem ser encontradas nas iìhas

de Santorini no Mar Egeo (Smith & Cronan, I 983) e Mar Tirreno (Honnorez, 1969).

Os depósitos do tipo Kuroko representam, em alguns casos, o registro geológico destes

sistemas hidrotermais. Estes depósitos são de origem epitermal e formam-se dentro de caldeira

submarinas associadas a r/is instalados em bacias de retro-arco. Aparentemente os depósitos

minerais deste tipo são formados nos estágios tardios da evolução da caldera, através da atjvidade

de fontes quentes e fumarolas que se desenvolvem nos flancos de domos riolíticos e/ou nas

depressões do assoalho oceânico. O estudo de isótopos estáveis indica que as soluções hidrotermais

são essencialmente formadas por água do mar, cuja interação com rochas lulcânicas e

subvulcânicas quentes gera a convecção dos sistemas hidrotermais. A sua atividade caracteriza-se
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por ser curta (uns poucos milhares de anos) e se dar através de pulsos vigorosos (Pirajno, 1992).

FìGURA 7 - Modelo de sistema hidrotenllal em cadeia oceânica confonne proposto por Bischoff &
Rosen bauer ( 1989).

Modelagens de sistemas hidrotermais do tipo Kuroko são propostas por Ohmoto & Rye

(1974), Pisutha-Arnond & Ohmoto (1983) e Cathles (1983). Na FIGURA 8 pode ser observado um

modelo esquemático do ambiente geológico de depósitos do lipo Kuroko proposlo por Ohmoto &

Rye (1974).
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FIGURA 8 - Modelo esquenrático do ambiente geológico de depósitos do tipo Kuroko, segundo Ohmoto &
Rye ( I 974).

Através de dados geológicos. geoquimicos e isotópicos Cathles (1983) calculou o

resfriamento de um pequeno corpo intrusivo, o escoamento de fluido ao redor dele e as mudanças
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na nalùreza química e isotópica, tanto do fluido como da rocha, lendo estabelecido a relação entre o

tamanho da intrusão ígnea e o total de massa de fluido hidrotemral que pode entrar em convecção,

considerando-se a sua energia termal, usando a seguinte formula para expressar esta relação:

M",: M¡C¡iC" lnTo/T

onde, M* representa a massa de fluido hidrotermal circulante, M; â mâSSâ da intrusão, C; a sua capacidade

calorífica (callgfc), C* a capacidade calorífica da água, T" a diferença inicial de temperatura entre o corpo

ígneo e o ambiente ao redor e T a diferença de temperatura após o resfriamento, até um certo nível (por

exemplo, 300" C).

Se um plúton com temperatura de 700" C se coloca a 4 km de profundidade, onde a

temperatura anbiente é de 100o C, e esfria até 300o C, a massa de fluido que circula equivale a 22%

da massa do plúton. Se a temperatura da intrusão é de L300" C, a massa de solução hidrotermal

mais quente do que 3000 C seria equivalente a 360/0 da nrassa do plúton. Entretanto, segundo o

autor, os fluidos só tem acesso ao corpo intrusivo após esle atingir aproximadamente 350" C, já que

ele comportar-se-ia, em temperaturas mais elevadas, como uma massa praticamente impermeável.

Segundo Cathles (1983), pela quantidade de sílica depositada na superfìcie pode-se estimar

o tamanho da intrusão e a quantidade de fluido envolvido no sistema. Como exemplo, basaltos

silicificados de Noranda que possuem aproximadamente 20%io de sílica, pode ser estimado que

foram necessárias em tomo de 2,3 x l0rs kg de solução hidrotermal para produzir a silicificação,

consideram-se o volume de rocha e a solubilidade da sílica a 300" C. Para tanto requer-se uma

massa ígnea de aproximadamente l0l3 a unta temperatura inicial de 700"C.

7 ALTERACÃO HIDROTERMAL

No processo de alteração hidrotermal os fluidos reagem quimicamente com os minerais das

¡ochas nas quais pemreiam, havendo um intercâmbio de componentes químicos que resulta na

formação de novas assembléias minerais em equilíbrio com as novas condições (Pirajno, 1992). Os

principais fatores que controlam estes processos de alteração, segundo Hemley & Jones (1964),

Rose & Burt (1979) e Pirajno (1992) são:

(a) Natureza das encaixantes.

(b) Composição dos fluidos.

(c) Concentração, atividade e potencial químico dos componentes presentes no fluido.

(d) Pressão e temperatura

Segundo Henley & Ellis (1983), o produto final da alteração não depende tanto da natúreza

da rocha encaixante e sim de outros fatores, como permeabilidade, temperatura e composição do

fluido. Segundo estes autores, uma mesma assembléia mineral com quartzo e albita pode formar-se
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em basaltos. arenilos, riólitos e andesitos num intervalo de temperatura de 250 a 280o C. No entanto,

outros aulores enfa|izam que a composição das rochas encaixantes desempenha run papel

fundamental no processo de alteração hidrotermal, particulamrente em sislemas de pórfiros

(Hemley & Jones, 1964; Rose & Burt. 1979; Pirajno, 1992).

Segundo Hemley & Jones (1964) a grande influência da rocha é devida ao tipo e abundância

de cátions que são removidos para a solução e que vão. portanto, afetar as atividades relativas dos

cátions e dos ions H* presentes na fase fluida.

Os fluidos hidrotermais atuam nas encaixantes por infiltração ou por difusão das espécies

quínricas (Rose & Burt, 1979). A intensidade da alteração é função da razão âgtalrocha, que afeta o

grau de troca entre a solução e as encaixantes. Em sistemas hidrofermais geralmente a razão

árgua/rocha varia de 0,1 a 0.4, sendo que o valor mais baixo é obtido quando toda a água é

absorvida. passando a formar minerais hidratados (Henley & Ellis, 1983) e esta razão pode ser

calculada estabelecendo-se a intensidade do intercârnbio de isótopos de oxigênio entre o fluido e as

encaixantes (T aylor, 1 97 4).

O metassomalismo do íon de H*, o intercâmbio de bases e a hidratação são mecanismos

muito impofantes dentro do processo de alteração, estes serão discutidos a seguir.

A hidrólise é o efeito da dissociação das moléculas de HzO em íons H* e OI{- e, em termos

de alleração hidrotermal, pode ser definida como uma reação de decomposição de uma fase mineral

silicá1ica em presença de uma solução aquosa, pela qual Hn e OH são seletivamente consumidos,

resultando na modificação contínua da razão H*/OH- da solução (Hemley & Jones, 1964). A fonte

de H* pode ser tanto a água como ácidos presentes nas soluções hidrotermais ou as reações

subsolidus que ocorem durante o processo de alteração hidrotermal (Hemley & .lones, 1964;

Pirajno, 1992). Na hidrólise dos minerais silicáticos, uma quantidade de cátions igual à de H*

consumido deve ser liberada para a solução (Hemley & Jones, 1964)

Confo¡me Brimhall & Crerar (1987) a hidratação é a orientação de moléculas de HzO ao

redor de outros ions, em virtude de suas cargas polares. Neste processo não há consumo seletivo de

Hn ou de OH- e, portanto, nenhuma liberação de cátions para a solução. Este processo pode ser

ilustrado pela seguinte reação (Hemley & Jones, 1964):

Al2o3+3H2O=2AI(OH)3
Gibbsita

Outro exemplo de processo de hidratação é a conversão de olivina para serpentina (Edrnond

& Von Damm, I 983; Guilbert & Park, 1986).

O consumo seletivo de H* 1ou de OH') afeta o pH da solução e a sua capacidade de reter

cátions e, portanto, está relacionado à capacidade de retenção de complexos que contenham H+ e à
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capacidade de manter associados conrplexos que contém NaCl. Como conseqüêtrcia destes

processos há a formação de complexos cloretados e a solubilidade dos cátions metálicos (Piraino.

1992).

Chama-se de intercâmbio de bases as reações em um mineral na qual um cátion é

substituído por ou1ro.

O metassomatismo do íon hidrogênio, o intercânibio de bases e o processo de hidratação

controlam a estabilidade dos minerais silicáticos, o pH da solução e a t¡ansferência de cátions para a

solução. Num sistema hidrotermal, a atuação diferenciada destes processos é responsável pela

formação das diferentes assembléias minerais típicas das diversas zonas de alteração, como a

propilítica, argílica, sericítica e potássicas. Geralmente as zonas que sofretam um intenso

metassomatismo do íon hidrogênio estâo envolvidas por uma zona onde predominaram os

fenômenos de hidratação. causados pela adição de água e CO2 (zonas de alteração propilítica).

Uma discussão sobre os processos químicos relacionados ao metassomatismo do íon

hidrogênio e intercâmbio de bases em rochas com predomínio de feldspatos, em rochas máficas, em

carbonatos e em rochas ¡icas em Ca pode ser encontrada em Hemley & Jones (1964), Meyer &

Henrley (1967). Henley e/ al. (1984), Edmond & Von Damm ( 1983) e Pirajno (1992).

Um resumo esquemático dos minerais que se fomram em rochas ricas em feldspatos pode

ser visto na FIGURA 9, onde pode-se observar a seqüência de alteração lateral nas rochas

encaixantes formadas predominantemente por feldspato alcalino (a) ou por plagioclásio cálcico (b),

considerando-se uma solução com baixa razão cátions/H*. Uma solução que penetra uma rocha

onde os feldspatos estão representados por plagioclásio, uma diminuição da atividade de H* causada

pela decomposição preferencial deste mineral causa um aumento da razáo aç'/a¡|, assim como das

outras razões cátions/H*. Isto pode provocar argilização e sericitização concomitante do

plagioclásio e, nos casos em que a razão inicial oy* la¡l é moderadamente alta, pode resultar em

substituição do plagioclásio por feldspato potássico (Hemley & Jones, 1964).

Um esquema das reações que acontecem em cadeias meso-oceânicas, sob o assoalho

oceânico, pode ser encontrado no trabalho de Edmond & Von Damm (1983) (FIGURA 10). A água

do mar é inicjalmente uma solução eletrolítica oxigenada que contém essencialmente os seguintes

cátions e anions: Ca2n, Mg'*, N*, K*, SO42-, HCO¡- e Cl-. Como elementos traços podem estar

presentes Fe2* e Mn2*. Ao penetrar na crosta oceânica forma-se inicialmente sulfato de cálcio

(CaSO¿) e, à medida em que a água desce, vai-se tomando progressivamente mais reduzida e, vários

quilômetros abaixo da crosta oceânica, às rochas máficas quentes é adicionado Mg e água. No curso

desta reação forma-se serpentina e é produzido H*, seguindo-se assim o metassomatismo das rochas

basálticas pela ação do íon de hidrogênio que, por sua vez, provoca o deslocamento de cátions

(Fe2*, Mn2*, Cu2*, Zn2t , etc) dos minerais silicáticos ferro-magnesianos e aluminosos, resultando na
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cristalizaçâo de clorita, argilo-minerais e zeólitas. Posteriormente, outras reações entre H* e SOa2-

produzem pirita e magnetita, formando-se, então, uma solução quente, ácida e rica em metais que

ascende até a superficie onde encontra água fiia e oxigenada. ocorrendo a precipitação de sulfelos e

de sulfatos nas assim chamadas chaminés (chimneys) ou fumarolas.
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FIGURA 9 - Seqüência de alteração lateral em rochas formadas predominantemettte feldspato potássico (A)
e ricas ern plagioclásio cálcico (B) (Henrley & Jones, I964, modificada por Pirajno, 1992).

FIGURA l0 - Esquema das reações que ocorrem em cadeias meso-oecânicas, sob o assoalho oceânico
(Edmond & Von Damm, 1983).

Nos sistemas onde há presença de COz, o metassomatismo do íon de hidrogênio promove a

dissociação hidrolítica de silicatos, os quais passam a fomrar caulinita, havendo assim liberação de
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sílica e íons metálicos (Na*, K*, Ca2*, etc), além de formação de ácido carbônico (H2CO3).

Hemley & Jones (1964) definiram as diversas reações que oconem no sistema KzO-Al:O¡-

SiO:-HzO em soluções aquosas cloretadas, quais sejam:

I ,5KAlSi-iO8 + H*: O,5KAl3SijOro(OH)z + K+ + 3SiO2
K-feldspato K-mica Quartzo

0.5KAl3Si3Oro(OH)z+ H*+ l,5HzO : l,5AlzSizOs(OH)¿ + K'
K-mica caulinita

0,5KAl3Si3Or0(OH)2+ H* + 3SiOz = l,5Al:Si¿Oro(OH)2 + K* (3)
K-mica Quaftzo Pirofilita

A FIGURA l l mostra as curvas de reação no sistema KzO-AlzO¡-SiOz-HzO, em função da

temperatura e da razão molar total de KCI/HCI presente na solução, na presença de quartzo. A

pressão total usada foi aproximadamente 1.000 bar.
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FIGURA ll - Curvas de reação no sislema K2O-AI2O3-SiO2-H2O (l-lemley & Jones, 1964).

Em continuidade ao trabalho de Thompson (1959) e Hemley & Jones 11964.¡ no sistema

KzO-NazO-AIzO:-SiOz-HzO, foram realizados os trabalhos experimentais de Ivanov (1967), Ivanov

& Gusynin (1970), Zharrkov & Ivanov (1972), Usdowky & Barnes (1972), Shade (1974), Zharikov

(1974), Montoya & Hemley (1975), Wintsch (1975 a,b) e Burt (1976).

No diagrama pWK versus pH2O (ou diagrama log aH+/aK+ versus log aHzo) de Burt (1976)

podemos observar a representação esquemática das relações de hidrólise e de hidratação de

minerais e de fluidos no sistema K2O-AI2O3-SiO2-H2O-CI2O-¡. As reações de desidratação que

tomam lugar, quando há um aumento da temperatura, são semelhantes àquelas que acontecem

quando há uma diminuição da pH2O (FIGURA l2).
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FIGURA I2 - Diagrama esqùemát¡co de ¡rH/K versa.s pH2O mostrando a estabilidade dos minerais no
sistenta K3O-Al2O¡-SiO:-H:O-Cl:O-r, em pressões e temperaturas baixas a moderadas e em regime isolermal
e isobárico. Als = alum ino-silicatos. Cor: coríndon, Dsp = diásporo, Gib = gibbsita, Kao = caulinita, Ksp --
K-feldspato, Mus = muscovita, Pyp = pirofilita. Qtz = quartzo (Butt,1976).

Na FIGURA l3 podem ser observadas as curvas de reação no sistema Na2O-Al2O3-SiO2-

HzO, ern função da temperatura e da razão molar total de KCI/HCI presente na solução, na presença

de quartzo. Os números das curvas de reações estão indicadas pelas seguintes equações:

I ,5NaAlSirOs + H": 0.SNaAl:Si¡Oro(OH)z + Na* + 3SiO2
Albita Paragonita Quartzo

0.5NaAl¡Si3O¡6(0ll)2 + H' + l,5H2O = 1.5AI2Si2O5(OH)4 + Na" (5)
caulinitaParagonita

0,5NaAl3Si3Oro(OH)2+ H. + 3SiO2 =
Paragonita Quartzo

I ,5NaAlSirO6 + H*: 0,5Na¿.33412.33Si3.67O¡6(0Il)2 + l,67SiO2 + Na+ (7)
Albita Na-Montmorillonita Quartzo

0,5Nao.¡¡Alz.¡¡si3,eo¡¡(oH)2 + H+ + 3,5H2o: l,5AlzSizos(oH)a + 4Si02+ Na* (s)
Na-Montmorillonita Caolinita Quartzo

Na FIGURA l4 observa-se a relação entre as diversas fases minerais no sistema KzO-NazO-

AI2O3-SiO2-H2O a 5000 C e 1.000 bar, na presença de quartzo (Hemley & Jones, 1964).

A partir dos estudos experimentais, Hemley & Jones (1964) concluiram que a estabilidade

relativa das assembléias minerais nos sistemas álcalis-alumínio-sílica-água é função da pressão,

temperatura e da atividade da razão cátions alcalinos/cátions de H* presenles na solução. Mantendo-

(4)

1,5Al2Si4Oro(OH)2 + Na* (6)
Pirofilita
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se a pressão constante, havendo uma diminuição na temperatura ou na razão cátions

alcalinos/cátions de Ht, as reações 8 a 15 se deslocam para a direita, favorecendo o

metassomatismo do íon H* (hidrólise). Nos diagramas de equilíbrio das FIGURAS I I e 13 isto

equivale a um deslocamento para baixo na diagonal e para a esquerda. Havendo aumento de

tenrperatura e da atividade da razão cátions alcalinosicátions de H+, as reações ( I ) a (8) se deslocanr

para a esquerda, favorecendo a fixação dos cátions. Um aumento na pressão favorece também o

deslocamento das mesmas reações para a direita (metassomalismo do íon H*;. Nos diagrantas de

equilíbrio das FIGURAS 1l e 13 as curvas de reação se deslocam para a direita. De forma análoga,

uma diminuição da pressão provocaria o deslocamento destas curvas para a esquerda.

rO¡ toz tO5 too rOã
rf\r^.r/mrat

FIGURA 13 - Curvas de reação no s¡sten'ìa Na2O-AlrOi-SiO2-H2O (Hemley & Jones, 1964).
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FIGURA 14 - Estabilidade das fases minerais no sistema K2O-Na2O-A|2O1-SiO2-H2O a 500" C e L000 bar,
na presença de quartzo (Hernley & Jones, l9ó4).
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8 TIPOS DE ALTERAÇÃO HIDROTERMAL

Várias classificações das alterações hidrotermais são baseadas nas mudanças químicas

produzídas nas rochas encaixantes, para as quais utiliza-se o termo metassomatismo associado ao

nome do íon mais relevante no processo, tais como metassomatismo H* (Hemley & Jones, 1964).

metasson'ìatismo potássico e metassomatismo de flúo¡. No entanto, em muitos casos, diversos

elemenlos são simultaneamente adicionados e removidos em várias proporções, o que dif,rculta a

utilização deste procedimento para a caracterização de forma detalhada dos diversos tipos de

aheração (Rose & Burt. 1979).

Creasey (1959) foi o primeiro autor a classificar as rochas alumino-silicáticas alteradas

hidrotemralmente em função das suas assembléias minerais e esta abÕrdagem foi seguida nos

trabalhos de Bumham (1962), Hemley & .lones (1964), Meyer & Hemley (1967) e Rose (1970). A

assembléia mineral que se desenvolve durante o processo de alteração reflete a temperatura,

pressão, composição química e mineralógica da rocha parental e o tempo disponível para se

equilibrar (Rose & Burt, 1979).

Uma discussão dos principais tipos de alteração hidrotermal pode ser encontrado nos

trabalhos de Hemley & Jones (1964), Meyer & Hemley (1967), Rose & Burt (1979) e Pirajno

(1992). Nestes sistemas grande parte dos processos de alteração hidrotermais estão relacionados à

atividade de álcalis e do hidrogênio, sendo que variações na razão as+lv¡r provocarn mudanças

químicas nas soluções hidrotermais e, portanto. no tipo de interação que se estabelece com as

rochas encaixantes.

O metassomatismo de álcalis libera H+, o que provoca uma diminuição na razão âç*/a¡¡* ¿

medida em que o sistema evolui para temperaturas e pressões mais baixas. Segundo Hemley &

Jones (1964) a extensão e o tipo de alteração hidrotermal está muito relacionado à forma como a

pressão e a temperatura controlaram o grau de ionização e as atividades relativas do íon de

hidrogênio e dos cátions metálicos presentes na fase aquosa e não simplesmente pelo pH da

solução. Considerando a evolução de um sistema hidrotermal pode-se dizer, de forma geral, que a

medida em que aumenta o metassomatismo pelo íon de H*, o tipo de alteração evolui

progressivamente de alcalina para argilica, conforme está representado na FIGURA 15.

Meyer & Hemley (1967) classificaram os diferentes tipos de alteração que acontece na

maioria das rochas alumino-silicáticas em: potássica, propilítica, sericítica e greisen, argilica

intemrediária e argílica avançada. Neste caso os tipos de alteração são descritos em ordem

decrescente da razão aKt /aH* (ou aumento do metassomatismo do ion H*). Suas principais

características são as seguintes;
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8.1 Metassomatismo Alcalino e Alteracão Potássica

Nos estágios finais da consolidação de uma massa ígnea desenvolvem-se fluidos alcalinos

altanrente salìnos, com temperaturas em tomo de 800 a 600o C, que provocam uma ampla alteração

po1ássica ou sódica. Estes fluidos promovem reações de troca e cristalização subsolidus de novas

fases minerais através do (a) intercâmbio de bases, especialmente de Na por K ou de K por Na, nos

feldspatos; de (b) mudanças no estado estrutural dos feldspatos; de (c) albitização; de (d)

microclinização; (e) da cristalização de micas tri-octaédricas.

O metassomatismo alcalino caracÍeriza-se pela substituição de feldspatos e quartzo por

feldspatos potássicos (microclinitização) ou por albita (albitização). Alguns casos de albitização

podem estar acompanhados pela substituição de bìotita por muscovita.

Na alteração potássica de silicatos há uma substituição do plagioclásio e dos minerais

máficos, em temperaturas entre 450 a 600" C. As assembléias típicas deste tipos de alteração são

feldspato potássico-biotita-quartzo, feldspato potássico-clorita, feldspato potássico-biotita-

magnetita. podendo estar presenles, em diversas proporções, albita, sericita, anidrita, apatita e,

ocasionalmente. rutilo. A presença de inclusões diminutas de hematita dentro dos feldspatos

pofássicos presentes nestas zonas de alteração lhes confere uma coloração avermelhada típica.

Na FIGIJRA l6A podem ser vistas as assenrbléias minerais presentes em zonas de aìteração

potássica (Meyer & Henrley, 1967).

8.2 Alf eracão Pronilítica

O termo propilite de Von Richtofen foi adotado por Becker (1882, em Meyer & Henley,

1967) para designar os andesitos alterados de Comstock Lode, Nevada (USA). A composição

química destes andesitos não apresentava grandes mudanças, porém podia ser relacionada a

metassonratismo do íon H' em pequena escala, adição de água e pequenas substituições de

carbonato e sulfetos por sílica.

A alteração propilitica propriamente dita ca¡acteriza-se pela adição de H2O, CO2 e,

localmente, S e remoção pouco intensa de cátions metálicos. A adição de H2O provoca a hidratação

dos alumino-silicatos e os minerais típicos destas zonas de alteração são epidoto, clorita,

carbonatos. albita, feldspato potássico e pirita. podendo, localmente, ser comum a presença de

sericita, óxidos de Fe, montmorilonita e zeólita (Meyer & Henrley, 1967).

Zonas de alteração propilítica geralmente estão presentes nas bordas de zonas hidrotermais

mais intensamente alteradas (Hemley & Jones, 1964; Lowell & Guilbet, I 970; Rose, 1970).

Albitização intensa, cloritização e carbonatização das rochas encaixa¡tes são considerados

por Meyer & Hemley (1967) separadamente, reservando os autores o termo de alteração propilítica
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para alterações onde o metassonratisnìo de H* não é intenso

074
106.f./.H'

'ñ(ra¡s'Ãq 
H' ftt¿3on¡t'th

(Ð ¡os''ñe'r''ñ?'àso^''!ñ

l-Poñ;;*' ñ;l [s-il;n"r,ü;;_l
l ..rou ,**r'nni I Lnnrro"s ,.s o^ s"rrr l

I rcnÁ ryPt ña6nÂs (ù,ñol 
^Lx^Û | *ottos I\-\¿Ill3gr!):-, Jüraton¡r,sH 

\- 
\-----_----')

POIASST( altrRarroÀ / I \\ AlBtÍ!¡',r'or¡ÂNo/On
P"o"rr'r,5or'o* f 

| 
\n',*0,.'t'sot'o*

V
H. ¡rt rÂ s0t1ÀT t5r1

--"- r -----;p¡rt Lr( ¡ro orfls¡¡s
II :vtlÀrÈ6

+ .É Á15

^0vaNttD 
H'

--'l,1t1Ás¡hÁll sH--"-...-
^ÈÉ 

Ltú -1- ¡ --\.| ÀÂ6,rlr(
rv¡'triN6 | lñ¡r b, .br¡¡tl
rrnÂLs I

/a ñtlto¡( ¡rrÞJt(Ð

PrjYur(

:VtlNl,{6
1t'1tlÂLs

FIGURA l5 - (A) Esquema da evolução de um sistema hidrotermal como função da temperatura e das
alividades do K'e do H' (Guilbert & Park, 1985, em Pirajno, 1992; Bunrham & Ohmoto, 1980, em Pirajno,
1992). A medidâ em que o sislema evolui para temperaturas e pressões mais baixas há um progressivo
aumento de H'e uma evolução progressiva do tipo de alteração alcalina para argílica. (B) O metassomatismo
alcaJino libera H- havendo, como conseqüência, uma diminuição na razÃo álcalis/H-, com subseqüente
desesta bilização dos feldspatos e micas e crescin)ento de novas fases minerais (zonas de alteração greisrn e

sericítica). Um intenso metassomatismo do íon de H" deve-se à entrada de água no sistema, provocando mais
oxidação e produção de H'. A este processo podem ser associadas as zonas de alteração argílica (Pirajno,
1992).

Em rochas metamorfisadas na fácies dos xistos verdes a assembléia mineral tipica destas

rochas é equivalente àquela presente nestas zonas de alteração, fato que pode, eventualmente, gerar

confusão quanto à extensão das mesmas (Pirajno, 1992). Na FIGURA l68 podem ser vistas as

assembléias minerais presentes em zonas de alleração propilítica (Meyer & Hemley, 1967).

8.3 Albifizacão

Nas alterações propilíticas típicas a albita é gerada pela concentração do Na liberado a partir

da quebra do plagioclásio mais cálcico. Os autores Meyer & Hemley (1967) reservam o termo

albilização para processos onde o sódio é introduzido metassomaticamente. Quando o

metassomatismo sódico é intenso quase todo o material aluminoso é convertido para plagioclásio

branco rico em Na, podendo localmente estar associado a um anfibólio rico em Na. A composição
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do novo plagioclásio varia entre albita pura e oligoclásio sódico e podem ser encont¡ados os

minerais típicos da alteração propilítica, especialmente epidoto. Em rochas intensamente albitizadas

os sulfetos normalmente não são abundantes, estando comumente acompanhados por óxidos de Fe.
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FIGURA l6 - Diagrarnas ACF e AKF com representação das assembléias rninerais dominantes dos diversos
tipos de alterâção hidrotermal. (A) Potássica, (B) Propilítica; (C) Sericítica; (D) Argilica intermediária; (E)
Argílica avançada (Meyer & Hemley, 1967).

8.4 Clorifizacão

A predominância de clorita em zonas de alteração hid¡otermal deve-se à grandes adições de

Mg e/ou de F'e nestas zonas. A clorita pode estar presente sozinha, ou acompanhada de quartzo,

sericita ou de turmalina, em assembléias minerais simples, sendo que, em geral! está associada pelo

menos com pequenas quantidades dos outros minerais tipicos das zonas de alteração propiìítica.

Paragonita, cloritóide, talco, septeclorita e anfibólios podem também estar presentes, assim como

anidrita. Os sulfetos comumente encontrados são pirita e pirrotitå, em concentrações desde

abundantes até escassas.

8.5 Carbonatizacão

Sericita, clorita e carbonatos são os minerais mais comuns produzidos por alteração

hidrotermal, onde Mg, Fe, Ca e Mn são os principais elementos fixados pelos carbonatos. O

significado químico do termo alteração carbonática pode variar muito. A dolomitização de

carbonatos envolve um intenso metassomatismo de Mg, que atua através do processo de
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intercâmbio de bases, que geralmente está associado a zonas de alteração propilítica de rochas

aluminosas. No entanto a carbonatização de rochas silicáticas está geralmente associada à

introdução metassomática de CO32-, que pode se dar em uma ampìa gama de ambientes geológicos.

8.6 Sericitizacão e G reisen ilìca cão

Este tipo de alteração é por vezes chamada de alteração filítica (Bumham, 1962) Este autor

considera que a maioria das rochas hidrotermalizadas poderiam ser agrupadas em duas fácies

principais, a argíljca e a filítica. A fácies argílica seria subdividida nos tipos propilítico,

montmorillonítico e caulinitico e a fácies filítica nos tipos muscovitico e biotítico. Esta classificação

gerou muita confusão no uso do tenno filitico pois na verdade biotita. quando presente, encontra-se

associada a zonas de alteração potássica e a sericita nas zonas de aheração sericítica, conforme

classifìcação de Meyer & Hemley (1967), adotada neste trabalho.

Assim, o termo alteração sericítica parece ser o mais apropriado, já que a assembléia típica

que representa estas zonas de alteração é quafzo-sericita-pirita. Nesta assembléia o termo sericita

refere-se a micas brancas di-octaédricas de granulação fina, podendo ser muscovita, paragonila,

fengita. fuchsita ou roscoelita. O termo pirita está essencialmente representado por pirita e,

secundariamente, por calcopirita e molibdenita, que podem representar até 20o/o do volume da

rocha. Outras fases minerais que geralmente estão presentes nestas zonas de alteração são feldspato

potássico, caulinita. calcita, biotita, rulilo, anidrita, apatita, hidromusoovita e illita (Hemley &
Jones, 1964; Meyer & Hemley, 1967; Pirajno, 1992). Na FIGURA 16C podem ser visras as

assembléias minerais presentes em zonas de alteração sericítica (Meyer & Hemley, 1967).

A alleração sericítica é o tipo mais comum de alteração hidrotermal, estando presente na

maioria dos depósitos hidrotermais, desde de sulfetos maciços arqueanos até sistemas epitermais

recentes. Na seqüência do processo de alteração. o metassomatismo alcalino libera H*, provocando

uma diminuição na razão álcalis/H*, com subseqüente desestabilização dos feldspatos e das micas.

A alteração sericítica é essencialmente o resultado da desestabilização dos feldspatos, tanto os

potássicos como o plagioclásio, na presença de Hn, oH-, K e s, sendo simultaneamente ]ixiviados

Na. Mg, Ti, Fe e K, como representado na FIGURA 17.

Este tipo de alteração pode gradar para a alteração potássica pelo aumento da quantidade de

feldspato pot¿issico e/ou biotita e para alteração argílica pelo aumento dos argilo-minerais.

Um aumento na quantidade de topazio, turmalina, quartzo e zunyita marcam a transição para

alteração do fipo greisen. Neste tipo a assembléia típica é formada por quartzo-muscovita, podendo

também estarem presentes também quanlidades variáveis de fluorita, cassiterita, hematita,

wolframita, scheelita, sulfetos de Fe, Cu, Mo, Bi e sulfossais de Cu-Bi-Pb (Pirajno, 1992).
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FIGURA l7 - Esquema da alteração sericítica, representada pela assembléia quartzo-sericitâ-pirita (QSP).
Setas descendentes indicam elementos adicionados e setas ascendentes elementos lixiviados, sendo o Al
considerado como elemento irnóvel (MacKenzie, 1983, em Pirajno, 1992).

Geralmente a alteração do tipo greisen é precedida por albitização, que promove a liberação

de H* que, posteriormente, propicia a formação da assembléia quartzo-muscovita, conforme pode

ser visto no esquema da FIGURA 18 (MacKenzie, 1983, em Pirajno, 1992). Um progressivo

n.ìetassomatisn'ìo de F e/ou de B pode ocorrer após a formação de grei,sen,s quartzo-muscovíticos.

O ambiente mais favorável para a formação deste tipo de alteração são stocfts graníticos

colocados dentro de seqüências de rochas argiìo-arenosas, mas também são comuns em sistemas

porfiríticos continentais (Pirajno, 1992).

Segundo Hemley & Jones (1964), em rochas básicas nas quais o plagioclásio é o único

feldspato, na presença de uma solução com baixa razão aK*laï*, não se deve esperar o

aparecimento de uma zona de alteração sericítica. A seqüência de alteração seria representada por

caulinita passando para montmorilonita e montmorilonita gradando para uma zona de alteração

propilítica. A clorita e outros minerais neoformados, produtos de alteração dos minerais máficos,

seriam abundantes nos halos mais extemos do sistema hidrotermal. O K* removido pela cloritização

da biotita, anterior a uma extensa decomposição do plagioclásio pode, freqüentemente produzir, na

zona de alteração propilítica, pequenas quantidades de sericita que podem permanecer estáveis

enquanto a atividade do Kn, em relação a outros cátions, estiver suficientemente alta.

8.7 Alteracão Argílica Intermediária e Avancada

Caracterizam-se pela atuação de um intenso metassomatismo de H* (lixiviação ácido) num

intervalo de temperaturas entre 100 e 300" C onde argilo-minerais são formados principalmente pela
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substituição do plagioclásio e de silicatos máficos, essencialmente homblenda e biotita (Pirajno,

1992).

Intemamente, zonas de alteração argílica gradam para zonas de alteração sericitica e,

externamente, para zonas de alteração propilitica (Pirajno, 1992). No entanto, a lixiviação de

cátions dos alumino-silicalos pode favorecer um enriquecimento em sílica e, portanto, estas zonas

podem também gradar para zonas silicificadas como exemplificado na seguinte reação, na qual são

removidos elementos relativamente imóveis (Hemley &. Meyer,1964):

0.5Al2Si2Os(OH)4 + 3H+ = SiOz + 2,5H2O + Al3'
caulin ita

NTW SUB-SOLIDUS

ASSEIIBLA6E

It
fõûÃF12---

FIGURA l8 - Esquema da alteração do tipo ¡yelsen representado pela assembléia quartzo-lnuscovita. Setas
descendentes indica¡n elementos adicionados e setas ascendentes elementos lixiviados, sendo o Al
considerado como elemento imóvel (MacKenzie, 1983, em Pirajno, 1992).

Segundo Lovering (1950, em Hemley & Jones, 1964) a sílica, produto da hidrólise de

silicatos nas zonas argílicas, não se cristaliza no local da alteração. Se em um dado depósito o

processo de aheração argílica e sericítica são contemporâneos, pode ocorrer difusão de sílica em

direção ao conduto, sendo que, pelo menos uma parte dela se fixaria como quaÍzo na zona de

alteração sericitica (Hemley & Jones, 1964). Considerações sobre o efeito da atividade da silica

estão resumidos na equação (l), de onde se pode deduzir que sistemas aquosos muito ricos em sílica

vão provocar o deslocamento da reação para a esquerda, estabilizando o feldspato potássico em

valores mais baixos de aK* /aH* daqueles presentes nas condições estáveis de equilíbrio. Ao

contrário, uma diminuição na atividade da sílica em sistemas aquosos deslocariam de novo a reação

para a esquerda favorecendo a sericitização (Hemley, I 959 em Hemley & Jones, 1964).

Zonas de alteração argílica intermediária caracterizam-se pela presença de montmorilonita.
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illita. clorita, argilas do grupo da caulinila (caulinita, dickita, halloisita, allofana) e pouca sericita.

K, Ca, Mg e Na podem não ser completamente lixiviados e o feldspato potássico pode permanecer

inalterado. I-ocalmente pode haver abundância de biotita e de clorita. Na FIGURA l6D podem ser

vistas as assembléias minerais presentes nestas zonas de alteração, segundo Meyer & Hemley

(te67).

Um zonamento dentro das zonas de alteração argílica intermediaria pode ser encontrado,

com predominância de caulinita perto da zona de alteração sericítica e de montmorilonita perto da

zona de alleração propilítica.

As razões cátions metálicos/H* e cátions metálicos/K* aumentanl à medida en.ì que aumenta

a distância do conduto, o que é consistente com o aparecimento de montnrorilonita na parte mais

extema desta zona de alteração. Em direção ao conduto, as varias razões mudam e a lendência ao

equilibrio neste contexto. que se modifica constanfemente, reflete-se em mudanças progressivas na

composição da montnrorilonita, assim como na quantidade de caulinita presente.

Devido a estes ajustes na composição e pela possibilidade de coexistôncia de diversas fases

minerais, os contatos entre as zonas de alteração argílica são gradacionais, diferentemente do que

acontece no limite da zona de alteração sericítica. que caracteristicamente é brusco (Hemley &

Jones, 1964).

Os ninerais típicos das zonas de alteração argílica avançada são dickita, caulinita, pirofilita.

barita, alunita e diásporo, podendo também estar presentes sulfetos (covellita, digenita e enargita),

topázio, turmalina e uma variedade de argilas amorfas.

Em sistemas acima de 300o C a lixiviação de cátions pode produzir assembléias com

pirofilita. andaluzita, quartzo, topriøio e pirita. Na FIGURA 16E podem ser vistas as assembléias

minerais presentes nestas zonas de alteração (Meyer & Hemley, 1967).

As zonas de alteração argílica avançada formam-se por lixiviação ácida ainda mais intenso

daquela atuante nas zonas de alteração argílica intermediária e lixiviação quase completa dos

cátions alcalinos, havendo destruição total dos feldspatos e dos minerais máficos.

Zonas de alleração argílica avançada encontram-se tipicamente em sistemas epitermais conr

alta concentração de S, mas também em sistemas porfiríticos e na parte mais intema de veios

mineralizados em metais de base.

9 ZONAS DE ALTERACÃO EM SISTEMAS HIDROTERMAIS

Na FIGURA 19 pode-se observar um esquema do zonamenlo lateral e vefical das zonas de

alteração e mineralização geralmente presentes nos depósitos de cobre porfirítico (Lowell &
Guilbert, 1970).

Na FIGURA 20 pode-se observar o modelo de alteração hidrotermal apresentado por
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Buchanan (1981, em Pirajno, 1992). Os metais base estão presentes abaixo do nível de ebulição e,

acima deste, encontram-se duas zonas com concentrações diferenciadas de metais preciosos.

Na FIGURA 21 observa-se o modelo de alteração hidrotermal apresentado por Herrera

(1985, em Silberman & Berger, 1985) para a parte norte do depósito de Bodie Bluff, Califómia,

tJSA.

FIGURA 19 - (A) Zonamento lateral e vertical das diferentes zonas de alteragão e mineralização geralmente
presentes nos depósitos de cobre porfirítico. (B) Esquema das diferentes zonas de mineralizações. (C)
Esquema das diversas formas de ocorrência de sulfetos (Inwell & Guilbert, 1970).
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FIGURA 20 - Modelo de alteração hidrotermal apresentado por Buchanan ( l98l , em Pirajno, 1992).
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FICURA 2l - Modelo de aheração hidrotennal apresentado por Herrera (1985, em Silbennan & Berger,
1985) para a parre nore do depósiro de Bodie Blufl Califómia- USA.
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CAPÍTULO III

GEOLOGIA LOCAL

INTRODT]CÃO

Na ár'ea estudada afloram litotipos das fonnações Mono da Pedra Preta e Nhanguçu do

Grupo Sena do Itaberaba e Fornração Piragibu do São Roque (Pérez-Aguilar. 1996) (FIGIIRA 4).

Os ambientes deposicionais e a evolução metamórfìca de ambos grupos são discutidos por

Juliani (1993). Juliani & Beljavskis (1995) e Juliani ¿¡ al. (1997,2000a). o principal evento

vulcânico da Formação Morro da Pedra Preta deu-se em segmentos nonnais de cadeias meso-

ocêanicas. enr Lracia deposicionaÌ senlelhanle ao do Golfo de Aden. As meta-intemrediarias desta

Formação foram introduzidas ao redor de 1,4 Ga (Juliani el ol.,2000a) no topo da seqüência de

MORB e apresentam composições indicalivas de origem por fusão parcial de crosta oceânica em

zona de subducção er.rsimática distal e colocação em ambiente de retro-arco. A Formação Nhanguçu

foi depositada em anrbiente marinho de águas mais rasas, com exposições subaéreas locais, sendo

que na unidade basal. foi ainda intensa a ativjdade exaÌativa, com deposição de sedimentos ferro-

manganesíferos. No topo os xistos com andaluzita os metassedimentos rítmicos quanzosos possuim

relíquias de estruluras sedimentares que sugerenì deposição por correntes de turbidez proximais.

Devido às zonas de cisalhamento, o posicionamento estratigráfico da Formação Pirucaia é de

dificil definição, mas o conjunto corresponde principalmente às fácies litorâneas da bacia. Os

metaturbiditos no topo da Formação Morro da Pedra Petra sugerem que sua deposição foi iniciada

no estágio expansivo da bacia, mas continuou na bacia de retro-arco, sendo, portanto, em parte,

cronocon'elata à Fomação Nhanguçu. Algumas análises geoquimicas dos metassedimentos sugerem

que a área fonte dos pelitos da Formação Mono da Pedra Preta foi predominantemenle um arco

vulcânico e continental para a Formação Pirucaia.

O Grupo São Roque teve sua deposição iniciada em - 6l 5 Ma (Hackspacher et al., 1999) em

bacia marinha rasa, com pouca atividade vulcânica. Os protólitos sedimentos variam desde fácies de

leques aluviais até turbiditos proximais, incluindo fácies litorâneas com quartzitos e arcóseos e

inunditos (Bergmann 1988; Juliani & Beljavskis 1995).

A Formação Morro da Pedra Preta é constituída por seqüência metavulcano-sedimentar,

basal em relação à Formação Nhanguçu, esta representada essencialmente por metassedimentos

ferro-manganesiferos e ricos em andalusita, com lenles muito subordinadas de rochas carbonáticas e

calciossilicáticas. Desta Formação afloram na área mapeada apenas os metapelitos feno-

manganesíferos e os andalusita xistos.
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A descrição das unidades litológicas destes dois grupos será feita essencialnrente da base

para o topo, seguindo-se a descrição dos pequenos corpos de rochas graníticas. rochas cataclásticas e

miloníticas e dos depósitos aluvionares recentes.

I GRUPO SERRA DO ITABERABA

1.1 Formacão Morro da Pedra Preta

1.1.1 Unidadc dos metabasitos (Mb)

Formam corpos dobrados com espessuras superiores a 300 m, contposlos por antigos

derrames e, possivelmente, rochas intrusivas e tênr inlercalações subordinadas de rochas

metavulcanoclásticas básicas. metassedimentos tufiticos, metapelitos, rochas calciossilicáticas,

meta-intermediárias e de rochas alteradas hidrotermal-metassomaticamente.

Quando frescos os metabasitos 1em cor verde-escuro ou preta-esverdeado e a granulação

varia de fina a muito grossa! com anfìbólios com até 2 cnr de comprimento, mas predominam a

granulação média. Predominam tipos maciços, mas localmente podem estar foliadas, chegando a

constituir anfrbólio xistos, brechadas ou miloníticas. Não são raros restos de texturas subofiticas e

em alguns afloranrentos podem ainda ser identificadas reliquias de pillou,/avas, indicando efusões

subaquáticas.Alguns corpos de metabasitos muito finos, com textura blatosubofitica, foram

caraclerizados quimicamente como meta-espilitos (Juliani, 1993).

As rochas de granulação grossa a muito grossa assemelham-se a metagabros, mas Juliani

(1993) verificou que estas rochas de granulação mais grossa distribuem-se principalmente nas bordas

dos corpos e nas proximidades do contato com os metapelitos e que a granulação reduz-se

gradativamente em direção ao centro dos corpos. Assim, a granulação grossa foi interpretada. em

essência, como decorrência do metamorfismo, apesar de ser possível a existência de metagabros.

São formados por predominantemente por hornblenda e andesina, e têm magnetita, ilmenita.

apalita, zircão, epídoto e sulfetos acessórios. Epídoto e carbonato são quase sempre produtos de

retromelamorfismo dos anfibólios e do plagioclásio, mas também podem estar presentes preechendo

pequenos veios ou fraturas. Os sulfetos estão representados por pirrotita e pirita e, secundariamente,

por calcopirita e bomita disseminados, prenchendo fiaturas, como veios ou constiluindo pequenas

lentes de até 1,2 cm de comprimento e 0,2 cm de espessura. Pequenos veios milimétricos de quartzo

dobrados intrafolialmenle na 52, por vezes com pequenas concentrações de sulfetos, podem estar

p¡esentes, bem como pequenos veios esverdeados com anfibólios maiores (com até 0,7 cm) e,

algumas vezes, flogopita.
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1.1,2 Unidade das rochas vulcanoclásticas e ígneas básicas hidrotcrmalizadas

Os corpos mais expressivos destes litotipos estão localizados na porção central/norte da área,

com corpos menores na porção sudoeste e oeste (FIGURA 4). Apresentam formas lenticulares.

constituindo unr deles uma dobra similar D2 fechada a isoclinal redobrada pela D3. Comumente

possuenì intercalações de lentes de rochas calciossilicáticas e estão em contato gradacional e

interdigitado com os metabasitos, rochas vulcanoclásticas básícas, nretassedimentos tufìticos e com

rochas calciossilicáticas.

A maiorìa das ocorrências destes litotipos constituem pequenas lentes de no máximo 150 x

35 m, distribuídas preferencialmente na jnterface metabasilos/rochas calciossilicáticas,

metabasitos/metassedinrentos tulìticos, metabasitos/nretapelitos e metabasitos/metapelitos

manganesíferos, ou intercaladas nos metabasitos, nas rochas calciossilicáticas e nos metapelitos

nranganesiferos.

Compõem a associação hidrotemral-metassomática produtos do metamorfismo de rochas

vulcânicas e subvulcânicas básicas, intermediárias e ácidas, ígneas e vulcanoclásticas. descritas

adiante, segundo o aunlento da intensidade das alterações:

Nesla unidade foram também identificados matacões de rocha cìrua-c\ara, de granulação fina

a grossa, ricos em turmalina, margarita, muscovifa. coríndon e restos de plagioclásio cálcico

parcialmente substituídos por nargarita e coríndon. que se assemelham aos marunditos descrilos por

Juliani e/ al. (1993) e Martin & Juliani (1 994). Tipicamente associam-se às zonas de meta-

intermediárias intensamente hidrotermalizadas e dispõem-se na base de formações ferríferas. As

texturas e as paragêneses netamórficas indicam terem sido metamorfisadas na fácies anfibolito, o

que. juntamente com as associações petrogenéticas. sugerem terem tido origem pelos mesmos

processos que formaram os protólitos dos granada-cordierita-cummingtonita,/antofilita anfiboiitos.

a) Unidade dos anfibolitos de granulacão grossa (Bq)

Caracteristicamente ocorrem como corpos intercalados nos metabasitos e associados aos

granada-homblenda anfìbolitos, às rochas básicas menos intensamente alteradas, metabasitos

calciossilicáticos. rochas calciossilicáticas, metabásicas e rochas de composição intermediríria, tendo

sido, como conseqùência, interpretadas como antigas rochas básicas urlcânicas muito pouco

alteradas hidrotermal-metassomaticamente.

A granulação varia de grossa a muito grossa, são maciças ou pouco foliadas e têm cor verde,

apresentando tipicamente plagioclásios esbranquiçados inalterados. Os contatos parecem ser

gradacionais com os metabasitos não alterados, por redução da granulação e também ocomem como

veios dentro deles. São muito freqüentes veios de quartzo ou epidotíticos metamorfìsados com
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contatos difusos, conferindo às rochas aspeclo brechado.

São formados essencialmente por cristais prismáticos de hornblenda com plagioclásio

intersticiaÌ, em ananj os que sugerem antigas texturas ígneas. mas localmente os cristais de

homblenda tendem a formar arranjos radiados, muito semelhanles aos observados nos granada-

cordierita-cummingtonita anfibolitos. Subordinadamente possuem magnetita e/ou ilmenita, assinr

como, às vezes, cummingtonita em pequenas quantidades.

b) Unidade dos sranada-hornblenda anfibolitos (Ga)

Esta unidade constitui pequenas lenfes, geralmente distribuídas nas zonas extemas dos paleo-

sistemas hidroternais, inseridas nos metabasitos ou em interfaces metabasitos/rochas

metavulcanoclásticas. metabasitos/rochas calciossilicáticas e metassedimentos tufilicos/metapelitos

manganesíferos. Tanbérn se associam aos melabasitos f¡acamente carbonatizados e aos

metandesitos/dacitos.

São rochas de co¡ verde escura, granulação média ou grossa, muito raramente fina, maciças,

ricas em pequenos porfiroblastos de granada perfazendo de 3 a 30% do volume da rocha,

hornblenda, plagioclásio. quartzo. cummingtonita. pirita. pinotita e calcopirita (geralmente em até

10 %o do volume). Por vezes observam-se texluras blastosubofìticas, arranjos radiados de anfibólios

de até 5 mm de diânletro e, nas rochas de granulação fina destacam-se prismas maiores de anfibólio

verde. Muito freqüentemente estão coftadas por abundantes vênulas deformadas de quartzo. Nas

pa(es mais ricas em granada e sulfetos há maior quantidade de vênulas de quartzo e praticament

desaparece o plagioclásio.

Estas rochas gradam, com a redução dos teores de quartzo, da granada e dos sulfetos, e con o

aul ento do volume de plagioclásio, para os metabasitos não alterados, mas os contatos com as

rochas mais alteradas não foram observados.

Pelo seu posicionamento estratigráfico e riqueza em sulfetos, os granada-homblenda

anfibolitos são inlerpretadas como geneticamente ligados aos sistemas hidrotermais oceânicos-

metassonáticamente. Rochas semelhants a estas são descritas na bibliografia associadas a depósitos

de sulfetos maciços.

c) Unidade dos metatufos básicos alterados (Ta)

Esta unidade apresenl.a contatos gradativos com os metassedimentos tufiticos e tufos básicos

e associam-se a metatufos calciossilicáticos.

É formada por rochas maciças a xistosas, com textura porfiroblástica dada por cristais de

granada, às vezes alcançando quase 5 cm de diâmetro, e de cummingtonita em arranjos entrelaçados
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ou orientados na foliação 52 e quase que totalmente cloritizados. A matnz é fina a muito fina e é

composta por clorita magnesiana e pequenas quantidades de plagioclásio e anfibólio.

d) Unidadc dos mctabasitos e metavulcanoclásticas calciossilicáticas (Bc)

Ocorrem aos lilotipos das unidades Mb, Bg. G4 às rochas calciossilicáticas e aos corpos de

rochas menos e mais intensamente alteradas. Constituem lentes com até mais de 600 m x 150 m.

Caracteristicamente estas rochas exibem restos de metabasitos e apresentam contatos

transicionais com metavulcanoclásticas básicas e metabasitos, refletindo antigas zonas de

carbonatização pré-metamórhca. Os tipos vulcanoclásticos comumente têm estruturas bandadas mal

preservadas e, tipicamente, apresentam porções isoladas inegulares, comumente tendendo a

constituir bandas, com centímetros a metros de comprimento, formadas essencialmente por

homblenda e plagioclásio e, subordinadamente, epídoto. Entre as porções mais poupadas pela

carbonatização, a rocha é composta por actinolita, epídoto, diopsídio/salita, carbonatos, quartzo (que

pode ser abundante) e opacos. Freqüentemente podem ainda ter biotita, com estruturas em forma de

veios difusos ou "manchas", que sugerem uma potassificação mais tardia.

Não são raros restos de blocos métricos de metabasito, especialmente dos tipos maciços, que

parecelll representar porções poupadas de antigos derrames associados às vulcanoclásticas. Às uezes

estas rochas constituem extensos afloramentos em meio às rochas carbonatizadas, o que não ocorrem

con'r as metavulcanoclásticas. o que é interpretado como devido à menor permeabilidade dos

basaltos relativamente aos tufos.

e) Unidade das rochas básicas menos intensamente alteradas lHc)

Esta unidade ocone como pequenos corpos lenticulares de até 500x de 50 m. Incluindo as

rochas incipientemente alteradas, que em campo não apresentam sensíveis diferenças mineralógico-

texturais em relação aos metabasitos e metavulcanoclásticas não alteradas, foram agrupados nesta

unidade diversos conjuntos de litotipos derivados de básicas ígneas e wlcanoclásticas afetados pelos

processos hidrotermais-metassomáticos pré-metamórficos, que podem ser assim caracterizados:

el ) Rochas incipientemenle alleradas

As rochas desle conjunto são derivadas tanto de rochas ígneas como vulcanoclásticas e,

macroscopicamente são muito semelhantes aos metabasitos e metavulcanoclásticas não alteradas,

sendo distinguidos em campo pelas estruturas de dissolução pelos fluidos hidrotermais e pela

silicificação. Este conjunto de ¡ochas ocorre quase intercalado nos litotipos mais alterados, ígneos ou

vulcanoclásticos.
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Nas rochas de origem vulcanoclástica os contatos com os litotipos mais ou menos alterados

são gradativos, mas às vezes podem ser bruscos, sub-paralelos ao acamamento, ou irregulares e

discordantes da So. As camadas de metatufos incipientemente alterados podem apresentar estruturas

de adelgaçamento, variando bruscamente a espessura do leito até o estrangulamento da camada

(FOTO l). Na continuidade destes estrangulamentos podem ocorrer pequenas lentes orientadas

segundo o 56 e, nas proximidades do contato das camadas de rochas incipientemente alteradas com

leitos mais alterados, tanto no topo como na base, podem ocorrer restos destas rochas dentro das

rochas mais alteradas, formando pequenas "ilhas" ou glóbulos, que apresentam contomos difusos e

contatos irregulares e gradacionais (FOTO 2), indicando a dissolução quase completa do protólito

básico.

FOTO I - Estrutura de um afloramento de rochas metavulcanoclásticas básicas alteradas. As porções verde-
escuras correspondem a rochas incipientemente alteradas (1), envoltas por rochas da zona de transição (2 e

3), com partes internas mais ricas em hornblenda (2) e externas mais ricas em cummingtonita (3), ao redor
das quais distribuem-se as rochas menos intensamente alteradas, dentre as quais podem ser individualizadas
duas zonas petrográficas, uma sem granada (4 zpl) e outra com granada (4 zpZ). As rochas mais
intensamente alteradas (5) localizam-se no antigo conduto principal dos fluidos hidrotermais, controlado pelo
acamamento da rocha.

Os metabasitos de origem ígnea incipientemente alterados foram observados nas porções

mais internas de um antigo derrame. Estas rochas, que ainda preservam restos de texturas

subofiticas, gradam em direção ao topo do derrame, para litotipos mais alterados, ricos em granada e

cummingtonita, que serão descritos adiante. Os metapelitos que recobrem o derrame são ricos em

granada * estaurolita, e tem leitos de metatufos alterados hidrotermalmente, às vezes silicificados,

pequenas camadas e de metachert com granada, uma camada decimétrica de uma rocha composta

essencialmente por quartzo e feldspatos alterados (interpretada como rocha vulcanoclásticas

intermediária a árcida silicificada) e, estratigraficamente mais acima, ocorrem leitos de metapelitos

grafìtosos, com estaurolita e sillimanita. Esta associação reflete as alterações hidrotermais-
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metassomáticas das rochas básicas ígneas, bem como das vulcanoclásticas sobrepostas, e a

deposição de precipitados químicos silicosos e de materiais carbonosos.

FOTO 2 - Detalhe da passagem dos leitos de rochas incipientemente alteradas para o cordierita-
cummingtonita anfibolitos, que restam como formas globulares inseridas nas rochas mais alteradas.

As rochas desta fäcies apresentam, em geral, granulação média e variações para grossa e,

relativamente aos metabasitos não alterados, mostram-se, de modo geral, enriquecidas em quartzo e

empobrecidos em plagioclásio. As de origem vulcanoclástica são compostas por hornblenda e

quartzo predominantes, plagioclásio, cummingtonita, cordierita, sulfetos e, esporadicamente,

granada. As derivadas de protólitos ígneas têm maior quantidade de hornblenda e plagioclásio e

menor volume de quartzo.

As rochas meta-vulcanoclásticas normalmente apresentam glomero-porfiroblastos de

homblenda com até 2 cm de comprimento, orientados preferencialmente segundo a 52, dispersos em

matriz de granulação fina a muito fina, que pode chegar a constittrir 40yo volume da rocha.

Subordinadamente ocoffem corpos menores de biotita-homblenda anfibolitos, cujos contatos em

campo não puderam ser observados mas que, pela distribuição relativa aos demais litotipos alterados

e às rochas básicas não alteradas, parecem representar os halos extemos do sistema hidrotermal

(Juliani et a|.,1992).

e2) Rochas da zonu de transição

A passagem das rochas incipientemente alteradas para as rochas menos intensamente

alteradas se dá através de uma zona de transição caracterizada pela associação macro- e

microscópica de diversos litotiposz ora mais alterados, ora menos alterados.

Em campo foi impossível separar-se estes litotipos dos demais alterados, mas
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microscopicamente as rochas desta zona apresentam a coexistência de dois ou três dos seguintes

anfihólios: homblenda, homblenda./actinolita. actinolita. cunrnringtonita e cumminglonita rica em

ferro. Petrograficamente compõem cummingtonita-homblenda-actinolito anfibolito. cordierita-

cummingtonita-homblenda anlìbolito. homblenda-actinolita anfibolito, cordierita-hornblenda-

cumminglonita anfibolito. hornblenda-cordierita-cummingtoníta anfibolito, cordierita-actinol ita-

cummingtonita anfibolito, cunütingtonita-hornblenda xistos. homblenda-cunmingtonita xistos e

granada-homblenda,/actinol ita-cumminglonita xistos.

e3) Rochas menos ¡ntensomente alteradøs

Esta unidade é conrposta por diversos litotipos que não puderanr ser dislinguidos. pelas

dimensões e distribuições de seus afloramentos, no nrapa geológico. Os corpos podem ter vários

metros de espessura. mas as feições petrográficas mais significativas são observadas enr escala

centimétrica.

Nas rochas básic.as, a partir da zona de transição, ocone inicialmente cummingtonita

anfibolitos. derivados de protólitos ígneos. ou cordierita-cummingtonita anfibolitos conl antofilita

muilo rara, quando o protólito é lulcanoclástico. Neslas também ocorrem leitos bastante

subordinados de rochas de composição intermediária e intercalações de leitos de metachert com I a

l0 cm de espessura, às vezes com magnetita e/ou hematita e cummingtonita ou homblenda.

Os anfibolitos derivados de protólitos vulcanoclásticos têm cor verde-clara acinzentada,

variando para cinza-clara. granulação fina a muito fina, estruturas maciças ou foliadas, por vezes

bandadas, e, geralmente, possuem aglomerados de anfibólios verde acjnzentado, esféricos a

elípficos, semelhantes aos observados nas rochas vulcanoclásticas incipientemente alteradas, das

quais destacam-se apenas porque os aglomerados são compostos por cumminglonita e pela presença

de pequenos e esparsos agregados de cordierita e quartzo que, mac¡oscopicamente, constituem

"manchas" de cor verde e brilho vítreo quando frescas, e esbranquiçadas ou amarronzadas quando

intemperizadas. Já os de origem ígnea são verde-claros a escuros, tem granulação fina, estrutura

maciça ou foliada e caracterizam-se pela presença de finos prismas de anfibólio em arranjo tendendo

a nematoblástico.

As rochas de origenr vulcanoclásticas são compostas, em essência, por cummingtonita,

quartzo, cordierita, b¡ou'nita./anortita e sulfetos, e as de origem ígnea distinguem-se pela presença

de plagioclásio em maior abundância, em detrimento ao quartzo, que ocorre com teores inferiores a

1070 do volume da rocha.

Principalmente nos halos extemos das zonas de alteração ocorrem bolsões de quafzo

recrislalizado com até l5 cm de comprimento, que caracterizam a silicificação tardia, e não raras
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cavidades com com até l0 cnl de comprimenlo, parcialmente preenchidas por pirita. quaftzo e

anfibólios, ou cavidades ineguìares ou ovaladas de até 3 cm de comprimento, preenchidas por pirita

e calcita ou somente carbonatos.

Nos corpos de rochas metavulcanoclásticas surgem, após os cordierita-cummingtonita

anfibolitos e em direção às rochas mais intensamente alteradas. que serão descritas mais adiante,

corpos de granada-cordierita-cummingtonita anfibolitos. Estas rochas têm mineralogia e textu¡as

semelhantes às dos cordierita-cuntmingtonita anfibolitos, destacando-se deles apenas pela presença

da granada, que constitui porfiroblastos de até I cm de diâmetro. Ambos litotipos podem apresentar

abundantes venulações de quafzo deformadas, do tipo .stockv,orfr, raramente observadas nas rochas

mais intensamente alteradas. Também ocorrem afloramentos de biotita-cummingtonita anfibolitos

em meio aos corpos de cordierita-cummingtonita anfibolitos. ou leitos com contatos gradativos,

caracterizando a sobreposição do metassomatismo potássico.

f) Unidade das rochas básicas mais intensamente alteradas (Ha)

Conslituem corpos maiores na região central/norte da área, compostos predominantemente

por granada-cordierita-cumntingtonita./antofilita anfibolitos de cor verde majs acinzentada que os

cordierita-cumminglonita anfibolitos e os granada-cordierita-cumminglonita anfibolitos e são

facilnlente distinguidos macroscopicamente dos demais litotipos alterados pela presença de

abundantes porfiroblastos poiquiloblásticos de granada de até + 2 cm de comprimento, alongados

predominantemente segundo a Sr. Os arranjos radiados de anfibólio alcançam até pouco mais de 2

cm de diâlnetro e a cordierita constitui de agregados poiquilobásticos com até 4 cm de diâmetro.

Algumas amostras são muito enriquecidas em opacos, especialmente magnetita, como cristais

euhédricos de - I mm. São compostos por cummingtonita/antofilita, cordierita, quartzo, granada,

gedrita e sulfetos. Tipicanrente não apresentam plagioclásio nem estaurolita, ambos comuns nos

litotipos menos intensamente alterados e, geralmente predomina a antofilita sobre a cummingtonita.

Há, às vezes, restos da rocha menos alterada, de cor verde-escura com relíquias de veios de

poucos centímetros de espessura, subparalelos à S0 ou oblíquos a ela, indicando a evolução do estilo

fissural para pervasivo do fluidos hidrotermal. Nas paredes dos veios são comuns concentrações de

granada.

1,1.3 Unidade das rochas meta-intermediárias (Mi)

Afloram geralmente como blocos e nìatações dispersos em meio aos corpos de metabasitos

da unidade Mb ou associados às unidades litológicas Bg, Ga, Hc, aos metapelitos e às rochas

wlcanocláticas.
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São formados por metandesíticas e metariodacítos de cor cinza-clara a escura, ge¡almente

maciços, de granulação média, compostos. em essência, por albita-andesina, quartzo e homblenda, e

biotita, granada, opacos, lurmalina, apalita e zircão em menores quantidades, em porcenlagens que

indicam composições , possivelmenle com lransições para metariólitos. Nas proximidades da área da

FIGURA 4 ocorrem também metariólitos (Juliani, 1993; Juliani et al.,1995).

1.1.4 Unidade das rochas intermediárias alteradas lMa)

Afloram como lentes maiores na interface das rochas metabásicas conr as rochas

calciossilicáticas, ou constituem pequenos corpos dentro das metabásicas. Diversas outras

ocorrências foranr verificadas, associadas os corpos de rochas alteradas e aos marunditos.

Foram idenlificados três litotipos principais, ¡esultantes de diferentes intensidades de

allerações hidrotermais, representadas por rochas silicificadas, compostas essencialmente por

quartzo, plagioclásio, cummingtonita, clorita e opacos; rochas menos intensamente alteradas,

constituídas por quartzo. clorita. cummingtonita/antofilita, plagioclásio, opacos, estaurolita e

allanital e as rochas mais intensamente alleradas, formadas por cordierita, quartzo,

cummingtonita/antofi lita. plagioclásio e opacos, caracteristicamente sem estaurolita.

As rochas nrais intensamente alteradas são texturalmente muito semelhantes às análogas de

composição básica, diferenciando-se por não possuirem granada e pelo maior volume e granulação

da cordierita. Estas rochas compõem zonas irregulares e difusas, ou listras dobradas, aparentando

antigos condutos de migração de fluidos deformados. Tem cores variando, das menos alteradas para

as mais alteradas, de verde claro a escuro.

As cornposições mineralógicas e químicas das rochas mais alteradas são muito semelha¡tes

às das rochas básicas muito alteradas, devido às tendências de lixiviação e concentração dos

elementos químicos mobilizados pela alteração hidrotermal, conforme atestado por estudos feitos em

outros locais do mundo, como o de Dobbe (1994), por exemplo.

1.1.5 Unidade dos metatufos e metabrechas vulcânicas (Mv)

A unidade esta representada por lentes de até 300 x 40 m de espessura, quase sempre

posicionados estratigraficamente no topo de antigos derrames, associadas aos metabasitos,

metassedimentos tuffticos e às rochas meta-intermedi¡irias.

Dentre as rochas metavulcanoclásticas predominam as mais finas, englobadas na unidade dos

metassedimentos tuffticos. mas são comuns tipos grossos, como brechas e aglomerados vulcânicos.

Descrições de diversas texturas destas rochas podem ser encontradas em Juliani (1993).

As metabrechas e aglormerados vulcânicos apresentam, quando frescos, cor verde escura a
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preto esverdeado, com relíquias de estruturas lulcanoclásticas e bandadas. Ao microscópio são

caracterizados por apresentarem homblenda em aûanjo radiado ou cristais maiores, ou aglomerados

esféricos a elípticos com até 2 cm de diâmetro dispersos em matriz fina a muito fina constituída por

plagioclásio e homblenda prismática essenciais. São constituídas predominantemente por

homblenda e plagioclásio e, quando em contato com rochas alteradas hidrotermal-

melassomaticamente, podem se se apresentar muito enriquecidas em quartzo e empobrecidas em

plagioclásio. Freqüentemente, as meÎabrechas apresentam-se muito enriquecidas em sulfetos.

essencialmente pirita. Quando fortemente recristalizados pelo metamorfismo adquirem aspecto de

metagabro. Texturas vulcanoclásticas são formadas por lÌagnrentos angulosos de até 2.5 cm de

comprimento de rocha básica de granulação muito fina com matriz composta por anfibólio.

plagioilasio, quartzo. epídoto e opacos, incluindo sulfetos. Lateralmente há redução nas dimensões

dos fragmentos e um aumenlo do material intraclástico.fazendo com que as metabrechas gradenr

para metatufos. São também comuns gradações para metatufos com leitos de metachert, formações

ferriferas e metapelitos grafitosos, às vezes ricos em sulfetos, ou para metatufos carbonatizados.

Composicionaln'ìente os metatufos varian de básicos a intermediários e tem granulação

variando de fina a muito fina. Nas rochas básicas predomina hornblenda e nas intermediárias

predomina o plagiolásio. Surdinadamente possuem quarrzo, epídoto, opacos, apatita, rutilo e

tumralina. Quando teclonizadas o plagioclásio pode formar aglonerados lenticulares milimétricos

que, com a maior intensidade da deformação, chegar a constituir bandas feldspáticas.

Meta-hialoclastitos básicos foram descritos por Coutinho er al. (1984) e Juliani (1993) nesta

unidade, associados as derrames de pillou' /avas espililizados.

1.1.6 Unidade dos metassedimentos fufÍticos (Mt)

Os metatufos anteriores gradam para metalufos finos a muito finos com contribuição variável

de material terrígeno, identificados como metassedimentos tufìticos por Juliani (1993). Os

metatufitos formam extensas camadas dobradas com até 4 km x 350 m, distribuídos quase que

essencialnrente no topo da unidade das rochas metavulcânicas básicas, e sotopostos ao metapelitos

feno-manganesíferos. Também constituem lentes menores associadas às rochas vulcanoclásticas,

rochas alteradas, metatufos. metapelitos e rochas calciossilicáticas.

São rochas muìto finas, quase sempre alteradas, com típicas cores vermelho-arroxeada a

vermelho-vinho, ou variegadas, geralmente com pequenas lâminas ou manchas branco-amareladas

derivadas do inlemperismo de feldspato. Óxidos-hidróxidos de manganês e de feno são freqüentes

como disseminações ou preenchendo fraturas, o quartzo está presente em pequenas quantidades, ou

mesmo ausente, mas seu teor aumenta nas proximidades dos xistos, onde surgem biotita e sericita.
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São comuns restos de fragmentos isolados de rocha metabásica dentro dos metassedimentos

1ufìticos, geralnente muilo brechados e conì abundância de manganês nas fraturas. Nos corpos de

metapelitos próximos aos corpos de metassedimentos tuffticos é comum a presença de pequenos

leitos ricos em hidróxidos de manganês, altemando com camadas ou niveis de metatufos e de

nretassedimentos tufíticos. Pequenos leitos de nrctacherls de alguns centímetros de espessura são

também freqüentes.

Os metassedimentos tufíticos frescos são formados por pequenos agregados verde-escuros de

anfibólios em arranjos esféricos concêntricos, com aproximadamente I mm de diâmetro, dispersos

em matriz granoblástica muito fina, de cor verde mais clara que os agregados, formada por anfìbólio

e plagioclásio.

1.1.7 Unidadc das formações fcrriferas (Ff)

Os corpos de fomrações feníferas encaixam-se preferencialmente nos metassedimentos

tufiticos e rochas vulcanoclásticas e, secundariamente nos metabasitos. Nas proximidades destes

corpos são bastanle comuns blocos de metacherl fenuginoso no solo derivado dos lilotipos

ericaixantes. especialmente nos metassedimentos tufiticos.

São rochas geralmente laminadas a bandadas, de cor cinza-escura a clara, dependendo da

quantidade de minerais opacos presentes. Podem apresentar porções quartzosas. quando adquirem

cores esbranquiçadas e. muilo freqüentemente estão cortadas por abundantes veios e venulações de

quartzo nruito deformados. São compostas essencialmente por quartzo e especularita, concentrados

em leitos preferenciais, estando geralmente subordinada a presença de magnetita. Mais raramente

podenr ter leitos com granada, anfibólios ou clorita.

1.1.8 Llnidade das rochas calciossilicáticas lCs)

As rochas calciossilicáticas afloram como lentes de até 2000 x 350 m e fazem contato

principalmente com os metabasitos e, subordinadamente, com os metassedimentos tufìticos,

metapelitos manganesiferos e metapelitos, com os quais interdigitam-se e estão em contatos

gradacionais. Associam-se intimamente às zonas de alteração hidrotermal.

A cor destas rochas varia em função da sua composição mineralógica, predominando o

verde-escuro ao claro e o cinza-claro a esverdeado. Têm estruturas bandadas a laminadas dadas por

leilos de diferentes composições mineralógicas e quase sempre encontram-se tectonicamente

transpostas pelas foliações St e 52. resultando em rochas finamente foliadas.

A granulação varia de muìto fina a média. sendo comum a presença de arranjos radiados de

tremolita/actinolila com até I cm de diâmet¡o, geralmente orientados segundo a 32, podendo chegar
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a perfazer até 30yo do volume da rocha, distribuídos em leitos preferenciais.

São compostas por actinolita,/tremolita, diopsídio, epídoto/clinozoisita e flogopita essenciais

e podem possuir. subordinadamente, homblenda, opacos, plagioclásio, quartzo, carbonatos e

raramente granada. O diopsídio cristalizou-se nas fases finais do desenvolvimento da S¡ e da 52, e

está geralmente parcialmente retrometantorfi sado para anfi bólio.

I.l .9 Unidade dos metanelitos (Mn)

Os maiores corpos de metapelilos da Formação Morro da Pedra Preta afloram a noroeste da

área. Têm orienlação norte-sul, extensões superiores a 2000 x 400 n. Nas proximidades dos corÌtatos

conr os metabasitos ocorrem intercalações menores de metabasitos e de metavulcanoclásticas.

Também ocorrem intercalados nas unidades maiores das metabásicas e dos metassedimentos

tuffticos.

Quando frescos geralmente apresentam cor cinza, havendo altemância de lâminas ou bandas

mais claras ou escuras, com espessuras variando de submilimétricas a l0 cm, sendo as mais claras

mais ricas em quaflzo e as outras mais biotíticas e/ou grafìtosas. Possuem granulação fina a média,

podendo estar presentes pequenos cristaìs de granada de diâmetro s a 1 mm. Têm xistosidade bem

desenvolvida, caraclerizada como uma 52, pois não são raras dobras fechadas a isoclinais D2,

deformando o acamamenlo e uma xistosidade prévia (S¡). Esta foliação plano-axial está crenulada

pela S:. O bandamento composicional varia de poucos a 15 cm de espessura! podendo estar

presentes leitos milimétricos brancos ricos em qua¡tzo, intercalações grafitosas ou manganesíferas (1

a 2 cnr de espessura), ou leitos de quartzo muito puro, interpretados como melachert.

Ao microscópio apresentam-se finamente foliados e pode-se identificar pelo menos três

foliações: Sr, Sz e S¡, sendo as duas primeiras xistosidades, e a terceira uma clivagem de crenulação.

Localmente podem estar totalmente transpostos ou serem miloníticos, não sendo possível recuperar a

So. Neste caso são muito ricos em granada e estão intensamente silicificados.

São formados predominantemente por biotita, muscovita e quartzo, com leitos altemados ora

ntais quartzosos ora mais ricos em muscovita e/ou biotita e petrograficamente poden'ì ser

caracterizados como biotita-muscovita xistos ou muscovita-biotita xistos" comumente com

porfiroblastos subordinados de granada, estaurolita, cianita e sillimanita. A cianita é mais rara e

ocorre como relíquias em cristais de sillima¡ita.

Em alguns leitos observam-se gradações para meta-cálciopelitos, devido à presença de

epídoto e tremolita,/actinolita ou intercalações de metassedimentos tufìticos, de rochas

calciossilicáticas, metatufos básicos e de rochas mais ácidas.
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1 1.10 Unidade do metanelitos erafitosos (Me)

Foram discriminada no mapa da FIGURA 4 algumas lentes de metapelitos grafitosos

associados aos metapelitos, aos metarritmitos e aos metassedimentos tufilicos, mas este litolipo

ocorre muito freqüentc conro intercalações menores na maioria das unidadesjá descritas

Os xistos possuem cor cinza-claro a escuro, são bandados a laminados. bastante foliados e,

muito comumente, têm sulfetos abundantes e hidróxidos de manganês. São comuns leitos de

metochert com granada em alguns afloramentos.

São constituídos predominantemente por muscovita, biotita, graftla e pouco quartzo. e podem

ter porfirôblastos de sillimanita, eslaurolita e granada.

l.l.l I Unidade dos metarritmitos (Mr)

Ocorrem exclusivamente na parte oeste da área mapeada, constituindo dois corpos de direção

norte-sul. um deles encaixado nos metapelitos da Unidade Mp e outro nas metabásicas (Mb), este

com lenles de rnetapelitos grafitosos (Mg).

As rochas desta unidade possuem estrutura rítmica dada pela altemância de leitos nlais

micáceos ou quaflzos. Os leitos quartzosos tem geralmente menos de 0.5 cm de espessura, podendo

formar lâminas muito delgadas que, comumente, apresentam granodecrescência ascendente.

Localmente podem ser mais espessos. alcançando alguns decímetros, ou até mesmo constituir

camadas métrìcas. Os leitos micáceos possuem biotìta e muscovita, podendo serem também apenas

biotíticos e apresentarem porfiroblastos de granada mais grossa e pequenos cristais de estaurolita e

sillimanita fibrosa.

I.2 Formacão Nhansucu

1.2.1 Unidade dos metar¡elitos mansanesíferos (Mn)

Esta unidade aflora na porção centro-sul da área, constituindo dois corpos maiores, alén de

outras lentes pequenas, um deles dobrado, com cerca de 4 x 0,5 km de largura máxima, e out¡o

alongado na direção nordeste-sudoeste (FIGURA 4).

Os metapelitos manganesíferos têm pequenas lentes de metapelilos, metavulcanoclásticas e

de rochas básicas alteradas ou não. O litotipo predominante é um xisto fìno a muito fino, serjcítico,

laminado a bandado por leitos com diferentes tons cinza-azulados e com pequenos leitos brancos

milimétricos essencialmente feìdspáticos. Localmente observaram-se camadas pretas de

aproximadamente I a 2 cm de espessura, constituídas essencialmente por hidróxidos de manganês,

formando pequenas dobras parasitas paralelas à S¡/S¡. Podem estar também intercalados finos leitos
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de ntelacherl que, freqüentenlente, têm magnelila, hematita ou cobre nativo associados.

Microscopicamente são verificados leitos de granada-sericita-quafzo xisto muito fino. ricos

em hidróxidos de manganês, clinozoisita, rutilo, clorita e pequenos porfiroblastos de granada

orientados pela 53. Foram também identificadas formas ovaladas de 0,5 x 1,5 cm, semelhantes a

pequenos seixos. mais ricos em minerais opacos. ou preenchidos por material argiloso e hematítico

verde, interpretados por Juliani (1993) como antigos nódulos metalífe¡os sin-sedimentares

Não são incomuns metapelitos manganesíferos com clinozoisita, tremolita/actinolita,

diopsídio e, às vezes, flogopita, turmalina e microclínio, ou com dolomita e calcila abundantes. C)s

minerais calciossilicáticos podem aumentar gradati\/amente em volume até constituírem camadas até

métricas de rochas calciossilicáticas cinza-azuladas de granulação grossa, bandadas a laminadas,

inseridas em porções dos metapelitos muito ricos em ferro e manganês. Estas rochas

calciossilicáticas são distintas das da Formação Morro da Pedra Preta e são formadas

predonrinantemente por uma matriz de finos cristais tremolita com poiquiloblastos de até mais de I

cnr de comprimento, com bordas esfiapadas e, às vezes, em arranj os fibro-radiados, quase sempre

transformados em clinozoisita./epidoto associada a finos cristais de nricroclínio. Diopsidio ocone

somente no núcleo de agregados de tremolita/actinolita e o epídoto pode formar porfiroblastos

poiquiloblásticos grosseiramente concentrados em alguns leitos. Pode ter também cummingtonita, de

cristalização poslerior à tremolita/actinolita, formando agregados fibro-radiados.

Fora da área mapeada ocorrem nesta unidade lentes maiores de rochas carbonáticas, descritas

por Juliani ( 1993).

1.2.2 Unidade dos metanelitos ricos em ândalusifa (Ad)

Esta unidade ocorre na porção sudeste da iírea, conslituindo uma camada alongada, orientada

na direção sudoeste-nordeste, em contato gradalivo com os nretapelitos manganesíferos, embora a

zona de contato seja geralmente pouco espessa.

Os xistos que compõem a unidade estão geralmente frescos ou pouco alterados, possuen'ì cor

cinza; cinza-prafeada ou cinza-esverdeada e aspecto lustroso. A granulação é fina a muito fina, a

estrutura é bandada a laminada, com leitos quartzosos altemados com outros micáceos (muscovita e

clorita) ou ricos (até 200% do volume) de pequenos porfiroblastos (máximo de 4 mm de diâmetro) de

andalusita de cor verde-escura ou cinza. Em diversos locais foram verificados leitos com poucos até

20 cm de espessura, ricos em finos cristais octaédricos de magnetita disseminados.

Ao microscópio apresentam uma foliação intensa, paralela a pouco oblíqua ao acamamento

sedimentar, muitas vezes quase que totalmente obliterada por uma segunda foliação da mesma

espécie, reconhecida em micrólitons ou pequenas dobras. As micas geradas durante a St sofreram
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fortes reduções na granulação devido ao desenvolvimento da Sz. Está superposta uma crenulação que

varia muito de intensidade, estando. às vezes, mal desenvolvida e, mas localmente pôde transpor

quase que totalmente as foliações ante¡iores.

Muscovita fina, sericita e quartzo são os constituintes principais das rochas e,

secundariamente, podenr ocorrer magnetita (at é 10%), clorita (até l0%) e andalusila (até 5%). As

micas estão concentradas preferencialmente em leitos e isorientadas na foliação principal e,

comumente, desenham dobras pequenas e estão deformadas pela crenulação, nos planos das quais

estão sempre recristalizadas. O quartzo tem extinção levemente ondulante e apresenta-se

preferencialmenle concentrado em leitos, com textura tendendo a granoblástica. Comumente

constitui agregados com fonnas ovóides, dispersos pela rocha. sugerindo antigos clastos mais

grossos. A clorita concentra-se quase que totalmente nos leitos quartzosos e está estruturalmeute

orientada de modo semelhante à muscovila. Os minerais opacos são principalmente a magnetita.

possivelmente ilmenita e, às vezes, também ocore grafita fina. Têm comumente formas euhédricas e

foram recristalizados nos planos da 51 e, principalmente, da S:, muito embora, em algumas lâminas,

possam ser verificadas disposições orìginais paralelas ao acamamento.

A andalusita ocorre como cristais euhédricos a subeuhédricos, e até mesmo anhédricos com

até mais de 3 nrm. com a 52 amoldada ao tedor. Foram também verificados alguns porfiroblastos

ocelares, constituidos por grãos de quartzo recristalizados e com andalusita capeando-os.

Os principais acessórios são turmalina, apafita, zircão, rutilo e grafita. A turmalina é fina,

geralmente euhédrica e, freqüentemente, tem origem posterior à Sz ou à S¡. O zircão é mais raro, e

está representado por finos cristais detríticos, com formas arredondadas, apresentando cristalização

ac¡etiva devida ao melamorfismo.

2 GRUPO SÃO ROQUE

2.1 Formacão Piraeibu

O Grupo São Roque é representado na região pela Formação Piragibu, redefinida por Juliani

(1993) e luliani et al. (1994, 1995). Regionalmente é constituído quase que totalmente por

metapelitos e metassiltitos argilosos, freqüentemente feldspáticos, com estruturas rítmicas e

intercalações menores, lentìculares, de metaconglomerados e metabrechas, de quartzitos (geralmente

feldspáticos), filitos grafitosos, metabasitos e de possíveis metassedimentos tufìticos.

O contato desta unidade com o Grupo Serra do Itaberaba se dá, geralmente, através de falhas

transcorrentes e de empurrão, mas não descarta-se a possibilidade de que, em parte, os contatos

possam erosivos.

Na ¡irea estudada aflora apenas a seguinte unidade:
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2.1.1 Unidade dos metarritmitos lRr)

Estão quase sempre totaì ou parcialmente alterados. assumindo cores róseo-amareladas.

alaranjadas ou avenlrelhadas e, quando nrais preservadas do intemperismo têm cor cinza ou cinza-

esverdeada clara a escura.

Têm como característica uma estruturação rítmica, com altemâncias de leitos mais

quartzosos (originalmente mais sílticos ou arenosos). com outros mais clorítico-sericíticos

(derivados de sedimentos pelíticos). A espessura das camadas varia de menos de um milímetro até

vários metros. constituindo, nestes casos, camadas quase que totalmente maciças. Predominam

anrplamente leitos na faixa entre 0,1 e 4 cm de espessura. São bastante freqüentes estruturas

sedimentares preservadas, noladamenle estratificações gradacionais, marcas onduladas e

estratificações cruzadas de pequeno pofle, em arranjos que sugerem que o protólito foi oríginado por

correntes de turbidez.

Muito comumente as rochas metapelíticas, mas principalmente as metapsamíticas, têm

canraclas intercaladas ricas em feldspato potássico e plagioclásio (2 a 50%) e, ao microscópio. pôde-

se observar que os feldspatos e o quartzo apresentam formas arredondadas, refletindo a textura

clástica original. Estas rochas loram classificadas, em função do material pelítico intergranular,

como metarcóseos. são tan'ìbén'ì comuns pequenos leitos cinzas, sericíticos, com grafita

disseminada. geralmente associados a filitos cinza-prateados, lustrosos.

3 ROCHAS GRANiTICAS

Es1ão representadas na iírea por rochas da Suite Porfirítica de Juliani (1993), mais

especificamenle pelos Granitóides da Suíte da Serra da Pedra Branca. A unidade apresenta contatos

discordantes e tectônicos com as encaixantes, as quais não não apresentam claras evidências de

metamorfismo temlal, exceto por apresentam-se, Iocalmente, feldspatizadas ou com granulação mais

grossa. Predominam granodiorito e granitos (3a e 3b), com variações subordinadas para quartzo

diorito, quartzo-monzonito e quartzo sienito porfiríticos, de granulação grossa, cor cinza-clara ou

escura e boa orientação, dada pelo ananjo da biotita, do anfibólio e dos megacristais de feldspalo

potássico e de plagioclásio.

O granodiorito e quartzo diorito estão comumente mais intensamente foliados e

recristalizados que os granitos, o que lhes conferem, freqüentemente, textura blastomilonitica. Os

megacristais de plagioclásio e de feldspato potássico chegam a perfazer mais de 60% do volume da

rocha, mas sua distribuição varia nruito, podendo, inclusive, estarem quase ausentes. São rochas

leucocráticas a mesocráticas, com biotita como máfico principal e, subordinadamente, hornblenda.

Magnetita é um acessório comum e, freqüentemente observa-se epidotização, às vezes formando
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veios, assim como o quartzo, que fomra pequenos veios eslirados e fraturados. Alguns afloranrentos

de granodiorito apresentam injeções de veios de feldspato potássico, o que confere aspecto

migmatitico à rocha.

Os granitos e quartzo monzodioritos também oconem como fácies diversas. embora

predominem as porfiríticas, com matriz pouco orientada, sobre os tipos bastante foliados e

blastoniiloníticos. Ambos tipos petrográficos têm cor cinza, com tons róseos devido aos megacrislais

de feldspalo potássico róseo. Os fenocristais são geralmente euhédricos ou subeuhéd¡icos, às vezes

bem orienlados por processos tectônicos ou magmáticos. Alcançam até 5 cm de comprimento e

chegam a perfazer mais de 50% do volume das rochas, especialmente das graníticas, mas em geral

compõe cerca de 30% do volume. Megacristais de plagioclásio são bem mais raros, relativamente

aos granodioritos, e estão. às vezes, envolvidos por feldspato potiíssico, nras o inverso tambénì

ocorre! ou seja, feldspatos potássicos podenr ter delgadas bordas de plagioclásio.

A matriz está geralmente bem orienlada e possui como máfico sempre a biotita. chegando

localnrente a teores de 1 0 a 30Vo do volume da rocha, mas predominam amplamente os tipos

Ieucocráticos. A biotita pode concentrar-se como agregados com milimetros a até poucos

cenlímetros de comprimenlo ou ao redor de feldspatos potássicos deformados. Como minerais

acessórios ocorre comumente magnetita, hombìenda, turmalina e, mais raramente, muscovita e

granada. Encraves quase que totalmenle digeridos de anfibólio-biotita granodiorito gnáissico e

xenólitos de anfibolito parcialmente absorvidos foram também encontrados.

4 ROCHAS CATACLÁSTICAS E MILONÍTICAS

Ao longo das diversas falhas mapeadas, mais especialmente nas maiores, ocorrem rochas

miloníticas e cataclásticas derivadas das unidade metassedinrentares e neta-igneas. Estes litotipos

caraclerizam-se pela cristalização de minerais de temperaturas compatíveis com a da fácies dos

xistos verde, podendo serem destacados clorita, epídoto, albita, actinolita nas rochas básicas e

calciossilicáticas, e sericita e clorita nos metapelitos.

5 DEPÓSITOS ALUVIONARES

Ocorrem como pequenos corpos associados às drenagens, geralmente contribuição de

depósitos eluviais nas bordas. São comuns conglomerados e arenitos conglomerálicos com seixos e

blocos de quartzo, nelachert, turmalinitos, metabasitos e, mais raramenle, de xistos, que gradam

para sedimenlos mais argilosos .

Vários destes corpos foram mineralizados enr ouro, pois foram quase que totalmente

lavrados durante o período colonial.



CAPÍTULO III

PETROGRAFIA

INTRODUCÃO

A descrição das rochas hidrotermalizadas será feita segundo os principais conjuntos dos

protólitos metamorfrsados, que incluem basaltos, andesitos a riodacitos, tufos básicos e

intermediários. Em alguns dos conjuntos puderam ser observadas em perfis contínuos todas as

fácies da alteração, identifìcadas sequencialmente como rochas incipientemente alteradas, da zona

de transição, menos intensamente alteradas e mais intensamente alteradas, cuja distribuição

esquemática pode ser vista na FIGURA 22. Em outros litotipos não foram observadas algumas

facies ou perfis contínuos de alteração, mas as seqüências dos afloramentos e as características

petrográficas permitiram algumas correlações com as seqüências completas.
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FIGURA 22 - Esquema dos relacionamentos entre os protólitos e as rochas hidrotermalizadas. (l)
Metabasito ígneo e vulcanoclástico (protólito); (2) Rochas básicas incipientemente alteradas; (3) Rochas
básicas da zona de transição (4) Rochas básicas menos intensamente alteradas; (5) Rochas básicas
intensamente alteradas; (6) Rochas intermediárias intrusivas mais intensamente alteradas; (7) Rochas
intermediárias menos intensamente alteradas; (8) rochas intermediárias da zona da transição; (9) rochas
intermediárias incipientemente alteradas.

A maior permeabilidade aos fluidos hidrotermais das rochas vulcanoclásticas é evidenciada

pela maior intensidade e pelas maiores dimensões dos corpos de hidrotermalitos, relativamente às

rochas ígneas análogas. O acamamento constituiu-se na principal descontinuidade física FOTO l,
mas zonas associadas a fraturamentos e brechação são também comuns, especialmente nas

proximidades das intrusões de rochas intermediárias.

Em todos litotipos o evento metamórfico-deformacional responsável pelas principais

paragêneses minerais e estruturas tectônicas gerou a foliação 52, ÍlâS em alguns afloramentos pode

ser recuperada uma foliação S1, geralmente presente em dobras intrafoliais. A foliação 53 associa-se

a dobras abertas a fechadas que afetam a Sz e foi responsável pela recristalização menos intensa dos

minerais.
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Os principais conjuntos petrográficos são:

I METABASITOS ÍCNNOS

Estas rochas são formadas principalmente por hornblenda, plagioclásio t quartzo e,

raramente, granada. Podem ser maciços ou foliados e, petrograficamente correspondem a

plagioclásio-hornblenda anfibolitos e, subordinadamente, a plagioclásio-hornblenda xistos e

granada-plagioclásio-hornblenda anfi bolitos.

1.1 Protólitos

Neste conjunto foram caracterizados quatro grupos petrográficos, denominados de rochas

blastoporfiríticas de granulação grossa, de granulação grossa com prismas longos de hornblenda, de

granulação fina a média e de granulação muito finas. Os aspectos macroscópicos destes litotipos

pode ser visto na FOTO 3, suas composições estão resumidas na TABELA 2 e a relação de

cristalização dos minerais com os eventos deformacionais na FIGURA 23.

FOTO 3 - Aspecto macroscópico dos quatros conjuntos de protólitos dos metabasitos ígneos.

1.1.1 Rochas blastoporfiríticas de granulacão grossa

Compõem este grupo rochas com relíquias de texturas porfirítica e subofitica de granulação

grossa quase que totalmente recristalizadas em minerais de granulação fina a média. Em algumas

amostras podem ser reconhecidas texturas blastosubofiticas e relíquias de plagioclásio ígneo com

bordas irregulares, recristalizados em grãos menores. A granulação e as texturas sugerem que estas

rochas são, pelo menos em parte, derivadas do metamorfismo de intrusões gabróicas (Juliani, 1993),

com tendências andesíticas, mas podem também fazer parte das bordas de corpos tufos fortemente

recristalizados pelo metamorfismo e com forte cristalização acretiva, devido à maior

disponibilidade de fluidos proveniente das encaixantes pelíticas (Juliani, 1993).
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TABELA 2 - Mineralogia e texturas dos protólitos dos metabasitos ígueos.

ROCHAS
BLASTOPORFIRÍTICAS

DE GRANULAçÃO
aaÞtìec,{

ROCH,4S DE
GRANULAÇÂO GROSSA
COM PRISMAS LONGOS

DE HORNBI,ENDA

ROCHAS DE
GRANULA.ÇÂO
FINA A MEDIA

ROCHAS DE
CRANULAçÂo
MIJITO F¡NA

I,ITOTIPO
Hornblenda ânlibolilo Plagioclásio-hornblenda

ânf¡bolito
Plagioclásio-
hornblcnda

Plagioclásio-
hornblenda

E
S

s
E
N

Homblcnda (45-6070)
Plagjoclásio (25-40%)

Quanzo (3-20%)
Opacos (5%)

Hornblcnda (44- /UYo)

Plagioclásio (20-37%)

Quanzo (5%)
Opacos (3-5%)

Iìomblenda (40-65%)
Plagiocla-sio (35-43%)

Quartzo (0-5%,
rutameflte 2OVo)

Opacos (0-5%)

Hornblenda (70%)
Plagioclásio (23%)
Opâcos (7%)

C
E
S

s
ó
R
I
o
s

T itanita
Clinozoisila
Epídoto
Zitcão
Carbonato
,4pati1a
Clo¡i1a

Clinozoisila (até 5Yo)

Carbonalo (2-3%)
l'itanita (2%)
EpidoLo
Clorila
l-euco)iônio
Zircào
Aparita

I)i (ate 2w")
'I iranira (alé 5%)
Zilcã.o (aL¿ lo/o)

Carbonato
Epídolo
Clinozoisit¿tepídoto
Rutilo
Apalìla

Ltrcãt)

I

I:
X
T'

Pse )rlôs de

fcnocrìstais dc piroxênio dc
alé 1.5 x 1-2 cnl

l'r¡sD1as longos subguhedÉis
dc hornblcnda dc até 1,5 x 0.2
mm e lextùras
hlâqlô\rìhiìfìt i.âs

P¡ismas longos de
homblcnda.
Texturâs blâslofiticas
e blaslosubofiticas.

I CXtUraS OtaSlOÌlltcas
e blastosuboliticas.

A textura blastoporfirírica é dada por reliquias de fenocristais de piroxênio substituídos por

homblenda, que podem medir até 1,5 x I ,2 cm, parcialmente recristalizado em aglomerados de

cristais mais finos que medem. em moda, cerca de 1,2 mm. As rochas mais ricas em a¡fibólio são

constituídas por hornblenda pouco pleocróica (60%), plagioclásio (25-30%), qvartzo (3-l0yo) e

opacos (5%) e as mais pobres em anfìbólio são compostas por hornblenda (45-55%), plagioclásio

(30-40%), quaftzo (0-20yo) e opacos (5%). Em algumas está também presente a clinozoisita (- 5%)

disseminada, especialmente quando cortadas por finos veios ricos epidotíticos. Como minerais

acessórios podem estar presentes tilanita, clinozoisita. epídoto, zircão, carbonato, apatita e clorita.

Em amostras com textura predominantemente granoblástica os "fantasmas" dos fenocristais

substituídos por hornblenda preservam formas originais subeuhedrais prismáticas, antigas inclusões

e faces corroídas devido à recristalização. Em outras amostras estes "fantasmas" têm formas

irregulares, bordas corroídas e granulação variada. Nestes litotipos os pseudomorfos são formados

por agÌomerados de homblenda euhedral a subeuhedral recristalizada em gÌãos menores,

relativamente equigranulares, que, geralmente, possuem pouquíssimas e minúsculas inclusões de

quartzo, opacos e plagioclásio t carbonato + zircão e cristais de plagioclásio ocorrem nos espaços

intersticiais (PRANCHA 1, Fotos A, B, C e D).

Onde os processos de dissolução e recristalização foram mais intensos os pseudomorfos

tendem a desaparecer, a homblenda dos aglomerados menores pode apresentar contorno inegular,

conoido, geralmente é muito mais rica em inclusões e pode apresentar as duas relíquias de texturas
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acima descritas.

grossos

Opacos finos

Epídoto

AÞatita

Zircáo
tos

Leucoxênio
lClorita

Fácies
Metamórfica

FIGURA 23 - Relação de cristalização dos minerais com as foliações metamórficas nos protólitos dos
metabasitos ígneos.

Quando as rochas não apresentam relíquias de texturas subofitica ou restos de plagioclásio

ígreo é difÌcil a caracterização do protólito como ígnea, sendoe por vezes, sugestiva uma origem

wlcanocliística. Neste caso, os agregados maiores de minerais são constituídos por homblenda

(92%), plagioclásio (7%) e opacos (< l%) e é possível que estes agregados representem relíquias de

fragmentos de rocha ígnea ultramáfica semelhante à descrita anteriormente e não pseudomorfos de

antigos cristais de piroxênio.

A fase fluida associada à recristalização destas rochas foi rica em sílica, resultando volume

relativamente grande de quartzo. Em algumas amost¡as o aumento da porcentagem da matriz e da

concentração de quartzo parece estar relacionado à desestabilização e recristalização do piroxênio

ígreo, sugerindo a silicificação pode ter sido pré-metamórfica. Os pseudomorfos de piroxênio ígneo

estâo dispersos em matriz inequigranular fina a muito fina, por vezes totalmente recristalizada,

formada, em essênci4 por plagioclásio + quartzo + homblenda + clinozoisita, com grãos cuja moda

varia entre 0,05 a 0,10 mm. Localmente, estão presentes pequenos bolsões constituídos

essencialmente por plagioclásio + homblenda.

Observam-se também cristais de plagioclisio com formas subeuhedrais a anhedrais e

granulação variada, com os maiores medindo + 1 mm. Suas bordas são corroídas e, geralmente, são

ricos em inclusões de clinozoisita + epídoto, além de zircão e homblenda subordinados, o que lhes

conferem aspecto turvo. Também são observadas nos cristais maiores texh¡ras de albitização,
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caraclerizadas pela presença de pequenas inclusões subeuhedrais a anhedrais de plagioclásio sódico.

Os cristais menores de plagioclásio (que variam, em moda, de 0,05 a 0,4 ntm) são anhedrais

ou granulares, predominando arranjos em mosaico, não são geminados ou possuem geminação

polissintética bem definida. Geralmente este plagioclásio não possui inclusões e alguns cristais

podem apresentar extinção ondulante. Em amostras mais ricas em carbonato (- 3%), o plagioclásio

pode apresentar inclusões de carbonato + epídoto + hornblenda, assim como minúsculas inclusões

de plagioclásio de relevo muito maior, com binefringência de - 0,010, correspondendo,

provavelmente, à bytor+'nita-anortita.

O quartzo geralmenle está presente em veios muito finos ou enr bolsões arredondados a

elipticos, essencialmenle formados por quartzo -f homblenda, raramente plagioclásio. Estes bolsões

apresentam, por vezes! contatos difusos, mas são distintos do resto da mafnz devjdo ao tamanho de

seus cristais que, em moda, são bem mais grossos, variando entre 0,3 e 0,6 mm. O quartzo

geralmente possui extinção ondulante e pode também ocon:er nas porções das rochas onde a

homblenda foi mais consumida.

Os opacos formam aglomerados com forma predominantemente amebóides de até 2 mm,

com nenhuma ou poucas inclusões e podem. localmente, estar associados a pequenos cristais de

titanita, epídoto ou a aglomerados microcristalinos de carbonato, Os opacos constituem também

pequenos poiquiloblastos ricos em minúsculas inclusões de homblenda + plagioclásio, lentes de

agregados com até 0,7 mm de con'rprimento, ou cristais de até 3 mm, ricos em inclusões de

carbonato I quaÍzo + plagioclásío. Os opacos esião orientados principalmente segundo a 52 mas

tambénr segundo a S¡.

Pequenas quantidades de clinozoisita geralmente estão presentes em amostras cortadas por

veios com alé 2 mm de espessura, constituídos essencialmente por clinozoisita, que podem,

localnrente, estar dobrados pela 52. O segundo evento deformacional foi responsável por uma

intensa recristalização e pela orientação dos pseudomorfos de piroxênio e pouca recristalização

pode ser associada ao terceiro evenlo deformacional.

1.1.2 Rochas de granulação grossa com Drismas lonqos de hornblenda

Estes metabasitos diferenciam-se dos anteriores pela presença de prismas subeuhedrais de

homblenda com até 1,5 x 0,2 mm, por vezes recristalizados como prismas menores, dispersos em

matriz essencialmente constituída por plagioclásio + hornblenda (PRANCHA l, Fotos E e F).

Geralmente exibem texturas blastosubofìticas e há evidências de gradação contínua das rochas deste

grupo para as do grupo anterior. Estes litotipos poden¡ ser derivados de intrusões de rochas b¿isicas

com tendências a andesíÎicas, porfiríticas, mas com com matriz mais fina e mais abundanle que as

rochas anteriores.
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Este conjunto apresenta variações composicionais, com lennos mais pobres ou mais ricos

em homblenda (44-70%) e plagioclásio (20-37%) e estão presentes ainda opacos (3-5%), quartzo

(5%). clinozoisita (- 5%), carbonato (2-3%). titanita (2%), epídoto, clorita, carbonato, leucoxênio,

apatita e zircão.

A homblenda é relativamenle mais pleocróica que as do conjunto anterior e o anfibólio

presente na anìostra PBl23A corresponde a uma transição entre a homblenda e a actinolita. Os

anfibólios podem se¡ pobres em inclusões ou poiquìloblásticos, com inclusões de plagioclásio

predominante, quartzo. epídoto, carbonatos e opacos.

Assim como nas rochas do grupo anterior. lambém são observadas diversas nrorlologias no

plagioclásio, com relíquias ígneas com formas variando de anhedrais (alguns amebóides) a

subeuhedrais, predominando neslas últimas bordas corroídas. Podem medir até 2 mm e sâo

geralmente ricos em inclusões de finos cristais de homblenda e, secundariamente, de

clinozoisita/epídoto, o que lhes conferem aspecto turvo ao microscópio. Podem ter porções

recristalizadas e segregações ou substituições de plagioclásio mais cálcico e os cristais mais grossos

apresentam evidências de recristalização, resultando em cristais subeuhedrais geminados. O

plagioclásio de granulação intermediária (até 0,6 mm) tem formas subeuhedrais predominantes e

granulares, com bordas retilíneas ou inegulares, subordinadas. Geralmente possuem pouca ou

nenhuma inclusão e apresentam geminação polissinlética bem definida. Nos grãos mais finos de

plagioclásio, que medem em moda 0,06 mm, predominam formas anhedrais, sem geminação ou

inclusões. Geralmente as zonas onde predominam cristais menores de plagioclásio são também

mais ricas em finíssimos cristais de homblenda. Em algumas amostras a textura da matriz sugere

processos de cataclase anterior a recristalização em grãos menores de plagioclásio angulosos que

medem, em moda, 0,1 mm.

O quartzo ocorre principalmente em finos veios ou aglomerados esféricos que sugerem

anti gas amígdalas recristalizadas.

Os minerais opacos têm formas irregulares predominantes e podem possuir minúsculas

inclusões de plagioclásio e pequenos aglomerados microgranulares de carbonato ao redor. O zircão

predomina sob a fonna de inclusões micrométricas na hornblenda.

Macroscopicamente as rochas apresentam textura granoblástica, porém microscopicanrente

podem ser reconhecidas duas orientações preferenciais de minerais. O plagioclásio e homblenda

foram cristalizados concomitantemente ao desenvolvimento da Sr e o segundo evento

deformacional foi responsável pela reorientação dos porfìroblastos de homblenda e pela intensa

recristalização do plagioclásio, observando-se freqüentemente porfiroblastos de homblenda

dobrados e recristalizados pela 52. A homblenda recristalizou-se principalmente nas bordas, dando

origem a finos cristais de anfibólio.
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1.1.3 Rochas de sranulacão fina a média

Estas rochas apresentam homblenda com granulação, abundância e fórmula pleocróica

variada e, em geral possuem anfibólio relativamente equigranular e plagioclásio inequigranular

(PRANCHA I, Fotos G e H). A maioria das amostras possui textura granoblástica e, comumente,

relíquias de texturas ofiticas e subofÌticas, mas não são raras amostras com textura nematoblástica.

Este conjunto difere-se dos anteriores pela sua origem efusiva.

Petrograficamente correspondem a plagioclásio-homblenda anfibolitos com variações para

termos mais inlermediários ou mais máficos. São compostos principalmente por homblenda (40-

65%), plagioclásio (35-43%), quartzo (0 a 5tyo, raran'enle 20%) e minerais opacos (0-5%) e

pequenas quantidades de diopsídio (até 2%), titanita (até 5%o)^ zircão (até 1%), carbonafo, epído1o,

clinozoisita,/epídoto, rutilo e apatita.

A homblenda tem fórmula pleocróica variando de Z: verde-maçã, Y = verde-oliva X =

verde-amarelado até Z= verde-maçã menos intenso, Y: verde-oliva amalronzado e X: amarelo-

amarronzado claro. por vezes com manchas irregulares de anfibólio menos pleocróico. Em moda os

prismas de anlìbólio variam nas diversas amostras de 0,60 a 2,5 mm e predominando cristais

límpidos ou com poucas inclusões de opacos, plagioclásio e epídoto.

Em algumas amostras os prismas longos de hornblenda são mais abundantes e em outras,

predominam cristais tabulares de anfibólio. Onde a recristalização îoi menos intensa os prismas

possuem bordas relilíneas e terminações euhedrais ou serrilhadas e geralmente são pobres em

inclusões. Nas demais amostras os prismas de anfibólio têm bordas irregulares e podem ser muito

ricos em inclusões de plagioclásio, quartzo, opacos, epídoto e zircão. Nestas amostras também

ocorre uma maior concentração de finos cristais de anfibólio e outras amostras observam-se

"nuvens" de finíssimos cristais de epídoto e zircão inclusos na homblenda. Numa porção da

amostra V583 há uma grande concentração de homblenda (85%), com plagioclásio (10%) e opacos

(5%) subordinados. Os prismas de anfibólio são mais curtos, sugerindo origem por substituição de

porções cumuláticas de piroxênio.

Nestas rochas os grãos maiores (até 0,9 mm) de plagioclásio estão representados por restos

subeuhedrais de origem ígnea, com bordas irregulares e, geralmente, maior riqueza em minúsculas

inclusões de homblenda. clinozoisita/epídoto e opacos, o que lhes conferem aspecto turvo ao

microscópio. Podem também exibir texturas de substituição ou de recristalização parcial. Em

cristais de plagioclásio de tamanho inlermediário observam-se tanto formas subeuhedrais como

anhedrais que medem, em moda,0,2 mm e os cristais mais finos são geralmente mais límpidos, têm

formas granulares, com bordas retilineas ou arredondadas, ou são anhedrais, por vezes amebóides,

ou subeuhedrais, geralmente com geminação polissintética bem definida. Em algumas amostras o

plagioclásio também apresenta texturas de cataclase e intensa recristalização, semelhantenente ao
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observado em rochas do grupo anterior.

Na amostra SITc predominam relíquias ígneas de plagioclásio com bordas conoídas ou

formas amebóides, com abundanles feições de substituição e de recristalização em grãos ntenores,

Estes são relafivamente pobres em inclusões, mas apresentam, localmente, "nuvens" de finissimas

inclusões de epídoto. Nesta amostra coexistem plagioclásios oligoclásio e labradorita,ib¡ownita.

Os minerais opacos ocorrem como cristais disseminados com até 0,7 mm de comprimento

ou como finos cristais inclusos principalmente na homblenda. Nos cristais maiores podem ser

reconhecidos pseudomorfos de magnetita ou formas irregulares, algumas semelhantes a pequenas

manchas, e tabulares. provavelmente de ilmenita, por vezes com inclusões de plagioclásio,

homblenda e, mais raramente, de quartzo. Às uezes podem ser observadas "nuvens" de minúsculos

cristais de opacos, por vezes associados a finíssimos cristais de epídoto, zircão e de rutilo, ao redor

de cristais de opacos mais grossos.

Na amostra PB263A os opacos são ausentes, há presença de pequenas quantidades de

diopsidio instável e predomina plagioclásio com formas amebóides. O quaÍzo, geralmente, está

associado a bolsões ou finos veios.Só a amostra SI538A, que corresponde a uma rocha de

composição mais intermediária, mostra-se enriquecida neste mineral (2070).

l l.4 Rochas de sranulacão muito lìna

Estas rochas possuern textura granoblástica, mas são comuns relíquias de texturas ofitica e

subofiticas e, localmente possuem delgados veios constituídos por plagioclásio + homblenda. São

constituídas por homblenda (70%), plagioclasio (23%), opacos (7%) e traços de zircão, com

anfibólio de granulação muito fina, em moda com 0,15 mm de comprimento, plagioclásio granular

recristalizado entre os cristais de homblenda e raros porfiroblastos de homblenda, com até 0,5 mm

de comprimento. Dentre os opacos predominam aglomerados com formas amebóides que, por

vezes, podem apresentar inclusões formadas principalmente por minúsculos cristais de homblenda.

As texturas e estruturas desla rocha permilem caracterizar o protólito, tal qual o conjunto

anterior, como basáltico, diferenciando-se apenas pela menor taxa de recristalização metamórfica.

1.2 Incipientemente Alteradas

Textural e mineralogicamente estas rochas são muito semelhantes aos seus protólitos, mas

distinguem-se por apresentarem pequenas quantidades de cummingtonita e, mais raramente gedrita,

(l-5%). Também foram incluídos neste conjunto alguns litotipos que possuem pequenas

quantidades de anfibólio pouco pleocróico (1-5%), provavelmente a actinolita, geralmente

coexistindo com cumminglonita, que substituem a homblenda e a cummingtonita em "manchas"

irregulares ou nas bordas dos cristais, especialmente os de homblenda.



PRANCHA 1

FOTO A - Protólito de metabasito ígneo blastoporfiritico de granulação grossa, onde se observa uma

relíquia de homblenda (1) com fornra irregular e contatos difusos, que devido aos eventos

metamórficos, substituída por aglomerado de cristais de hombienda mais fina (ver contomo). Lado

maior da foto : 5.5 mm.

FOTO B - Idem Foto A, com analisador cruzado.

FOTO C - Protólito de de metabasito ígneo blastopo¡firítico de grauulação grossa. Lado maior da

foto : 5,5 mm.

FOTO D - ldem Foto C, com analisador cruzado.

FOTO E - Protólito de metabasito ígneo de granulação grossa com prismas longos de homblenda

poiquiloblástica dispersos em matriz fìna a média constituida por plagioclásio e homblenda

subordinada, com textura blatosubofítica. Lado maior da foto: 5.5 mm.

FOTO F - Idem Foto E, com analisador cruzado.

FOTO G - Protólito de metabasito igneo de granulação fina a média. Lado maior da foto = 5.5 mm.

FOTO H - Idem Foto G, com analisador cruzado.
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Não foram identificados as as rochas incipientemente alteradas correspondentes aos

protólitos blatoporfiríticos de granulação grossa e das rochas de granulação muito fina, estas últimas

devido à maior recristalização causada pelo hidrotermalismo e pelo metamorfismo.

Textualmente estes litotipos são semelhantes aos produtos metamórficos dos seus protólitos

inalterados mas, geralmente, o anfibólio mais antigo foi quase que totalmente recristalizado em

cristais menores, além de mostrarem-se também estão mais deformados, fraturados e dobrados. Os

anlìbólios podem poiquiloblásticos, com inclusões de plagioclásio, de minerais opacos e quartzo.

Com o aumenlo do hidrotermalismo as bordas de cumminglonita na homblenda são mais freqüentes

e abundantes e a mairiz é formada essencialmente por plagioclásio Í quartzo * cummingtonita. A

composição mineralógica dstas rochas encontra-se resumida nas TABELAS 3 e 4.

1.2.1 Rochas de qranulacão grossa com frrismas lonqos de hornblenda

São formados por plagioclásio-homblenda anfibolitos com cummingtonita, texturalmente

muito semelhantes aos seus protólitos. No entanto, a homblenda mais grossa foi recristalizada em

prismas menores, com aranjos em feixes ou semi-radiados. Hornblenda poiquiloblástica também é

abundante, com inclusões de plagioclásio, qrl,arfzo, opacos e> raramente, rutilo. A cummingtonita

ocorre essencialmente nas bordas das relíquias maiores de homblenda e predominam rochas com

matriz granoblástica com finos cristais equigranulares (0,1 mm modal) de plagioclásio com textura

em mosajco. Nestas amostras os minerais opacos podem não estar presentes ou constituem finos

cristais finos distribuídos homogêneamente pela rocha. Como mineral traço ocorre uma clorita de

binefringência marrom anômala.

1,2.2 Rochas de granulacão fina a média

Este conjunto é representado por plagioclásio-hornblenda anfibolitos com cummingtonita e

plagioclásio-homblenda anfibolitos com cummingtonita e actinolita com reliquias dos

porfiroblastos de hornbienda, geralmente recristalizada em prismas menores. Não raramenle são

ricas em qtarlzo (alé l5%o).

A cummingtonita pode estar presente nas bordas ou incluso na hornblenda como finas

lamelas, aparentemente de exsolução. Tanto o anfibólio magnesiano como a actinolita podem ser

observados como "manchas" inegulares nos cristais de homblenda.

Na amostra PBl6, que constitui um homblenda xisto com cummingtonita, a maioria das

relíquias de homblenda grossa foi substituída e pode-se observar uma crenulação 52 associadas a

dobras fechadas, com e arcos poligonais anfibólio. Nesta amostra ocorrem ainda restos instáveis de

plagioclásio cálcico envolvido por coronas de albita, localmente alterado para clinozoisita.



TABELA 3 - Perfil de alteração hidrotermal dos metabasitos ígneos blastoporfìríticos de granulação grossa (l) e de granulação grossa com prismas longos de
homblenda (2).

PROTOLITO

L
I
T
o
1
I
P

o
S

I

Plagioclásio
homblenda
a¡ libolitr¡

ZONA DE TRANSTç

Homblenda-actinolita
¿nfibolitos com cord¡erita-
homblenda-cordierita-
homblendtacÎinolita-
cunmingtonita anlìbolifos.
cordicr¡ta-cummington¡ta-
homblenda anfibolitos.
homblenda-cummingtonita
anfìholitos com cordierita e
homblenda-cord ¡erita-
cummingtonita anfi bolitos

S

S

E
N

c

Homblenda
(45-6OVù

Plagioclásio
(25-AOvù

Quartz-o
(t-2v/ù
Opacos
(s%)

AO PRU I ULITO

Homblenda (5-30%)
Homblenda,/actinolita ou
actinoljta (25%)
Cumm¡ngtonita (6-35%)
Plagioclásio (10-17%)
Cordierita (3-15%)

Qua¡tz,o (25-40%)
Opacos (5. ¡a¡amente l07o)

c
E
S

S

rlagroclasro-
homblenda
anfibolilo

Clinozoisita
Epídoto
Titanita
Cârbonato
Clorita
Apat¡ta

TNCIPIENTEì!IENTE
Â¡.TFRÄÌìÀS

I'lagioclásio-homblcnda
antìbolitos com
cumminglonita

T
E
X
1
(J

R

s

Epídoto
Flogopita
Muscovita

Pseudomorfos
de fcnocristais
de piroxênio de

até 1,5 x 1.2 cm

Hombienda (44-
1O%)

Plagioclásio (20-
3'7%)

Quarrzo (5olo)

Opacos (3-5%)

Texturas blastosubofilica-s
delormadas. pseudomorfos de
fenocrista¡s de piroxênio de até
1,0 x 0.55 cm. reliquias de

homblenda formando
aglomcrados de anfìbólios que
possuem uma porção central
aproximadamente tabular

-- ,^. ^.-"-.-.,{.

Cummingtonita-homblendtactino¡¡ta-actino¡ìta
anlìbolitos com cummingtonita. clorita-aclinolita-
homblendtact¡noiita anfibol¡tos.
homblenday'actinolita-actinolita anfibolitos.
cummìngtonita-homblenda/actinolita anfi bolitos.
cumr¡ingtonita-homblenda anfi bo litos.
cummingtonita anfibolitos. cummingtonita-
actinolita-clorita anfibolilos. epídoto-
cummingtonita'act¡nol¡ta-clorita anfibol¡tos.
homblenda-cordie¡ita-cummin€tonita anfi bolitos
e homblenda-plagioclásio-cummingtonita

ZON,{ DE TRANSICÃO

Homblenda (44-70%)
Cummingtonita (até

59/o)

Plag¡oclásio (20-37%)

Quarrzo (5%)
Opacos (3-5%)

Cl¡nozoisita (até

5"./ù

Ca¡bonato (2-3olo)

Titan¡ta (2%)
Epidoto- Clorita
Apatita. Zircão

Prismas longos
subeuhedrais de

homblenda de até
l.5crnx2mme
texturas
blastosubofiticas

Clinozo¡sita (até 59/o)

Carbonato (2-3%)
Tita¡ita (2%)
Epidoto, Clorita
Apatita Zircão
Leucoxônio

lìornblcnda (0-40%)
Hornblenda,/actinol ¡1a (0-407o)
Aclinolira (0-30%)
Clummingtonita (3-55%)
Clorila (0-509/0)

Cordicrira (0-35%)
Plagioclâsìo (8-35%)

Quartzo (5-35%)

I\IAIS INTENSAMENTE
ALTERADAS

Cranada-1ìogopita-
cummin!f onila/antofi lila-cordierita
anlìbolitos.
cumminglon ila/anlofil ita-cordierita
anfibolitos. granada-cordicrita-
cummingtonita/antofi l¡ta anfìbolitos
e cordicrita-granada-
cummingtonita,/anlofilita anfìbolítos

Predominam relíquias
de prismas longos de

homblenda.

Ci¡nozoisita,/epídoto (aié 5%)
Epidoto (até 5%)
Carbonato
Biotita (até 4%). Rutilo
Apatita. Zircão
[-eucoxênio

I extuias blastosubofiticas preservadas ou
deformadas textùra decussada local- relíquias de
p¡ismas longos de homblenda de até ó.2 x 1.2

mm,

^¡1olìlira 
(8-23%)

Cummingronita ( 7- I09/o)

Cordierita (26-347o. raramente
t0%)
Cftnada (2-100/"- eramcnte 22Yo)

Quartzo (25-40%)
Opacos (traços a 57o)

Clo¡ita (%)
Flogopita (%)
Plagìoclásio (%)
Epidoto
Carbonato. Rutilo
Apatila- Zircão
Pinita
Prismas longos dc anfìbólio
magnesiano dc até 1.3 x 0.5 cm e
aglomerados de anfibólio
magnesiano tabulares de até 1 1.3 x
1.3 cm.

o,



TABELA 4 - Perfil de alteração hidrotermal nas rochas básicas ígneas de granulação fina a média

PROTOLTTO

L
I

T
o
T
I

P

o
S

Plagioclás¡o-
hornblend¡
anfibolito

INCIPIENTEMENTE
ALTERADA.S

E
S

s

N

c
I

I

Plâg¡oclásio- hornblenda
ânfibolitos com
cumm¡ngtonita €

hornblerdå anlibol¡tos
com cûrrm¡ngtonitå e

act¡nol¡ta

lJomblenda (40-65%)
Plagioclásio (35-43%)

Quartzo (0-57o-

ftta'l'],enfe zy/o)
Opacos (0-5%)

zoNA DE TRÄNStÇÃO

C

E

s
s

Plagioclás¡o-hornblenda-
cumm¡ngton¡ta r¡stos.
cùmmington¡tr-hornbl€nda ristos
com grânadâ e hornblenda/act¡nolilâ-
cumm¡ngton¡tâ xistos

Homblenda (40-60%)
Acr¡nolira (até 4%)
Cummington¡ta (até 5%)
Plaeioclasio (35-43%)

Quartzo (0-15%)
Opacos (0-5%)

Diops¡dio (ató 2%)
T¡tanita (até 5%)
Zicão (até 1o/o)

Carbonato
Epidoto
Clinozoisita/epídoto
Rutilo

t

E
X
T
U

R

S

rnsmas longos oÙ

tabulares de

homblenda.
Restos reliquiares de

texturas ofìticas e

subofiticas

Diopsidio (até 2%)
'l ita¡ ita (até 5%)
Zitcão (aLé 1o/")

Carbonato
Upídoto
Clinozoisita/epidoto
Rutilo

cufnmin gronita (20-40%)
[{omblenda ou
tlomblenda./actinoljta (25-30%)
Andes jna./labradorira. (20-30%)

Quartz.o (5%)
Gtanada (57o. raramente 109/o)

Opacos (5%)

ZONA PETROGRAFICA I

Cord¡er¡tâ-cúmmington¡t¡
ânfibolito

ùIENOS TNTENSAMENTE ALTERAD,AS

r¡eoomtna¡ì r€ltqu l¡Ls oos
porfiroblastos d€

hcmblenda.

tlplooÌo
Zitcão

L.Ummrnglonrla (4)Yb)
Plagioclâsio ('15%)
Cordicr¡ta (5%)

Quartzo (30%)
Opacos (5%)

ZONA PETROGRÁFTCA 2

Clorif å-estâurolif a-cord¡€r¡ta-
grânedâ-cummingtonitr
ânfibolitos. estaurolitâ-
cordierita-granada-
ântol¡l¡ta/cummington¡ta
anfibolito e cordieritr-
granada-cur¡m¡ngton it¡

Anlibólios recristaliT-ados como lìnos
prismas euhedrais a subeuhedrais.

lrprdoto
Leucoxênio
Apatita
Rùtilo

IIIAIS INTENSAMENTE
ALTERADAS
Subsruno B

^nlibólio 
magnesiano (-40%)

Granada ( l5-17%)
Cordierita (59/o. raramente l07o)
PIagìoclásio (5-15%)

Quartzo (20%)
llstaurol¡ta (5-7%)
Opacos (lraços a 670)

Crân{dâ-co¡dierit{-
ântofilitâ anfibolitos.
cordierita-antofilita
ânfibol¡tos. åntofilifr-
cordieriatâ anfibolitos.
cordicritâ-grsn¡da-
antofilita snfibolitos.
grânada-flogop¡tâ-
cordierita-cumm¡ngtonita

Relíquias de homblenda
formando aglomerados com
uma po.ção cent¡a1 tabulaÍ
melhor preservada.

aglomemdos elípticos.
ovalados ou com fo¡mas de
"espinhas de peìxe".

Clorìta (até 59/o)

Flogopita (até 2%)
Epidoto
Carbonato
Apatita
Rutilo
7ìrcão

^nlolrlrra 
(25-4770)

Cìummingronita (0- I -olo)

Cordicrira ( l0-32%)
Cra¡ada ( l-20%)
Quarz-o (25-39%)
(:ied rita. em raras amoslras
(até 25o/")

Opacos (5%)

Rclíquias de homblenda
formando aglomerados com
uma porção central
ap.oximadamente tabular.
aglomcrados elípticos. ovalados
ou aproxiamdamente tabulares,
com foñnas de "espinhas de

Flogopita (ató 5%)
Clorita (até 2%)
Epídoto (até l%)
Apatita
Pin¡ta
Zitcão

Aglomerados radiais de
antofìli1a de até 0.7 x 0.6
cm distribuídos de forma
homogênea pela amost¡a e
poquiloblastos de cord¡cr¡ta
e gaanada.

01
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1.3 Rochas da Zona de Transicâo

Segundo Pérez-Aguilar (1996), nestes anfibolitos coexistem dois ou três tipos de anfibólio,

incluindo a homblenda, homblenda/aclinolita, actinolita e cummingtonita.

As rochas básicas ígneas incipientemente alteradas gradam para as rochas da zona de

transição sendo então dificil a separação entre ambos conjunto. Levando-se em consideração os

padrões de zonamentos, como o apresentado na FOTO 1, estabeleceu-se como critério petrográfico

distintivo os teores de actinoliø e cummingtonit4 inferiores a 5%o do volume nas rochas

incipientemente alteradas e superiores a 5'Yo nas rochas da zona de transição.

Em perfis continuos de alteração observados em rochas vulcanoclásticas com aglomerados

de anfibólio anteriormente descritas estas zonas de alteração podem ser estreitas, com espessura

variando entre 3 e I0 cm (Pérez-Aguilar, 1996). Nos demais litotipos não foi possivel constatar a

espessura da zona de transição, mas estas podem ser mais espessas, uma vez que são encontrados

afloramentos de grandes blocos de litoitpos da zona de transição em meio a afloramentos das rochas

hidrotermalizadas.

Estas rochas são formadas, em essência, por cumrningtonita, homblenda.

homblenda./actinolita, actinolita, quartzo e cordierita, além de granada em algumas amostras.

Podem mostrar-se muito enriquecidas em cummingtonila (alé 55%), sendo que cordierita pode estar

ausente ou'perfazer até 35/o do volume da rocha, diferentemente do observado por Pérez-Aguilar

(1996) e, em poucas amostras, a hornblenda foi recristalizada como prismas euhedrais e

subeuhedrais menores, em textura decussada.

A relação de cristalização dos minerais com as foliações metamórficas pode ser vista na

FIGURA 24.

As texturas e as relíquias de texturas e as relações em campo e em amostras de mão

permitiram a identificação de metabasilos ígneos da zona de transição com rochas blastoporfiríticas

de granulação grossa, as de granulação grossa com prismas longos de homblenda e de granuìação

fina a médiam mas nã foram encontrados metabasaltos com mineralogia típica da zona de zona de

transição.

Pérez-Aguilar (1996) considerou que a maioria destas rochas tinha origem vulcanoclástica,

mas grande parte delas tenr relíquias de texturas ígnea, o que permite incluí-las neste conjunto.

1.3.1 Rochas blastooorfiríticas de sranulacão erossa

Nestas rochas são ainda reconhecidos pseudomorfos do piroxênio ígneo de até 1 x 0,6 cm e

há variação no grau da alteração hidrotermal. As menos alteradas possuem pequena quantidade de

cummingtonita (6 a l0%), que pode inclusive estar ausente, e maior volume de homblenda (- 30%)

e, as mais alteradas têm pequen¿ìs quantidades de homblenda (- 5%) e alé 30Vo de cummingtonita.
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FIGURA 24 - Relação de cristalização dos minerais com as foliações metamórficas nos metabasitos ígneos e
vulcanoclásticos da zona de transição.

A hornblenda é pouco pleocróic4 variando composicionalmente ontre homblenda e

actinolita, sendo por vezes dificil a sua identificação ótica. São compostas por homblenda (5-30%),

actinolita ou homblenda/actinolita (25%), cummingtonita (5-35%), qrartzo (25-40yo), plagioclásio

(10-17%), cordierita (3-15%) e minerais opacos (5%), além de epídoto, flogopita e muscovita

acessórios. Algumas amostras, como na V170b, apresentam cummingtonita (30%) e arÍofrlita (5yo)

coexistentes e enriquecimento em minerais opacos (10%).

Petrograficamente estão representados por homblenda-actinolita anfibolitos com cordierita,

homblenda-cordierita-homblenda/actinolita-cummingtonita anfibolitos, cordierita-cummingtonita-

homblenda anfibolito, homblenda-cummingtonita anfibolitos com cordierita e homblenda-

cordierita-cummingtonita anfi bolitos.

Uma textura característica destas rochas é dada pela presença de aglomerados de anfibólio

que possuem no núcleo "fantasmas" de homblenda poiquiloblástica, localmente parcialmente

preservada e com inclusões de plagioclásio t quartzo f opacos (PRANCHA 2, Fotos A, B, C, D, E

e F). As relíquias de hornblenda podem estar envolvidas por agregados fibrosos equigranulares de

cummingtonita e/ou hornblenda./actnolita e/ou actinolita em arranjos radiados ou sob a forma de

"espinhas de peixe", comumente com pequenas relíquias homblenda com contatos difusos. Nas

bordas dos aglomerados podem estar presentes prismas maiores, pós-deformacionais, de

cummingtonita (PRANCHA 2, Fotos c, D, E e F). Em algumas das relíquias poiquiloblásticas de

homblenda a foliação intema (S) foi caracterizadas como sendo a Sr, que encontra-se dobrada

intrafolialmente, com com a s2 plano-axial, indicando cristalização pós-s2, mas a maioria dos

aglomerados de anfibólio esti orientada segundo a foliação s2 e ondulados pela D3, com suave

¡¡¡-¡¡t¡

lf- I

¡r t¡

r-ttt¡
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foliaçâo S3 associada.

As rochas corn aglomerados de anfibólio gradam para uma rocha inequigranular constituída

por pequenos aranjos estrelados, semi-radiados ou radiados de cummingtonita, plagioclásio (desde

minúsculos até 3 mm), actinolita ou hornblenda/actinolita, cummingtonita e alguns cristais finos de

cordierita poiquiloblástica com até 2,5 mm (PRANCHA 2, Fotos E e F). Em algumas amostras

podem ser identificadas texturas blastosubofiticas deformadas e alongadas segundo a 52, com

recristalização do antigo plagioclásio ígneo em cristais menores, com até 1,5 mm. Os grãos mais

grossos de plagioclásio podem apresentar formas arredondadas, bordas corroídas, texturas de

substituìção e riqueza de inclusões de actinolita. Também estão presentes finos cristais de

plagioclásio com formas amebóides, rico em inclusões de quartzo, e finos veios plagioclasíticos.

Os opacos são predominantemente finos e formam minúsculas trilhas sin-Sr e sin-S2

onduladas pela D3. Localmente estas trilhas podem formar até pequenas dobras fechadas D2.

Minerais opacos maiores. com até 2 mm, podem ser ¡icos em inclusões de quartzo, ou possuirem

forma de pequenas "manchas". Epídoto pode ser encontrado como produto da alteração de

anfibólio.

Nestas rochas podem ter abundanles aglomerados elípticos ou arredondados de quartzo

grosso, em moda conr 0,6 mm, com grãos anhedrais a subeuhedrais de plagioclásio de até 1,25 mm

e, por vezes, anfibólio, principalmente homblenda, associados. Estes agregados, foram deformados

pela S¡ e pela 52 o que, juntamente com as relações dos veios em amostras, permile atribuir sua

gênese a unì evento de silicificação pré-metamórfico, caraclerizado também por seus altos teores de

silica. Entretanto, alguns destes litotipos podem ser derivados de rochas andesiticas, como indicado

pela geoquímica.

1.3.2 Rochas de granulação qrossa com Drismas longos de hornblenda

Nestas rochas foram distinguidos dois subgrupos petrográficos: um com relíquias dos

prismas longos da homblenda e outro com lexturas ígneas subofiticas melhor preservadas.

O primeiro subgrupo apresenta prismas longos poiquiloblásticos de hornblenda, semelhantes

aos descritos anteriormente, mas dispostos nos núcleos de aglomerados de anfibólio. Estes medem,

em moda, 5 x 1,30 mm, possuem inclusões de quartzo, plagioclásio e opacos tabulares,

provavelmente ilmenita, e gradam para arranjos fibrosos radiados, semi-radiados ou finas agulhas

de actinolita + cummingtonita em direção às bordas. Em algums amostras pode-se reconhecer ainda

que a homblenda foi totalmente substituída por aglomerados radiados fibrosos de actinolita e, em

outras, reslos de texturas subofiticas alongadas pela 52.

As rochas deste subgrupo petrograficamente classificadas como cummingtonita-

hornblenda,/actinolita-actinolita anfibolito com cummingtonita, clorita-actinolita-
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homblenda./actinolita anfibolitos, homblenda/actinolita-actinolita anfibolitos, cummingtonita-

homblenda./actinolita anfibolitos e são constituídas por homblenda./actinolita (10-40%), anfibólio

pouco pleocróico a incolor, provavelmente actinolita (15-20%), cummingtonita (3-30%), quaÍzo

(20-35%), plagioclásio (8- 30%), clorita (ausente a 10o/o) e minerais opacos (ausentes a 5%). Como

acessórios podem estar presentes cordierita. zircão, carbonato. clinozoisita,/epídoto e biotita. Não

são raras amostras com disseminação (até 4%) e bolsões com até 2 cm de comprimento ricos em

biotita (- 7 5o/o), alongados segundo a Sz e ondulados pela D3. Também são comuns nestes lilotipos

bolsões ou veios de quartzo (54r'/o), feldspato (40%), anfibólio muito pouco pleocróico a incolor ou

cunrmingtonita (5%), opacos (< 1%) e epídoto. Na amostra V440 os aglomerados de anfìbólio

formam verdadeiras "ilhas" cercadas por estes veios, consituindo reliquias de estruturas hox v,ork

melamorfisadas.

As rochas do segundo subgrupo são predominantemente equigranulares, na maioria das

amostras, coexistem homblenda e cummingtonita e apresentam, caracteristicamente, anfibólio em

textura decussada (PRANCHA 2, Fotos G e Il; PRANCHA 3, Fotos A e B). Comparativamente aos

seus protólitos, as relíquias ou cristais de anfibólio são mais finos, alcançando no máximo 6,3 x 1,3

nrnr, o que pode ser atribuido à maior intensidade da deformação e da recristalização. Podem

coexistir prismas longos euhedrais a subeuhedrais poiquiloblásticos de anfibólio (PRANCHA 2,

Fotos G e H), às vezes instáveis, ou relíquias. geralmente dobradas pela 52 e recristalizadas em

grãos menores (PRANCHA 3, Fotos A e B). Nestes predominam inclusões de plagioclásio, de

biotita, clorjta e minerais opacos. Em raras amostras intensamente foliadas pela 52 podem ser

identihcadas dobras D2 fechadas e arcos poligonais de anfibólios.

As rochas com coexistência de homblenda e cummingtonita deste subgrupo são formadas

por homblenda (5-40%), cummingtonita (15-55%), plagioclásio (15-35%), cordierita (0-35%),

quartzo (5-15%), minerais opacos (1-5%), clorita magnesiana, rutilo, clinozoisita./epídoto (tr.-5%),

zircão, biotita (t.-2%), apatita e leucoxênio. Dentre as rochas da zona de transição, estas são as

mais enriquecidas em cummingtonita. As que não possuem hornblenda têm actinolita e

cummingtonita coexistentes e são constituídos por clorita (40-50%), actinolita (20-30%),

cummingtonita (10-15%), plagioclásio (oligoclásio?) (10-15%), quartzo (59'o), minerais opacos (tr.-

5%), epídoto (lr.-5%) e biotita. Algumas amostras, como as PB2783C e 13062, são ricas em clorita

magnesiana e petrograficamente são classifìcados como cummingtonita-homblenda anfibolito,

cumminglonita anfibolito, cummingtonita-actinolita-clorita magnesiana anfibolito, epídoto-

cummingtonita-actinol jta-clorita magnesiana anfibolito, hornblenda-cordierita-cummingtonita

anfi bolito e homblenda-plagioclásio-cummingtonita anfi bolito.

Uma feìção ca¡acterística deste conjunto é a presença de cristais ou relíquias de anfìbólio

zonados, com homblenda, mais raramente actinolita, passando para cummingtonita nas bordas
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(PRANCHA 2, Fotos G e H). Localmente pode-se observar uma borda de reação entre os núcleos

de hornblenda poiquiloblástica e as bordas de cummingtonita, com biotita e rutilo.

O anfibólio constitui porfiroblastos dispersos em matriz muito rica em clorita magnesiana I
plagioclásio t quaftzo e, por vezes, finíssima "poeira" de minerais opacos. Ocorrem também opacos

mais grossos com formas imegulares ou como aglomerados distribuídos homogeneamente pela

rocha, que coexistem com finíssimos cristais de minerais opacos dispersos na matriz ou inclusos no

anfibólio.

Em algumas amostras deste subgrupo coexistem dois tipos de cummingtonita, uma incolor,

límpida, geralmente livre de inclusões, e outra que ocorre como cristais turvos e deformados, com

fraco pleocroísmo, com Z: marrom-claro, Y = marrom muito claro e X = amarelo-pálido. A

primeira forma predominantemente prismas pós-deformacionais mais grossos, mas também ocorre

como cristais finos na na malriz que, por vezes, podem possuir pequenas "manchas" irregulares de

homblenda ou de actinolita. O segundo tipo tem cristalização sin-Sz e, subordinadamente, sin-Sr.

Também podem ocorrer agregados fibrosos de cummingtonita, comumente tendendo a radiados, e

finos cristais de anfibólio magnesiano dobrados pela D2 e recristalizados segundo a 52.

Na matriz das rochas do segundo subgrupo predominando grãos maiores de plagioclásio

"manchados", provavelmente de andesina, em uma massa intersticial fìna de plagioclásio

totalmente reequilibrado em grãos menores, provavelmente de oligoclasio, em arranjo textural que

sugere a existência de um evenlo cataclástico anterior à recristalizagão.

Também podem ser encontrados agregados granoblásticos de quartzo e de plagioclásio e

biotita marrom-avermelhada, que pode associar-se às relíquias da hornblenda ou constituir cristais

irregulares mais grossos, originados pela alteração do anfibólio.

Como minerais acesórios ocorrem finos cristais de rutilo na borda de reação da homblenda

com a cummingtonita ou associados aos agregados de opacos, zircão como inclusões nos anfibólios

e na biotita, apatita subeuhedral relativamente grossa associada à cumminglonita e/ou à cordierita,

pequenos cristais euhedrais ou anhedrais corroídos de epídoto distribuídos nas bordas e fraturas dos

antigos cristais máficos e cordierita de cristalização pós-S2, localmente dobrada pela 53.

1.3.3 Rochas de sranulacão fina a média

Na maioria destas rochas as texturas ígneas foram totalmente recristalizadas, bem como os

anfibólios metamórficos, que constituem prismas curtos euhedrais de homblenda,

homblenda,/actinolita e cummingtonita. São rochas predominantemente foliadas, com textura

nemaloblástica com finos cristais plagioclásio intersticiais aos cristais de anfibólio.
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FOTO A - Metabasito ígneo blastoporfirítico de granulação grossa da zona de transição. onde

coexistem hornblenda, hornblenda./actinolita e cummingtonita. (l) Homblenda. Lado maior da foto

= 5,5 mm.

FOTO B - ldem Foto A. com analisador cruzado.

FOTO C - Metabasito ígneo blastoporfirítico de granulação grossa da zona de transição, onde

coexistem homblenda, hornblenda,/actinolita e cunmingtonita. Observa-se à esquerda da foto um

aglomerado constituído por diferentes anfibólios, com honrblenda poiquiloblástica que grada para

homblenda./actinolita envolvida por pequenos prismas pós-deformacionais de cummingtonita. À

di¡eita observa-se um bolsão rico em plagioclásio e cordierita. Lado maior da foto = 5,5 rnm.

FOTO D - Idem Foto C. com analisador cruzado.

FOTO E - Merabasito igneo blasîoporfirítico de granulação grossa da zona de transição, onde

coexistem homblenda, homblenda./actinolita e pequenas quantidades de cumminglonita. (1)

Aglomerado constituído por diferentes tipos de anfibólio, possuindo na parte central homblenda

poiquiloblástica que grada para arrados semi-radiados e na forma de "espinhas de peixe" de

homblenda,/actin olita; 2 - Arranjo radiado menor de hornblenda./actinolita, em matriz formada por

quartzo, feldspato e pequena quantidade de anfìbólio. Lado maior da foto = 5,5 mm.

FOTO F - Idem Foto E, com analisador cruzado.

FOTO G - Metabasito ígneo de granulação grossa com prismas longos de hornblenda da zona de

transição onde há predomínio de homblenda e relativamente pouca quantidade de cummingtonita

em textura decussada. (1) Prismas longos de anfibólio com núcleos de homblenda poiquiloblástica e

bordas de cummingtonita indicadas pela seta, dispersos em matriz hna a média constituída por

plagioclásio e hornblenda com texturas blastosubofìticas. Lado maior da foto:5,5 mm.

FOTO H - Idem Foto G, com analisador cruzado.
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Petrograficamente correspondem a homblenda-cummingtonita xistos, cummingtonita-

homblenda xistos com granada e homblenda/actinolita-cummingtonita xistos constituídos por

cummingtonita (20-40%), homblenda ou homblenda,/actinolita Q5-30%), andesina./labradorita (20-

30%o), quartzo Q 5%), granada (5%o, raramente 10%), opacos (5%), epídoto (tr.) e zircão (tr.).

1.4 Rochas Menos Intensamente Alter¡das

Estas rochas são caracterizadas pela total substituição da homblenda e/ou do anfibólio pouco

pleocróico existentes nas rochas da zona de transição por cummingtonita, antofilita ou gedrita
(PRANCHA 3, Fotos c, D e E). Apesar destas rochas terem sofrido grandes mudanças químicas

(Pérez-Aguilar, 1996) elas foram denominadas como menos intensamente alteradas por se

distribuírem, tanto em afloramentos como em amostras de mão, entre os litotipos básicos da zona de

transição e os mais intensamente alterados.

Pérez-Aguilar (1996) considerou estes litotipos derivados exclusivamente de rochas

vulcanocl¡ísticas, mas estes estudos mostram que parte delas têm origem ígnea.

Devido às intensas transformações químicas e ao metamorfismo, raramente há possibilidade

de distinguir-se mineralogicamente e texturalmente os diferentes protólitos deste conjunto, razão
pela qual todos foram agrupados nas descrições que se seguem. As composições e texturas destes

litotipos estão sintetizadas na TABELA 4 e a cnstalização dos minerais em relação às foliações

metamórficas na FIGURA 25.
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FIGURA 25 - Relações de cristalização dos minerais com as foliações metamórficas nos metabasitos ígneos
e vulcanoclásticos menos intensamente alteradas.
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Tipicamente estas rochas possuem aglomerados de anfibólios, semelhantes àqueles já

descritos nas rochas ígneas da zona de transição, com núcleos formados por cummingtonita hna e

quartzo + plagioclásio + opacos ou cummingtonita poiquiloblástica com inclusões de quartzo +

plagioclásio l_ opacos, por vezes aproximadamente prismáticos (PRANCHA 3, Fotos C e D),

sugerindo que a cristalização deu-se ao redor de antigos cristais de piroxênio, talvez ígneos. Os

núcleos são envolvidos por cristais grossos e finos de anfibólio, comumente em arranjos semi-

radiados ou formando uma espécie de "cauda". Onde a recristalização foi mais intensa os núcleos

pseudomórficos são totalmente substituídos por aglomerados de cummingtonita com forma de

"espinha de peixe" ou de "cauda" (PRANCHA 3, Foto E). As porções ainda mais recristalizadas

são formadas por arranjos radiados ou semi-radiados de cummingtonita, geralmente mais finos que

os cristais dos aglomerados acima descritos, mas que, ocasionalmente, podem medir até 2 mm. Os

anfibólios destes arranjos conrumente estão deformados e rotacionados pelos eventos

deformacionais.

As rochas são inequigranulares, muito fìnas a finas, havendo raros cristais de cummingtonita

com até l 2 mm. Composicionalmente são muito semelhantes às rochas vulcanoclásticas menos

intensamente alteradas descritas no item anterior e também puderam ser distinguidas duas zonas

petrográficas em função da ausência ou presença de granada. Esta granulação sugere que estas

rochas foram geradas predominantemente a partir de protólitos ígneos básicos de granulação fina a

média.

Dois subconjuntos petrográfìcos foram individualizados, denominados como zonas

petrográficas I e 2.

Rochas da Zona PeTrogrâfica I são raras, estando representadas por cordierita-

cummingtonita anfibolitos constituídos por cumminglonita (45%), quarrzo (30o/o), plagioclásio (-
l5%), cordierita (5%) e minerais opacos (5%), além de apatita, rutilo, epídoto e leucoxênio

acessórios (PRANCHA 3, Fotos C e D).

As rochas menos intensamente alteradas da Z-ona Petrográfica 2 são mais abundantes e

correspondem a clorita-estaurolita-co¡dierita-granada-cummingtonita anfibolito, estaurolita-

cordierita-granada-antofilita-cummingtonita anfibolito e cordierita-granada-cummingtonita

anfibolito (PRANCHA 3, Foto E) formados por anfibólio magnesiano (- 40%), quartzo (20o/o),

granada (15-17%), cordierita (5010, raramente 10%:o), plagioclitsio (5-15%), estaurolita (5-7o/o) clorita

(5%), minerais opacos (tr,-6%), flogopita (aTé 2%) e epídoto, apatita, carbonaTo, zircão e rutilo em

pequenas quantidades. Na amostra 1302 coexistem cumminglonita (20%) e um ortoanfibólio

(-15%) com pleocroísmo fraco, variando de Z: verde-maçã muito claro e X = marron muito pálido

a incolor e birrefringência de - 0,025, opticamente identificado como antofilita rica em ferro. Em
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uma das amostras do afloramento Sl7 houve intensa recristalização do anfibólio como prisnas

euhedrais e subeuhedrais mais finos de cumminglonita orientados segundo a 52, correspondendo um

cummingtonita xisto foramdo por cummingtonita (50-60%), plagioclásio (30-35%) e opacos (5%).

Os cristais mais grossos de cunrmingtonita pós-deformacional têm aproximadamente 0,45 mm de

comprimento, sendo raros cristais com até 1,2 mm, e alguns são geminados.

O tamanho médio dos aglomerados de anfibólio magnesiano neste subconjunto varia 5 x 2 a

8 x 7 mm, sugerindo que os protólitos destas rochas foram as rochas de granulaçâo grossa com

prismas longos de homblenda. Alguns aglomerados de cummingtonita podem mostrar-se

excepcionalmente ricos em inclusões de rutilo, que resta da quebra de cristais de estaurolita.

Ern algumas amostras da Zona Petrográfica 2 a granada é poiquiloblástica e cristalizada sin-

a pós-S2 e, em outras. são idiomórficas a subidiomórfìcas e, essencialmente, pós-S3. Os cristais mais

grossos de granada pós-deformacional podem medir até 3,0 mm e, comumente, englobam os

agìomerados de cummingtonita, dos quais só restam relíquias inclusas que definem uma Si ora

correlacionável à Sl, ora 52. que, localmente desenham dobras Dz e D3. Geralmente cristais mais

finos são bem formados e relativamente pobres em inclusões.

A granada poiquiloblástica sin- a pós-S2 geralnrente é maior que as anteriores, alcançando

até 7 x 3 mn.r, e pode apresentar borda com granada fina pós-deformacionais relativamente pobres

em inclusões. Suas formas são arredondadas, elípticas ou inegulares e, localmente, estão onduladas

pela D3.

Os aglonerados de anfibólios e os cristais de granada estão dispersos em uma matriz de

granulação muito fìna constituida predominantemente por quartzo, plagioclásio, cordierita,

cummingtonita, minerais opacos e estaurolita. Geralmente a mafriz é muito enriquecida em quartzo

grosso, podendo-se ainda serem reconhecidos restos de veios transpostos, evidenciando intensa

silicificação pré-metamórfica, relativamente aos protólitos. Em alguns casos, como na amostra 1426

quase que toda a matriz é formada por quartzo em arranjo em mosaico, indicando forte lixiviação da

rocha original. Os cristais de quartzo podem possuir minúsculas inclusões subeuhedrais de

turmalina verde, por vezes zonada, com núcleo marrorr, sugerindo que estes sistemas hidrotermais

podem estar vinculados com a formação dos turmalinitos vulcanogênicos descritos por Juliani

(1993). A silicificação dificulta muito a identificação dos protólitos, mas parte destes litotipos

podem ser derivados de andesitos.

A cordierita ocorre como finos cristais anhedrais dispersos na malriz, mas localmente

tendem a formar pequenos aglomerados e/ou poiquiloblastos irregulares com até 0,8 mm de

diâmetro, ricos em inclusões de quartzo. Comparativamente às ¡ochas vulcanoclásticas menos

intensamente alteradas estas são mais pobres em cordierita. Na amostra 13024 parte da cordierita

cristalizou-se pela quebra da estaurolita e, nestes casos, os cristais são ricos em inclusões
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minúsculas de rutilo e de opacos tabulares, sugerindo serem de ilmenita. Comumente oconeln

também minúsculos crjslais de zircão inclusos na cordierita. formando tipicos halos pleocróicos.

O plagioclásio distribui-se essencialmente na matriz e, secundariamente, nos aglomerados

de anfibólio. Podem também consituir pequenos poiquiloblastos labradorita,/bytownita sin-S¡

defomrados, ricos em inclusões de quartzo. Entretanto predomina amplanente andesina,/labradorita

como cristais finos sin-Sz, geminados e pouco deformados, geralmente anhedrais, muito emboram

não faltem cristais subeuhedrais. Ocasionalmente ocorrem como cristais esqueléticos descontínuos

sin-Sz, bem como aglomerados de cristais finos.

Os minerais opacos exibem formas octaédricas e cúbicas bem formadas, identificados como

magnetira e pirita, mas não faltam cristais tabulares orientados segundo as foliações, por vezes ricos

ricos em inclusões de quartzo, granada e cumminglonita.

A estaurolita ocorre como cristais hnos instáveis sin-Sl, quase sempre com coronas de

plagioclásio e/ou cordieritia, rutilo e minerais opacos: distribuídos preferencialmente no centro e

nas bordas dos aglomerados de anfibólio e, secundariamente, na matriz. Como minerais

retrometamórficos podem estar presentes flogopita e clorita magnesiana como produto da alteração

da cummingtonita. epídoto e carbonato como produto da alferação do plagioclásio e clorita rica em

ferro como produto da alteração da granada. A flogopita, quando presentes, estão restríta a delgados

leitos.

Podem estar presentes finissimos veios de quartzo com cummingtonita (5-10%o) e, por vezes,

com pequenas quantidades de cordierita anhedral muito fina ou formando incipientes

poiquiloblastos de até 0,3 mm.

Em microfraturas, ou em pequenos veios, é possível observar-se a presença de clorita

magnesiana, aglomerado microgranulares de carbonato marron claro e minerais opacos, produtos da

alteração da cumminglonita.

1.5 Rochas Mais Intenssmente Alteradas

A lixiviação hidrotermal intensa faz com que rochas quimicamente distintas, como as

intermediárias e as básicas adquiram composições semelhantes (Hemley & Ellis, 1983), processo

este que, juntamente com recristalização metamórfica em grau médio, impossibilita, na maioria das

amostras, uma distinção segura da origem ígnea ou vulcanoclástica e, afé mesmo, se a composição

original era basáltica ou andesítica/riodacítica. Entretanto, apesar da mineralogia semelhante, alguns

conjuntos de rochas de origem ígnea puderam ser separados das vulcanoclásticas em alguns

afloramentos e em amostras de mão com perfis contínuos de alteração, o que permitiu a definição

de critérios petrográficos para identificação da intensidade e do tipo do protólito em afloramentos

isolados e relativamente homogêneos. Assim, foram distinguidos três subgrupos petrográficos das
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darochas básicas de origem ígnea. denominados de A' B e C, em função da granulação'

predominancia de prismas isolados e dos arranjos texturais do(s) anfibólio(s) magnesiano(s)'

De modo geral são rochas de granulação grossa constituídas por antofilita, cummingtonita e

poiquiloblastos de granada e/ou cordierita, com pouca ou nenhuma matriz (PRANCHA 3, Fotos F,

G e H; PRANCHA 4, Fotos A e B; FIGURA 26).

As rochas do Subgrupo A são produto da alteração extrema das rochas básicas porfrriticas

de granulação grossa e das rochas com prismas longos de homblenda, ou seja, correspondem aos

protólitos provavelmente intrusos e gabróicos (PRANCHA 3, Fotos G e H)'

As amostras Ill0b, Il10d, 1110e. 127 56c e 136 possuem prismas longos de anfibólio

magnesiano conl até 1,35 x 0,5 cm e as I290a e Ill0ftêm aglomerados de anfibólio magnesiauo

com secções aproximadamente retangulares com até 1,3 x 1,3 cm), em textura que sugere fomração

a partir de fenocristais de piroxênio. Este subconjunto é formado por granada-flogopita-

cunimingtonita/antofi lita-cordieríta anfibolitos, cummingtonita/antofilita-cordierita anfibolitos,

granada-cordierita-cummingtonita/antofilita anfibolitos e cordierita-granada-

cummingtonita./antofilita anfibolitos constituídos por antofilita (8-23%), cumminglonita (7'10%)'

cordierita (26-34%, raramente l0%), granada (2-10%, raramente 22o/o) quartzo (25'40%) e minerais

opacos (tr.-57o). flogopita (2-5"/o), clorita (tr.-3%), plagioclásio (r.-1%) e apatita, zircão, epídoto,

rutilo. carbonato e pinita subordinados. Dentre as rochas mais intensamente alteradas. estas são as

mais pobres em anfibólio e ricas em qtJartzo ' Nestas rochas observa-se um abundante

intercrescimento de finos e longos prismas de cummingonita dentro de cristais maiores de antofilita

conforme descrito por Pérez-Aguilar (1996).

No Subgrupo B foram agrupadas as amostras formadas por prismas mais finos e

equigranulares de anfibólio magnesiano cujo tamanho pode variar entre 0,1 e 0,3 cm que, pela

distribuição mais ou menos homogênea dos arranjos e prismas de anfibólio, sugeten formação a

paÍir das rochas básicas de granulação fina a média, ou seja, correspondem as rochas efusivas

alteradas (TABELA 4). Em algumas amostras, como nas PB32a, 134 e P8105, predominam

anfibólios pós-S2 em arranjos radiados com até 0,7 X 0,6 cm e nas rochas mais afetadas pela 52 ou

por uma foliação milonítica (S,), como as PB30b e PB101a, os a¡rfibólios estão orientados segundo

as foliações. Este conjunto é formado por granada-cordierita-antofilita anfibolitos. cordierita-

antofilita anfibolitos, antofilita-cordierita anfibolitos, cordierita-granada-antofilita anfibolitos e

granada-flogopita-cordierita-cummingtonita anfibolitos consituídos por antofilita (25-47%)'

cumminglonita (0-1%), cordieriTÀ (10-32%), granada (l-20%) qtartzo (25-39%o) e minerais opacos

(3-5%). flogopita (rr.-5%), clorira (t.-20/oi), epídoto (tr.-1%), apatita, zircão e pinita. Tipicamente o

anfibólio magnesiano é representado quase que excusivamente pelo ofoanfibólio.
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FOTO A - Metabasito ígneo de granulação grossa com prismas longos de homblenda da zona de

transição, onde há predominio de cummingtonita e relativamenfe pouca quantidade de homblenda,

mostrando intensa recristalização dos antigos porfiroblastos de anfibólio. Lado maior da foto = 5,5

mlll.

FOTO B - Idem Folo A. com analisador cruzado.

FOTO C - Metabasito ígneo menos intensamente alterado da zona petrográfica 1. onde notam-se

aglomerados de cummingtonita com núcleos formados por cuntmingtonita fina e quartzo +

plagioclásio l opacos envolvidos por cristais finos de anfibólio em ananjos semi-radiados, dispersos

em matriz fina formada principalmente por quartzo, cummingtonita e minerais opacos. Lado maior

da foto : 5,5 mm

F'OTO D - Iden Foto C, com analisador cruzado. (l) e (2) Relíquias de cristais de homblenda

aproximadamente prismáticos que foram substituídos por finos cristais de cummingtonita.

FOTO E - Metabasito ígneo menos intensamente alterado da zona petrogrâftca 2, com aglomerados

de cumminglonita dispersos em matriz fina formada principalniente por quarlzo, cumminglonita e

minerais opacos. (l) Núcleos pseudonrórficos totalmente substituidos por aglomerados de

cummingtonita com formas de "espinha de peixe" ou de "cauda", (2) Granada pós-deformacional.

Lado maior da foto = 5,5 mm

FOTO F - Metabasito ígneo mais intensamente alterado. (1) e (2) Arranjos radiados e semi-radiados

de anfibólio magnesiano, (3) Poiquilobasto de cordierita, (4) Poiquiloblasto de granada, (5) Veio

recristalizado de quartzo. Lado maior da foto * 30 mm.

FOTO G - Metabasito ígneo mais intensamente alterado. ( I ) Prismas longos de anfibólio

magnesiano, (2) Poiquiloblasto de cordierita, (3) Poiquiloblasto de granada. Lado maior da foto =

5,5 mm.

FOTO H - Idem foto G, com analisador cruzado.
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Mineral SùbsruDo A Subsruoo B Subsruno C
Antofilita 8-230/. 25-4'tot 5-10yo
Cumminstonita 'l -10o/o 0-1% t5-30%
Anfibólios (tôtâll 15-30% 25-47% 25 a 40o/o

Cord ierit¿ 26 -3 4o/o, rarame nte 1 ïYo 10-32% 20-25o/o
Grânâdâ 2- 1 

jYo, r aramente 22o/o t-20% 15-20yo
Ouartzo 25-40% 25-39% 22-35yo
Plagioclásio Ausente a I o/o Ausente Ausente a 30%

FICURA 26 - Teores dos principais minerais nos subgnipos petrográficos dos metabasitos ígneos e
metavulcanoclásticas intensamente alteradas.

Nas rochas do Subgrupo C a maioria dos ananjos de anfibólio possuem núcleos formados

por finos cristais de anfìbólio e, geralmente, têm grãos mais grossos, pós-deformacionais, nas

bordas, como nas amostras Il09a, 1288, PBlO5b e PBl06b. Na maior pafe destas amostras

observam-se arranjos de anfibólio aproximadamente equidimensionais, com formas

âproximadamente tabulares, com até 0,7 x 0,5 cm, esféricas, com até 5 mm de diâmetro, elípticas,

radiadas, semi-radiadas ou como "espinhas de peixes" múltiplas. Os núcleos das texturas esféricas e

elipticas são constiluídos por finíssimos prismas rotacionados de anfibólio. Estas texturas são

semelhantes às observadas nas rochas vulcanoclásticas, dificultando a identificação do protólito em

afloramenlos isolados, mas a maioria das amostras deve corresponder a produtos de alteração de

rochas ígneas básicas, talvez com gradações para andesitos.

As rochas deste subgrupo são granada-cordierita-cummingtonita anfibolitos, granada-

cordierita-cummingtonita,/antofilita anfibolitos, cordierita-antofilita anfibolitos formados por

antofilita (5-10%), cummingronira (15-30%), cordierira (20-25%), granada (7-2jyo), quartzo (22-

35%), minerais opacos (3-5%), plagioclásio (tr.-3%), clorira (tr.-2o/o), flogopita (tr.-|%o), zircão,

epídoto, clinozoisita./epídoto, apatita e pinita. Em algumas amostras foram identificados cristais

finos, provavelmente de gedrita. Nas amostras onde coexistem cummingtonita e antofilita,

geralmente predomina o primeiro e a antofilita ocoÏTe apenas como cristais grosso.

2 METAVULCANOCLÁSTICAS BÁSICAS

O termo vulcanoclástico foi introduzido por Fisher (1961) e inclui todo material clástico de

origem vulcânica, independentemente do processo de fragmentação, do agente transportador e do

ambiente. podendo estar misturado em proporções variáveis com material de origem não vulcânica.

As rochas \rulcanoclásticas foram separadas em: metatufos bandados, prováveis Iapillistones

e lopillì/ufß, metatufos com porfiroblastos de diopsídio e rochas lulcanoclásticas com

aglomerados de anfìbólio. Um resumo destas rochas pode ser encontrado na TABELA 5. A relação

de cristalização dos minerais relativamente às foliações metamórficas pode ser observada na

FIGURA 27.
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2.1 Protólitos

2.2.1 Metatufos bandados

São rochas de inequigranulares de granulação muilo fina a fina, geralmente conr

bandamento caracterizado pela alternância de leitos com granulação e composição distintas. com

espessuras variando de 2 mn a alguns cenlímetros. Podem constituir rochas finamente laminadas,

com textura nematoblástica dada pela orientação de prismas de anfibólio, e apresentar intercalações

de lâminas e delgadas bandas de meÍacherl. O tamanho médio da homblenda nos leitos de

granulação mais fina é de - 0,02 mm, com a qual coexistem cristais criptocristalinos de anfibólio.

Os leitos de granulação mais grossa são mais pobres em hornblenda. cujos cristais podem alcançar

0,7 mm de comprimento.

TABELA 5 * Protólitos de rochas básicas vu lcanoclásticas.

Segundo Cas & Wright (1987) depósitos de cinzas e de seus equivalentes litifìcados. os

tufos. coruespondem a depósitos piroclásticos, cujos componentes medem, em moda, 2 mm ou

menos e não apresentam retrabalhamento epiclásticos. Pela sua granulação, composição, estrutura

bandada, altemância de finos leitos e pela presença camadas de melachert estas rochas foram

caracterizadas como tufos metamorfi sados.

Petrograficamenle compõem hornblenda xistos finos com homblenda (65-80%),

plagioclásio (10-30%), quartzo (0-5%o) e opacos (2-5%), além apatita, rutilo, epidoto,

clinozoisita./epídoto, zircão e clorita subordinados. Rulilo e zircão ocorrem principalmente como

inclusões na homblenda. A homblenda apresenta pleocroismo que varia de Z: verde-maçã, Y =
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verde-maffomeX:verde-amareladomuitoclaroebirrefringência-0,035eânguloentreZeC:

150.

2.2.2 Prová.veis metølapillistones e metalapilli-tuffs

São compostos por rochas de granulação muito fina a média, com relíquias de fragmentos

líticos básicos angulosos (PRANCHA 4, Fotos C e D) a arredondados (PRANCHA 4, Fotos E e F),

localmente com bordas irregulares, de granulação variada, podendo atingir até 7,5 mm x 4 mm. Os

fragmentos destacam-se da rocha por constituírem porções equigranulares cripto- a microcristalinas

de minúsculos cristais de homblenda (60-95%), plagioclásio (3-30%) e clinozoisita./epídoto (3-

40%), sendo que, por vezes, podem ser observados finíssimos minerais opacos. Alguns destes

fragmentos são quase que exclusivamente formados por homblenda, outros são ricos em

plagioclásio, indicando contribuição de ¡ochas andesíticas, e alguns se destacam por apresentarem

aspecto turvo, devido à presença de grande quantidade de frníssimos clinozoisita./epídoto. Em

alguns dos fragmentos homblendíticos ocorrem pequenos aglomerados de plagioclísio que podem

representar antigas vesículas preenchidas. Na maioria dos fragmentos menores os contomos não são

nítidos, devido à recristalização metamórfica.

Foliação/
lMineral

Pircxênio

! llt
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Opacos grossos
os finos ¡rrtttt

S¡

I

rr-tt

Anfibolito a

xistos verdes

FIGURA 27 - Relação de cristalização dos minerais com as foliações metamórficas nos protólitos básicos de
origem vulcanoclástica.

Entre os fragmentos predomina uma matriz inequigranular constituída principalmente por

homblenda + plagiockisio + opacos, sendo que os cristais de homblenda e plagioclásio podem

variar desde micrométricos até 1,9 mm e sempre são formados por uma rocha de granulação mais

grossa que a dos fragmentos líticos.
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Nestas rochas podem ser distinguidos dois subgrupos:

1) Plagioclásio-homblenda anfibolitos constituidos por homblenda (60-65%), plagioclásio

(- 36%), opacos (- 2o/o) e, por vezes, quartzo (- 5%). A homblenda tem fórmula pleocróica com Z

: verde-maçã claro, Y = verde-oliva amarronzado e X = verde-amarronzado muito claro e

binefringência de - 0,026. Nestas rochas há predonínio de relíquias de fragrnentos compostos

essencialmente por homblenda (PRANCHA 4, Fotos C e D) ou por homblenda +

clinozoisita,iepidoto. Nos espaços interfragmentos predomina o plagioclásio sobre a hornblenda. A

granulação é relativamente menor do que aquela presente nos espaços interfragmentos das rochas

do grupo anterior, medindo a homblenda, em moda.0,l5 mm (PRANCHA 4, Fotos C e D).

2) Rochas com homblenda (70-85%), plagioclásio (10-15%) e opacos (4-7%). A hornblenda

é mais pleocróica que a do grupo anterior, com Z: verde-maçã, Y = verde-oliva e X = verde-

amarelado muito claro e binefringência de - 0.027 . Nestas rochas predominam relíquias de

fragnrentos formados essencialmente por homblenda + plagioclásio e nos espaços interfragmentos

há maior abundância de hornblenda sobre plagioclásio, de granulação comparativamente mais

grossa, medindo, em moda, 0.30 mm (PRANCHA 4, Fotos E e F).

Em todas amostras estão preserÌtes pequenas quantidades de clinozoisita/epídoto (3-10%) e,

como minerais traços ocorrem epídoto, carbonato, zircão e apatita. Excetuando-se a

clinozoisita,/epídoto. a distribuição dos demais acessórios e dos minerais opacos maiores está

restrita aos espaços inlerfragmentos.

O plagioclásio presente nos espaços interfragmenlos possui tamanhos e formas variadas e

ern algumas amostras os espaços entre os "fantasmas" dos antigos fragmentos podem estar

preenchidos por aglomerados de plagioclásio de até 1,25 mm. Nos cristais maiores de plagioclásio

observam-se tanlo formas subeuhedrais como anhedrais amebóides, sendo geralmente ricos em

inclusões de hornblenda. clinozoisita./epídoto e de plagioclásio com composições mais anortíticas,

minúsculas e com fomras amebóides. Os cristais menores de plagioclásio geralmente possuem

formas subeuhedrais e são pobres em inclusões e em algumas amostras predominam finos cristais

recristalizados.

O quartzo. quando presente, está geralmente restrito a bolsões de até 3,8 mm de diâmetro,

constituídos por quaftzo + homblenda + plagioclásio. Nos opacos predominam formas inegulares

orienladas predominantemente segundo â 52, mas também segundo a S1, podendo possuir algumas

inclusões de homblenda e plagioclásio. Em algumas amostras, tanto a quantidade de carbonato

como de clinozoisita./epídoto pode alcançar I o/o do volume da rocha.

Devido à sobreposição dos diversos eventos metamórficos é difÌcil a identifìcação dos

processos formadores destas rochas, mas relíquias das texturas sugerem formação em erupções

hidroclásticas (Fisher & Schmincke, 1984) ou pelo conlato de derrames de lavas máficas com a
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água do mar, correspondendo. neste caso, a hialoclastitos de granulação fina (Fuller, 1931 ; Carlisle.

1963;Honnorez & Kirst, 1975; Fisher & Schmincke, 1984).

Nos hialoclastitos ocorrem vidros de cor ma¡rom-claro a maûom-avermelhado.

denominados de sideromelano, ou vidros pretos, chamados de taquilitos (MacDonald, 1972, Ross &

Smith, l96l; Fisher & Schmincke. 1984; Cas & Wrìght. 1987) e nas bordas de pillov,-/avas poden.r

coexistir estes dois tipos de vidro basáltico (Moore, 1966; Kawaclii el a|.,1983, em Cas & Wright.

1987).

O siderolnelano é especialmente suscetível à alteração e, elÌr corìtato com a água do mar

pode facilmente fon¡ar um vidro hidratado de cor amarelo-amarronzado. chamado de palagonila

(Peacock & Fuller, 1928; Moore, 1966; Hay & Iijima, 1968; MacDonald, 1972), constituído por

material isotrópico fibroso ou gelatinoso, contendo principalmente argilas, especialmente esmectita,

zeólitas, opala, carbonato, óxidos ou carbonatos de Fe e Mn e, mais raramente, gipsita (Fisher &

Schmincke, 1984). A formação de palagonita envolve reações de hidratação e intercâlnbio iônico,

havendo, de modo geral corr enriquecimento em K e H2O, empobrecimento em Si, Mn, Ca e Na e

enriquecimento ou empobrecimento em Fe, Ti, Mg e Al (Moore, 1966; Fisher & Schmincke, 1984;

Cas & Wright. 1987). Clorita é o principal produto final da alteração de baixo grau de vidro

basáltico ou de fragmenlos palagonitizados, sendo estável sobre uma ampla gama de condições

(Ross & Smith, 1961).

Os fragmenlos aqui observados podem corresponder a sideromelano palagonitizado ou não

metamorfisados. No entanto as formas angulosas a anedondadas das reliquias de fragmentos

sugerenr a relação com pequenas partículas de rochas hidroclásticas denominadas de lopilli,

pafículas estas que podem variar entre 2 e 64 mm (Schmid, l98l). Os contomos mal definidos

presentes em alguns dos fragmentos maiores de algumas amostras. assim como na maioria dos

fragmentos menores, podem ter sido conseqüência da sobreposição de sucessivos eventos

metamórficos, assim como da mistura de material hidroclástico com derrames de lavas. Nâo se

descarta tambén a presença de vidro vulcânico nas rochas originais. uma vez que em afloramentos

situados a sudoeste da ¿iLrea estudada pertencentes a esta unidade estratigráfica, Coutinho e¡ al
(1984) e Juliani (1993) descrevem meta-hialoclastitos com pseudomorfos de vidro vulcânico

substituídos por epídoto/clinozoisila.

Segundo Fisher & Schmincke (1984), a origem dos lapilli pode ser juvenil, cognata ou

acidental. Lapíllis juvenis são derivados diretamente do magma eruptivo, podem ser constituídos

por sideromelano e tem formas predominantemente arredondadas. Os lapilli de origem cognata

correspondem a roclìas vulcânicas co-magmáticas que se fragmentaram em erupções anteriores do

mesmo vulcão. Já os fragmentos acidentais têm origem nas rochas encaixantes e inferiores ao

edifìcio vulcânico, podendo, portanto, possuírem qualquer composição. No caso estudado, as rochas



82

representam. provavelmente. /aprl/rs juvenis fomrados a partir de erupções hidroclásticos enr fundo

oceânico.

Pela porcentagem de fragmentos presentes os meta-hidroclástitos corresponderiam a

lapillistones (rochas piroclásticas nas quais a cinza wlcânica corresponde a menos de 25rYo) ou

Idpilli-tu.fs (onde a porcentagem de cinzas pode variar de 25 a 75%), conforme a classificação de

Fisher (1966).

Nos dois subgrupos aqui descritos há presença tanto de metalapillislones cono de

ntetalapilli-tufß da fácies anfibolito médio, onde os fragmentos de vidro vulcânico ou de rocha

substituídos por cristais micrométricos de homblenda + plagioclásio + clinozoisita/epídoto.

Algumas amostras, como P8452 e P8354, são formadas quase que exclusivamente pelo

material interfragmentos das amostras anteriores, com raras relíquias de fragmentos maiores e

menores com bordas difusas, quase que totalmente digeridos pela matriz. Nestas duas amostras as

relíquias dos fragnentos são constituídas por homblenda (- 80%), clinozoisita (15%) e plagioclásio

(4%o), por vezes com opacos (<l%) associados, distinguindo-se daqueles presentes nos

ntetalapillistones e melolapillitufi' por apresenlarem porfiroblastos prismáticos de homblenda com

até 0.45 mm de comprimento e de plagioclásio, com fomras recortadas ou conoídas, com até 0,15

mm e, mais raramente, de opacos com 0,1 mnr de comprimento. De forma geral estas rochas são

compostas por homblenda (- 55%), plagioclásio (27 -35%), quartzo (5-10o/o), opacos (2-3%),

carbonalo (<1% a 5%) e clinozoisila (<1 %), podendo também estar presentes pequenas quantidades

de titanita. A homblenda e o plagioclásio podem atingir 2 mm de comprimento e a homblenda é

pouco pleocróica, semelhante à observada nos metalapillisÍones, e pode, localmente, constituir

aglomerados.

Uma textura característica destas rochas é a presença, na maioria dos cristais maiores de

plagioclásio. de minúsculas e abundantes agulhas de anfibólio pouco pleocróico, por vezes incolor,

e/ou de clinozoisita./epídoto. Quando muito rico em inclusões de clinozoisita/epídoto o cristal de

plagioclásio quase desaparece, ficando visível apenas sua borda, mais pobre em inclusões.

Caracterizam-se tanlbém pelo predomínio de cristais de plagioclásio maiores, se comparados com a

média dos cristais de hornblenda" que podem, assim como o quafzo, aglomerar-se formando

bolsões de até 6 nm de diâmetro, que devem representar a silicificação pré-metamórfica.

O quartzo ocorre principalmente restrito a estes bolsões e a finos veios. A maioria do

carbonato está presenle sob a forma de microaglomerados associados aos opacos, predominando

nestes últimos minerais formas amebóides que podem formar aglomerados de até 3 mm.

Localnrente, os aglomerados micro-cristalinos de carbonatos formam coronas ao redor dos opacos.
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FOTO A - Metabasilo ígneo mais intensamente alterado. (1) Arranjos de antofilita e cummingtonita

com núcleos constituídos por finíssimos prismas rotacionados. (2) Poiquiloblasto de cordierita. (3)

Poiquiloblasto de granada. Lado maior da foto : 5,5 mm.

FOTO B - Idem foto A, com analisador cruzado.

FOTO C - Provável metala])iÌli1u.Íf de granulação muito fina a fina com relíquias de fragmentos

liticos básicos angulosos. (l) Fragmento anguloso de granulação muito hna, constituído

essencialmente por hornblenda, onde a seta aponta um bolsão de plagioclásio que representa,

provavelmente, antiga amígdala, (2) Fragmento de granulação um pouco mais grossa formado

essencialmente por homblenda, (3) Matriz formada por plagioclásio + homblenda * opacos. Lado

maior da foto : 5,5 mm.

FOTO D - ldem F'oto C. com analisador cruzado.

FOTO E - Provável mel alapillistone de granulação muito fina a média, com relíquias de fragmentos

líticos angulosos a arredondados. (1) Fragmento anedondado de granulação fina, constituído

essencialnrente por homblenda + plagioclásio, (2) Maluiz formada por homblenda + plagioclásio +

opacos. Lado major da foto = 2,8 mm.

FOTO F - ldem Foto C, com analisador cruzado.

FOTO G - Detalhe de um metatufo com porfiroblastos de diopsídio formado por homblenda,

granada, plagioclásio e quartzo. (1) Agregado de hornblenda constituindo estruturas ocelares

concêntricas com parte central mais maciça que parece corresponder a relíquias de megacristais de

hombleuda recristalizados enl grãos menores. Lado maior da foto = 5,5 mm.

FOTO H - Idem Foto G. com analisador cruzado.

ì
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Estes litotipos. devido à pouca porcentagem de lapilli, correspondem a tufos hidroclásticos

metamorfisados.

2.2.3 Metatufos com norfiroblastos de diopsídio

São rochas de granulação muito fina a fina assemelhantes aos meÍollpillislones e

metalapilli-tuffi: acima descritos, dos quais se diferenciam pela inexistência de limites bem

definidos entre a matriz e os fragmentos r.ulcanoclásticos, com anfibólio de granulação mais fina , e

pela presença de porfiroblastos instáveis de diopsídio com até 1,3 mm de comprimento (PRANCHA

4, Fotos G e Il e PRANCHA 5, Foto A), granada poiquilobláslica e de aglomerados concêntricos de

secção circular a elíptica de homblenda + granada + plagioclásio t quartzo com até 7,5 mm de

diâmetro. Nestes agregados predomina uma parte central mais maciça, constituindo estruturas

ocelares e, em alguns deles, a parte central parece conesponder a relíquias de megacristais de

homblenda recristalizados em grãos menores (PRANCHA 4, Foto H), afetados pelos dobramentos

Dl e/ou a Dz. Enfretanto, em outros ananjos concêntricos a parte central parece corresponder à

aglutinação de vários "fantasmas" de megacristais ou até de um fragmento de rocha. Também

foram observados alguns cristais de plagioclásio euhedrais fragmentados e recristalizados em grãos

menores, que podem representar relíquias de fenocristais fraturados pela atividade vulcanoclástica

e/ou netamórfica.

Estes metatufos são formados por homblenda (60-7 5%), granada (2-15%o), plagioclásio (10-

l1|o) e quartzo (- 10%). Como minerais acessórios podem estar presentes minerais opacos (1-7%),

diopsídio (l-2%), carbonafo (l%), pequenos cristais euhedrais a subeuhedrais de allanita instável

(l %), leucoxênio (3%) e clinozoisita. Estes rochas possuem o mesmo tipo de homblenda mais

pleocróica presente nos metalapilli-tuff,s e, petrograficamente conespondem a granada-hombìenda

anfibolitos. A granada é poiquiloblástica, possui até I cm de diâmetro e foi cristalizada sin-S2, com

bordas límpidas pós-52.

Nestas rochas são comuns alternâncias de leitos que variam de I mm a v¿írios centímetros de

espessura, com diferentes composições, geralnrente mais ou menos enriquecidos em homblenda,

granada, quaftzo, plagioclásio e opacos. Dentre as anlostras deste grupo, a I291C mostra-se mais

enriquecida em homblenda e está localmente cortada por finíssimos veios com carbonatos, com

desestabilização de porfiroblastos de piroxênio nas suas margens. Estas relíquias de porfiroblastos

podem ser identificadas como pseudomorfos de contomos difusos e pela existência de restos

corroídos de piroxênio + calcita + plagioclásio t clinozoisita./epídoto. Também se observa nestas

zonas anfibólio com pleocroísmo variando de verde-oliva claro a incolor, provavelmente

conespondendo a actinolita rica em ferro, mas que, por vezes, assemelha-se a um anfìbólio

magnesiano. Esta amostra é relativamenle pobre em minerais opacos ( I %). que ocorrem sob a
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forma de finíssimos cristais. mas as demais são ¡elativamente ricas em pequenos cristais de

magnetita pós-defomracionais (7%).

Uma possível interpretação para a origem destas rochas é a de que possam ser o produto

metamórfico de erupções hidroclásticas compostas por cinzas vítreas com fragmentos de

sideromelano e alguns fenocristais ígneos e/ou fragmentos Iíticos em proporções variadas (Schmid.

1981; Fisher & Schmincke, 1984; e Cas & 'Wright, 1987). Neste caso, as cinzas vítreas e/ou

fragmentos de vidro basáltico melamorfisados teriam formado as porções da rocha de granulação

muito fìna a fina, sendo que fragmentos líticos ou fenocristais poderiam ter dado origem às

estruturas concêntricas, que funcionaram como gerrnens de cristalização, em tomo dos quais

desenvolveram-se estas estruturas.

Outra possibilidade é de que estas estruturas concêntricas tenham resultado do

preenchimento de antigas vesículas. também freqüentes neste tipo de rocha.

Estas rocl.ras gradanr para rochas vulcanoclásticas com aglomerados de anhbólio a seguir

descritas.

2.2.4 Rochas metavulcanoclásticas com aslomerados dc anfibélio

Este conjunto é composto por homblenda anfibolitos de granulação fina a média, com

homblenda (55-60%), plagioclásio (10-20%), quarrzo (20-30Vo) e epídoto/clinozoisita, magnetita,

sulfetos. carbonato, clorita, zircão, rutilo e apatita como acessórios ou traços. Caracteristicamente

possuen'ì aglomerados de homblenda de aIé 2 cm de diâmetro, dispersos em unra nratriz

inequigranular de granulação muito fina a fina que perfaz aTé 40o% do volume da rocha. Na matriz, a

hornblenda nrede, em moda,0,65 mm e o quartzo e o plagioclásio 0,1 mm (PRANCHA 5, Foto B).

Os aglomerados de anfibólio podem apresenta¡ formas elípticas, circulares, radiadas ou na

forma de S ao microscópio. Geralmente possuem um núcleo constituído, em essência, por

finíssimos cristais de homblenda e quartzo, podendo também estar presentes também plagioclásio e

opacos, mas, mais freqüentemente o núcleo é composto por homblenda poiquiloblástica, que pode

medir até 0,7 cm, com inclusões de quartzo + plagioclásio + opacos, envolvida por cristais maiores

de anfìbólio dispostos em arranjos semi-radiados ou desorientado, caracterizando cristalização pós-

deformacional. A hornblenda apresenta pleocroísmo varia¡do de Z : verde-amarronzado, Y :
verde-oliva e X: verde-amarelado claro e birrefringência de - 0,024.

Predominam cristais de plagioclásio anhedrais, com forma subeuhedrais subordinadas e

estar presente delgados veios de quartzo recristalizados.

Opacos finos encontram-se presentes essencialmente como inclusões na homblenda da S¡ e

da 52. Pequenos cristais de magnetita euhedral coexistem com cristais de, provavelmente, magnetita

com bordas corroídas, ricos em inclusões de quartzo + hornblenda.
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Nestas rochas pode-se observar que os núcleos dos aglomerados de anfibólio estão

orientados segundo a St ou a Sz ou. A homblenda pós-S2 e pós-S3 apresenta poucas inclusões,

constituídas essencialmente por opacos, plagioclásio. às vezes clinozoisita, e, mais raramente.

zircão e rutilo. Como minerais retrometamórficos podem ser observados epídoto e clinozoisita,

allerando o plagioclásio e a homblenda.

2.3 Rochas Incinientemente Alteradas

Textural e mineralogicamente estas rochas são muito senelhantcs aos seus protólitos. mas

distinguem-se por apresentarem pequenas quantidades de cummingtonita, cordierita (alé 5o/o) e,

mais raramente gedrita (1 a 5%). Um resumo da mineralogia e das texturas destas rochas pode ser

visto nas TABELAS 6 e 7.

2.3.t Mctatufos bandados

São texturalmente muito semelhantes aos seus protólitos, dos quais se diferenciam-se por

apresentarem pequenas quantidades de cunlminglonita prismática limpida, cujo tamanho varia

desde muito finos até 2 mm. Os prismas mais grossos constituem são de porfiroblastos

inequigranulares pós-deformacionais, haver.rdo, no entanto, leitos aonde o anfibólio magnesiano não

chega a se destacar como porfiroblastos. A cummingtonita pode também aparecer nas bordas ou

como "manchas" na homblenda e relíquias de contato difuso de homblenda ocorrem nos cristais de

anfibólio magnesiano. Petrograficamente são homblenda xistos com cummingtonita.

2,3.2 Prováv eis metolapill islones e metalanilli-tuffs

Diferenciam-se de seus protólitos por apresentarem gedrita (alé 5%), presente

principalmente como pequenos porfìroblastos pós-deformacionais dentro dos "fantasmas" de

fragmentos líticos ou lapillis e, subordinadamente nos espaços entre eles. Este anfibólio pode medir

até 0,5 mm. Também se diferenciam por apresentarem homblenda pouco pleocróica com

composições que provavelmente conespondem à de uma homblenda./actinolita. Petrograficamente

são homblenda./actinolita anfi bol itos com gedrita.

2.3.3 Rochas metavulcanoclásticas com aslomerados de anfibólio

Este grupo é constituído predominantemente por homblenda anfibolitos com cummingtonita

e cordierita, textural e composicionalmente semelhantes aos seus protólitos, dos quais se

diferenciam por possuírem pequenas quantidades de cummingtonita e de cordierita e, mais

raramente, de granada. Nestas rochas a cummingtonita pode estar presente como prismas de até 0,6

mm, como "manchas" inegulares na homblenda ou como finos cristais anhedrais na matriz. Dentre
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as rochas vutcanoclásticas são as únicas que apresentam pequenas quantidades de cordierita

granular na ma|rrz.

Pafe destas rochas apresentam teores de sílica relativamente altos, nem sempre

correlacionáveis com silicificação pré-metamórfica. o que sugere que pode haver contribuição de

tufos de composição intermediária. como observado em algumas relíquias de fragmentos

vulcanoclásticos. Entretanto, os tipos básicos e intermediários não são mineralogicamente e

texturalmente distinguíveis.

2.4 Rochas da Zona de Transicão

Nestas rochas as texturas e estruluras são semelhantes àquelas dos seus respectivos

protólitos metantorfisados, dos quais se distinguem por possuírem al.e 20o/o de cummingtonita

(TABELAS 6 e 7).

2.4.1 Metatufos bandados

São formados por cummingtonita-homblenda xistos, homblenda-cummingtonila xistos.

cummingtonita-homblenda,/actinolita xistos e granada-homblenda./actinolita-cummingtonila xistos

que diferencian-se dos metatufos incipientemente alterados por possuírem maiores concentrações

de cumminglonita sob a forma de porfiroblastos com até 2,5 mm e como constiluinte da matriz.

Tipicanrente a cummingtonita coexiste conr homblenda (PRANCHA 5, Foto C) ou com

homblenda/actinolita e, em algumas rochas, podem estar presentes porfiroblastos subeuhedrais de

granada pós-deformacionais (de até 2,5 mm), com inclusões de opacos, cummingtonita t
plagioclásio + quartzo (PRANCHA 5, Foto D).

A cummingtonita distribui-se preferencialmente em leitos, sendo que os mais ricos possuem

cummingtonita (60%), hornblenda (15%), plagioclásio (20%) e opacos (2o/o) e os mais pobres tem

homblenda (75%), cummingtonitâ (10%), plagioclásio (10%) e opacos (5%). A granada pode

alcançar 10o/o e feñ comumente pequena quantidade de apatita associada' Por vezes a

homblenda/actinolita está restrita à matriz, onde pode coexistir com cristais menores de

cummingtonita turva.

2.4.2 Prováveis melalapil I ¡stones e metalapilli-luffs

Nestas rochas podem coexistir homblenda. hornblenda/actinolita e dois anfibólios

magnesianos, a cumminglonita e a gedrita, geralmente sob a forma de porfiroblaslos pós-

deformacionais. Petrograficamente são homblenda-cummingtonita-gedrita-hornblenda/actinolita

anfibolitos constiluídos por homblenda./actinolita (38%), cummingtonita (23y0), homblenda ('5%),

plagioclásio (20%), minerais opacos (5%), epídoto (2%o), flogopita (2%) e traços de clorita.
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Diferenciam-se das rochas incipientemente alferadas do mesmo eonjunto pela rnaìor granulação (até

0,5 cm) dos porfiroblastos de gedrita cristalizados sobre as as relíquias de lapillis e nos espaços

interfragmentos. Também ocorrem acículas cumminglonita, de homblenda/actinolita e de

hornblenda. que também pode estar presente como "manchas" irregulares nos porfiroblastos de

cummingtonita.

2.4.3 Metatufos com norfiroblasfos de dionsídio

São fomrados por granada-homblenda-homblenda/actinolita anfibolitos com cummintonita,

homblenda-homblenda/actinolita-granada-cummingfonita anfibolitos e homblenda-cummingfonita

anfibolitos com actinolita e granada, texturalmente semelhantes aos seus protólitos, dos quais

diferenciam-se pela granulação mais grossa e pela maior riqueza em quartzo e plagioclásio. São

constituídos por homblenda (10-30%), cummingtonita (5-30%), hornblenda,/actinolita (5-35%),

actinolita (syo), qluarlzo (5-20%), plagioclásio (10-15%), cordierita (5o/o), granada (5-20%), opacos

(3-5%) e diopsídio, cordierita e clinozois.italepídoto acessórios.

A cummingtonita é predominantemente pós-deformacional e a ocore como porfiroblastos

sin- a pós-S2 ricos em inclusões de anfibólio, quartzo e, por vezes. clorita.

O diopsídio constitui finos cristais instáveis sin-Sr, com bordas de cordie¡ita e/ou

clinozoisita./epídoto e, dentre os opacos predomina a magnetita euhedral, com até I mm.

Na amostra V19482 a maior parte da homblenda ocorre como relíquias de agregados

concêntricas ou ocelares ricos em inclusões de quartzo e de plagioclásio, dispersos em matriz

constituída por cummingtonita + homblenda t quartzo + plagioclásio + actinolita + granada.

Neste conjunto petrográfico há também contribuição de rochas vulcanoclásticas de

composição intermediária.

2.4.4 Rochas metavulcanoclásticas com aelomerados de anfibólio

Geralmente estas rochas formam zonas estreitas, com 3 a l0 cm de espessura entre plagioclásio-

homblenda anfibolitos ou plagioclásio-homblenda anfibolitos com cummingtonita e cordierita dos

protólitos ou das rochas incipientemente alteradas e entre os anfibolitos onde toda a hornblenda foi

substituída por anfibólio magnesiano (PRANCHA 5, Fotos E e F). Os contatos entre os anfibolitos

são irregulares e graduais e, freqüentemente ocorrem restos ovóides, esfericos ou lenticulares do

plagioclásio-homblenda anfibolito (FOTO 2) isolados nestas rochas, que correspondem a restos não

digeridos do protólito (Pérez-Aguilar, 1996). Petrograficamente são identificados homblenda-

cummingtonita-actinolita anfibolito com ou sem cordierita, hornblenda-actinolita-cummingtonita

anfibolito com ou sem cordierita, hornblenda-cummingtonita anfibolito e actinolita-cummingtonita-

homblenda anfibolitos com granada. Dentre as rochas vulcanoclásticas são as únicas que podem
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apresentar tambérn pequenas quantidades de cordierita granular na matriz.

os prìncipais componentes desta rocha são: cummingtonita (10-35%), hornbÌenda (15-

30%), actinolita (10-30%), quartzo (- 30%) plagioclásio (5-7%) e minerais opacos (5%), podendo

estarem presentes cordierita (- 5%) e granada (- 5o/o).

A cummingtonita conìpõem prismas com até 0,6 mm de comprimento, finos cristais

anhedrais na matriz ou "manchas" irregulares na homblenda e coexiste com andesina/labradorita e

bytownita/anortita. Ocorrem também agregados ou arranjos radiados de anfibólio, nos quais podem

coexistir hornblenda, actinolita e cummingtonita.

Tal qual os conjuntos anterios, pode haver contribuição de andesitos nestes litotipos.

2.5 Rochas Menos lntensamcnte Alteradas

Nos litotipos metavulcanoclásticos desta fácies de alteração, não são raros leitos de

composição intenllediária e de metacherÍ com cummingtonita subordinada, indicando unra maior

proximidade com os re¡?/s vulcânicos.

Este conjunto é formado por rochas inequigranulares, predominantemente de granulação

muito fina a fina. raramente con.ì poucos prismas de anfibólio com até 1,0 mm, nas quais toda a

homblenda e/ou o anfibólio pouco pleocróico foram substituídos por cummìngtonita e, mais

raramente, por antofilita (PRANCHA 5. Fotos G e H; PRANCHA 6, Fotos A, B, C e D).

Relativamente às rochas da zona de transição apresentam maior quantidade cordierita,

gerafmente mais grossa lambém, e têm matriz abundante, alé 40%o do volume da rocha,

essencialmente composta por quartzo + cordierita + plagioclrísio f cummingtonita I minerais

opacos, e, subordinadamente, com estaurolita, clorita, zircão, epídoto e carbonato.

Em algumas destas rochas parte da matriz pode ser constituída por aglomerados

policristalinos de cristais mais grossos de quartzo, geralmente com textura em mosaico, que por

vezes apresentam pequenas quantidades de cummingtonita. Estes aglomerados estão orientados

segundo a 52, e podem apresentar limites bem definidos ou gradativos com a encaixa¡te, permitindo

interprelá-los como relíquias de veios de quartzo da silicificação pré-metamórfica. Também foram

verificados veios com plagiocìásio, sugerindo albitização ou alteração propilítica, cordierita,

cummingtonita e opacos e finíssimas fraturas nas quais cristalizaram opacos, carbonato e clorita.

Em alguns afloramentos observa-se altemância das rochas menos intensamente alteradas

com camadas ou finos leitos rochas metavulcanoclásticas básicas com aglomerados de anfibólio,

que representam porções mais preservadas do protólito. Muitos destes finos leitos de hornblenda

anfibolitos mostranl zonas de transição de alguns milímetros que gradam para as rochas menos

intensamenle alteradas. Os contatos entre os litotipos são irregulares e gradacionais e muitos destes

protólitos mostram zonas intemas ricas em quartzo que geralmente mostram contatos difusos com o
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hornblenda anfibolitos e que sugerem ser zonas de silicificação tardia.

Duas zonas petrográficas foram individualizadas, em função da presença ou não de granada

(PRANCHA 5. Fotos G e H; PRANCHA 6, Fotos A, B, C e D) (TABELA 7).

As ¡ochas da Zona Petrográfica I são cordierita-cummingtonita a¡fibolitos e antofilita-

cordierila-cumminglonita anfibolitos constituídos por cumminglonita (25-45%), por vezes antofilita

(Tr.-10%), quartzo (25-30%o), cordierita (10-20%), plagioclásio (5-10%) e minerais opacos (5%)

(PRANCHA 5, Fotos G e H; PRANCHA 6, Foto A).

Na Zona Petrográfica 2 predominam granada-cordierita-cumminglonita anfibolitos e

cordierita-granada-cummingfonita anfibolitos (PRANCHA 6, Fotos C e D) e. subordinadamente

ocolIem estaurolita-cordierita-granada cummingtonita anfibolitos (PRANCI{A 6, Foto B) e

granada-cordierita-cumminglonita anfibolitos com estaurolita formados por cummingtonita (30-

40o/o), quafizo (15-40%), granada (5-25%o), cordierita (6-28%), plagioclásio (l -21o/o), estaurolita (l

a 570). minerais opacos (3-7%) e, mais raramente. pinita (10%), devido ao retromelamorfismo da

cordierita.

Em ambas zonas ocorrem subordinadamenle clorita (até 5%), rutilo, estaurolita, epídoto,

clinozoisita/epídoto, carbonatos, zircão e óxidos e hidróxidos de feno e, nas rochas da Zona

Petrográfica I , granada pode estar presente (<l o/o).

As texturas são muito semelhantes às dos protólitos e apresentam típicos aglomerados

esféricos a elípticos. com alé 1,0 x 0,7 cm, e arranjos radiados, fibro-radiados ou semi-radiados

menores de anfibólio. Nas rochas de granulação mais fina os aglomerados de anfibólio possuem

formas mais arredondadas, com minúsculos cristais rotacionados. Nas de granulação mais grossa as

bordas dos aglomerados de anfibólios são formadas por primas grossos, com até 1 mm, em arranjos

semi-radiados ou formando "caudas". No núcleos destes aglomerados pode haver abundantes

cristais de quartzo e, subordinadamente. de plagioclásio e de minerais opacos, e, por vezes ocone

culnmingtonita poiquiloblástica com minúsculas inclusões dos mesmo minerais.

A foliação Sz é marcada principalmente pela orientação do quartzo, plagioclásio e minerais

opacos da mafriz e os finos cristais alongados de cumminglonita e, secundariamente, de

plagioclásio e quartzo estirados, podem desenhar pequenas dobras intrafoliais na Sr, indicando

cristalização concomilande ao desenvolvimento da Sl. Estas pequenas dobras geralmente ocorrem

nas nas bordas dos núcleos poiquiloblásticos de cumminglonita que, por sua vez, compõem os

aglomelados de anfibólio, que também podem orientar-se segundo a Sr. Localmente a foliação

principal foi crenulada pela 53.
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FOTO A - Detalhe de porfiroblasto de diopsídio dos metatufos com porfiroblastos de diopsídio

imerso em matriz fina constituida principalmente por homblenda e plagioclásio. Lado maior da foto

:2,8 mm.

FOTO B - Protólito das rochas metavulcanoclásticas básicas com aglomerados de homblenda (1).

FOTO C - Metatufo bandado da zona de transição onde coexistem homblenda e cummingtonita,

destacando-se na parte inferior da foto um leito mais rico em hornblenda e, na parte superior. mais

rico em cummingtonita. Neslas rochas é típica a presença de pequenos porfìroblastos pós-

deformacionais de prismas Iongos de cummingtonita, indicados pela seta. Lado maior da foto = 5,5

mm.

FOTO D - Metatufos bandados da zona de transição, conr granada, onde coexistenr

honblenda./actinolila e cummingtonila. (l) Cristal turvo de cummingtonita sin-Sr, (2) Crislal

relativanente límpido de cummingtonita sin-S:, (3) Prisma sin-Sz de homblenda/actinolita, (4)

prismas límpidos de cummingtonita pós-deformacional, (4) Granada subeuhedral pós-

deformacional. I-ado nraior da foto : 5,5 mm.

FOTO E - Rocha metavulcanoclástica básica com aglomerados de anfibólio da zona de transição,

onde coexistem hornblenda, hornblenda./actinolita e cummingtonita, mas predomina homblenda.

FOTO F - Rocha metavulcanoclástica básica conr aglomerados de anfibólio da zona de transição,

onde coexistem homblenda, hornblenda./actinolita e cummingtonita, mas predomina cummingtonila.

FOTO G - Rocha metavulcanoclástica básica com aglomerados de anfibólio menos intensamente

alterada da zona petrográfica l, com ananjos de secção circular a elíptica de cummingtonita

dispersos em matriz constituída essencialmete por quafzo, plagioclásio, cummingtonila e minerais

opacos. Lado maior da foto - 30 mm: com nicol cruzado.

FOTO H - Rocha melavulcanoclástica básica com aglomerados de anfibólio menos intensamente

alterada da zona pelrográfica 1, com ananjos de cummingtonita dispersos em matriz abundante.

constituída essencialmete por quartzo, plagioclásio. cumminglonita e minerais opacos. Lado maior

da foto = 5,5 mm.
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l'ABELA 6 - Perfil de alteração hidrotermal das rocltas metavulcanoclásticas básicas
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HOmDlenOa (O)-ðU"/o,

Plagioclásio ( l0-30%)

QuartT-o (0-5%)
Opacos (2-5%)
Cummington¡ta (0-5%)

Zonâ de transiçâo

Cummingtonita-hornblenda
xistos. hornblenda-

cümmirigtonita x¡stos,
cümm¡ngotnita-

hornblenda/act¡nolitâ x¡stos
e grânad¡-

hornbl€ndâ/actinolitâ-
cumminstonit¡ xistos

c
E

S

S

ó
R
I

o
S

Clinozoisita
Epídoto
Clorita
Rutilo
Apatita
Zitcto

Ho¡nblenda ( l5-757o)
Homblenda./act¡nolita ( I 5

3s%)
Cumminglonita (10{0%)
PlagiocLisio (l0-30%)
Granada (0-10%)
Opacos (2-5%)

lnc¡pient€mente ålterados

Plagioclásio-
hornblendâ/âctinolit{

anfibol¡tos com gedrita

P r 
^v 

ótw.í. D Òt ã htn ; t t ; -t | ¡ft

T
E
x
T
U
R

S

Altemåncia de leitos
com granulação e

composições di ferentes,
prismas de

cumminglonita pós-
defomacionais de até 2

mm,

Apatita

I lomblenda-/Actinolita (60-
85%)
Cummingtonita (até 5o/'o)

Plagioclasio ( 10-36%)
Opacos (2-7%)

Quartzo (0-5%)

Zonâ de trâns¡ção

Hornblenda-
cummingtoriitâ-

hornblenda/actinolitâ
ânfibolitos

,Altemâ¡cia de leitos com
granulação e composições
diferentes- Porfì.oblastos de
cumm¡ngton¡ta pós-
defomâcionâis de até 2-5 mm.

Cìl inozoisita/ep ídoto
Epídoto
Ca¡bonato
Zitcào
Apatita

Élornblcnda (59á)

I lomblenda/Actinolita
(38%)

Cumnrin€fonita (2170)
Plagioclás¡o (20%)
Opacos (59'o)

Cmnâdâ-hornblend¡-
hornblenda/rctinolita anlibolitos
com cumm¡ngtonite, hornblenda-
hornblenda/actinol¡taJrânada-

cummingtorita anfibolitos e
hornblenda-cummingtonita
anlibol¡tos com âclinol¡ta e

çl'n,dÀ

Zona de transição
Com Dorliroblâstos de d¡onsídio

Reliquias de fragmentos
constituídos essencialmente
por homblenda./act¡nolita-

ou homblenda./actinolita :t
plagioclásio. porfi robla-stos
pós-defonnacionais de
gedrita com até 0.50 mm
dentro dos fragmentQs

tìpídoto (até 2o./o)

lìlogop¡ta (ató 2%)
Clorita

llornblenda ( I 0-30o/¿,)

Ëlornblenda,/Actinolita (5-35%)-
Actinolila (5%)
Cummingtonla (5-307o)
Cranada (5-20%)
Plagioclásio ( l0- l5%)
Quarlzo (5-20%)-
Opacos (3-5%)
Cord¡e¡ita (traco a 5-glo)

Mais ¡ntensamente

Cordieritå-cummingtonita
anf¡bol¡tos sem ou com
turmfllinâ e estaurolitâ-

granâd{-cord¡erita-
cumrrington¡tâ anñbolitos

ìi

Reliqu¡as de fragmentos
constituidos
essencialmente pof
homhlenda-/acf¡nolitâ e

gedrit¿L porfiroblâ-stos
pós-deformacionais de
ged¡¡ta com até 0.50 cm-

Clinozoìsita/cpídoto
Diopsídìo

Cumm¡nglonira (35-559'o)

Cordierira (25-38%)
Cranada (5-25%)
Plagioclásio (5-25%)

QuartT¡ (7-20%)
Flstaurolita (traço a 5Yo)

Opacos (-57o)

l'exturahnente muilo senrclhantcs
aos seus protól¡tos. com
aglomerados concêntricos esféricos

a elipticos de homblenda Ì granada

ì plagioclasio t quartzo (até 7.5
mm de dìâmctro) e bandamento
cornposicional

I urmalrna (atc 27o)

T¡tanita
Rutilo

Pscudomorlos de Allanita
Flogopita
Clorita
Apatjta
Zircão

Alguns aglomerados
concêntricos esféricos a

elípticos de cummingtonita
1 plagioclásio t quartzo
(até 16 mn de diâmcro).
bandamento composìcional
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TABELA 7 - Perfil de alteração hidrotermal das metavulcanoclásticas básicas com aglomeraclos de anfibólios.
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PROTOLITO

Hornblenda
ånfibol¡tos

INCIPIENTEMENTE
/rl.TFRÀnÂs

E
S
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E
N
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I

Hornblenda anlibolitos
com cordierita e
cumm¡ngtonita

Homblenda (55-60%)
Bforvnita/anortita e
andesina/lahradorita
( r 0-2070)

Quartz.o (20-30%)
Opacos (-'5o/o)

zoNA DE TRANSTÇÃO

C
E
S

S

o
R
I

o

Homblenda (55-60%)
Blfown ita./an on i1a e

andesina./labradorita
( l0-20%)
Quartzo (20-30%)
Cummi¡gtonita (l-5%)
Cordierita (<59'o)

Opacos (.-5%)

Hornbl€ndâ-cummingtonitâ-
act¡nolita ¡nfibolitos com ou sem

cordierita. hornblenda-¡ct¡nolita-
cummington¡tâ anfibol¡tos com ou

sem cord¡er¡ts, hornbl€nda-
cummington¡ts Ðnfibolitos e

rctinolitr-cumûingtonitâ-hornbl€ndâ
anfibol¡tos com granada,

Clinoz-oisita./cpídoto
Carbonato
Clorita
Rutilo
Apatita
7-itcão

T
E
X
T
U

R

Granada (rara)

CI ¡nozoisita./epídoto

Carbonato. Clorita
Rulilo
Apatita
7,itcão

Ilomblenda (15-30%)

^ct¡nolita 
( l0-30%)

CumminClonita ( l0-35%)
Quartzo (-30%)
B].town¡ta./anortjta c

andesina/labradorita (5-7-olo)

Cordicrita (até 5%)
Granada (até 5%)

Típicos aglomcrados
circulâres a elípticos
de homblenda de até

2 cm.

ZONA PETROGRAFICA I

Cordieritå-cummington¡tâ
ânfibolito e ântofilifâ-

cord¡eritâ-cumm¡ngtoÍita
ânfibolitos

MENOS INTENSAMENTE ALTERADAS

Idem anterior

!llnozorSlu./eprooro
Carbonato
Clorita
Rìrtilo
Apatita
7.ircãc,

(lummingtoni(a (25-45%)

^ntofìlita 
(até l0%)

cordierila ( l0-20%)

^ndesina-/labradorita 
e

ll]loNnita/anortita ( l0- l07o)

Quartzo (25-30%)
Opacos (5%)

ZONA PE'TROCRAFICA 2

Grânâdtr-cordíerita-
cummirgtonitâ ånfi bolitos,

cordierit¡-granadâ-
cummingtonitâ ânfi bolifos,

€st{urol¡ta-cordi€rita-
grârâdâ-cummingtonita
anlibolitos e graÍâdn-

cordieritâ-cummington¡tâ
oñtìtlôt;1ôc .^ñ ¿crf -^t;lô

Semelhantes às anteriorcs. cocxistindo
nos aglomerados e ananjos de anfibólio
cummin¡rlonita- homblenda c an f.

rrouco plcocróico

lrstaurolita instávcl
CI inozoisita./e¡ídoto
Upídoto. Carbonato
Clorita (até 5%)
Rutilo
Zircào
Óxidos/hidróxìdos de F'e

IIIAIS INTENSAÑ'ENTE
Àt.TFRÂfìlrS

Cumming(onita {30-409á)
Cordierita (6-28%)
Cranada (5-25%)
Plagioclásio (¡-21%)
Qualzo ( l5-40o/o)
Opacos (3-796)

Cordierita-granada-
cumm¡nEtonitâ/antofi litå
ânfìbolitos e cordieritâ-

granadâ-antofilitâ
anfibol¡tos

Semelhantes as anterìores
estando os aglomcrados
formados só por

cummingtonita.

lrstaurolita instável (até 5o¿)

Clinozoisita/epidoto
Epídoto. Carbonato
Clorita (até 5%)
Rutilo
Zircão
Óxidos,4ridróxìdos de Fe

Antofilfa (20-15%)
Cummington¡ta (0-i09á)
Granada ( I8-201/0)

Cordicrira ( l2- l5%)
Qualzo (22-35%)
Opacos (3-5%)

Semclhantes às anteriores.
dilerenciando-se por apresentar
em granada subeuhed¡al
poiquiloblásticas
incipientemente desenvolvídas

I'lagioclásio (até 59/o)

Cl¡nozoisita (até 2%)
Cl inozoisita,/cpidoto
Epidoto
Clorita
Apalita
Zitcão

Aglomerados circulares.
clípticos c concôntricos de

anfibólio magnesiano (a1é

0.6 x 0.3 cm).
poqu¡loblastos dc cordierita
e granada bcm
descnvolvidos. bândâmento
composìcìonal.
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Em algumas amostras coexistem cummingtonita incolor e um anfibólio fracamente

pleocróico, que corresponde, provavelmente a unra cummingtonita rica em ferro. Nas raras

amostras onde coexistem cummingtonita e antofilifa, como na V1704, a antofilita se distribue nas

partes mais extemas dos aglomerados de anfibólio ou forma arranjos radiados ou semi-radiados, por

vezes com intercrescimento de finas lamelas de cumminglonita.

O plagioclásio cristalizou-se na S¡ e, principalmente na Sz, onde forma cristais euhedrais a

subeuhedrais geminados com bordas corroídas na mafriz, com até 0,30 mm. Também estão

presentes nos núcleos dos aglomerados de anfibólios ou formam aglonrerados de cristais em

continuidade ótica. originados devido à recristalização de porfiroblastos, por vezes preservados,

com 0,75 cm, sin- a pós-S2, geminados e ricos em inclusões gotiformes de quartzo e.

subordinadamente. de cummingtonita e minerais opacos. Em várias amostras o plagioclásio

apresenta binefringência alta, ao redor de 0,010, e relevo muito alto, indicando composição

bl.townítica a anortítica. E em outras amostras o plagioclásio sin-S2 é representado pela andesina-

labradorila (4n55), em coexistência com a bytownita/anortita. semelhantemente ao descrito por

Spear (1982a) em rochas básicas hidrotermalizadas e metamorfisadas.

A cordierita está presente na matriz como cristais subeuhedrais a anhedrais muito pequenos

ou como aglomerados de cristais anhedrais um pouco mais grossos. por vezes ricos em minúsculas

inclusões. Em algumas amostras constitui poiquiloblastos bem formados de afé 1,25 mm e, enl

outras, poiquiloblastos mal formados com até 2 mm, ambos de cristalização sin- a pós-s2 e

suavemente dobradas pela D3. Também foram identificados finos cristais de cordierita de

cristalização sin- a pós-S3, associada aos aglomerados de cummingtonita com anfibólios pós-S2. As

inclusões são predominantemente de quartzo, mas também são de cummingtonita e, por vezes,

estaurolita muito fina, rutilo e opacos tabulares. As inclusões de estaurolita mostram coronas muito

finas de plagioclásio. Apenas na amostra I35B foi observada cordierita poiquiloblástica pinitizada

muito grossa, com até 1,5 cm de diâmetro.

A granada é geralmente poiquiloblástica e anhedral, mas também forma cristais euhedrais a

subeuhedrais pós-deformacionais. Em algumas amostras predominam cristais com até 5 mm de

diâmetro, a maioria deles sin- a pós-S2, muito embora não faltem cristais de cristalização sin- a pós-

Sr. As inclusões são predominantemente de quartzo e, secundariamente, de opacos, cummingtonita

e clorita, que freqüentemente é formada pela alteração retrometamórfica da granada. Em outros

afloramentos predomina granada idiomórfica a subidiomórfica com até 5 mm, cristalizada

posterioremente aos arraltjos radiados ou agregados de cummingtonita, indicando gênese

essencialmente pós-S3, mas também pós-S2. A maioria dos cristais são ricos em agulhas orientadas

de cummingtonita, que freqüentemente definem dobras Dz ou D:. Não raramente oconem cristais

com núcleos poiquiloblásticos sin- a pós-52, com inclusões de quartzo, e bordas pós-deformacionais
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suhedrais a subeuhedrais geralmente com finísimas inclusões de cummingotonita, relativamente

maciças.

Nestas rochas estão presentes minerais opacos grossos e subnilintétricos. Os grossos podem

constituir cristais octaédricos euhédricos a subeuhédricos, indicando tratar-se de magnetita pós-

cinemática. parcialmente corroídos. Também ocorrem cristais anhedrais grossos ricos em inclusões

de quarlzo e de cumminglonita que aparentam, em alguns casos, origem a partir da magnetita, e em

outros, são sulfetos, a maioria deles orientados segundo a Sz. Os opacos flnos distribuem-se na

matriz ou formam minúsculas inclusões na cummingtonita e na granada. São octaédricos, tabulares

(possivelmente de ilmenita), esféricos ou anhedrais. Quando inclusos na cummingtonita e na

granada podem definir uma Si, ora indicativa da Sz, ora da Sl.

A estaurolita, quando presente, constitui cristais muilo finos (- 0,3 mm) com tipicas coronas

de cordierita + rutilo e/ou de plagioctásio, geralmente distribuída nas bordas ou nas partes centrais

dos ananjos radiados. ou agregados de cummingtonita. Mais raramente associam-se à matriz ou

estão inclusas nos grãos de cordierita poiquiloblástica e de granada idiomórfica a subidiomórfica

pós-deformacional.

o carbonato ocoffe con'ìo agregados microcristalinos preferencialmente orientados segundo

a 52, por vezes de cor marrom-claro e relevo alto, sugerindo composições ricas em feno'

Como minerais retrometamórficos podem ser encontrados clo¡ita, epídolo,

clinozoisita./epídoto e pinita. A clorita rica em feno e o epídoto cristalizaram-se a partir da granada,

a clorita magnesiana e clinozoisita/epídoto a partir da cummingtonita, a clinozoisita a partir do

plagioclásio e a pinita é produto da alteração da cordierita.

A gradação das rochas básicas vulcanoclásticas menos intensamente alteradas para as mais

intensamente alteradas, a seguir descritas, é representada pelas amostras 1410a da Zona Petrográfica

I e I3lla. l3llc, I31 lf da Zona Petrográfica 2, que se diferenciam das demais por apresentarem

maior concentração de cristais bem formados de cordierita com de até 1,5 cm de diâmetro e/ou

granada (até I cm) poiquiloblásticos sin- a pós-s2 e por serem relativamente mais pobres em

plagioclásio. A redução gradativa do plagioclásio relaciona-se com o aumento da concentração de

cordierita.

A amostra I4l0a é constituída por cummin gTonila (35%o), cordierita (8%), quafzo (40%),

plagioclásio (7o/oi), clorita (7%), minerais opacos (3%) e granada, sericita, zircão e

clinozoisita./epídoto acessórios. A clorita ocolre como finíssimos crisûais na matriz.

As rochas da Zona Petrográfica 2 são formadas por cummingtonita (22-25%), gedrita (3-

l0%), cordierita (5-25%), pinira (r.-15%), granada (7-15%), q)artzo (25-35yo), plagioclásio (2-

3%), flogopita (Tr.-7%) e minerais opacos (3-7%), clorita (5%), estaurolita (l%), leucoxênio, rutilo.

clinozoisita e pseudomorfos, provávelmente de allanita. Na rochas desta Zona observa-se a
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coexistência de cummingtonita com pequenas quantidades de gedrita com agregados de finos

cristais de flogopita associados.

2.6 Rochas Mais Intensamente Alteradas

Arelaçãodecristalizaçãodosdiferentesmineraisnestasrochas'comrelaçãoàssuas

foliações metamórficas pode ser visto na FIGURA 28'

Aseparaçãoentreasrochasmetalulcanoclasticasmenosemaisintensamentealteradasé

muito dificil, não somente pela gradação, como tambóm pela interdigitação entre os litotipos e pela

mineralogia semelhante. É ainda mais dificil a distinção dos protólitos mas, baseado nas estruturas

foram separados dois conjuntos maiores, correlacionáveis aos metatufos com porfiroblastos de

diopsídio e com as metavulcanoclasticas com aglomerados de anfibólio'

rals

Antofilita
Cum
Cordierita
Granada

Plagioclásio

Estaurolita
Clorita
Clinozoisita/e

arbonato
Turmalina
Apatitå

Pinita
Meta mórficâ

FIGURA2S-Relaçãodecristalizaçãodosmineraiscomasfoliaçõesmetamórficasdasrochasmais
intensamente alteraáas e ígneas e vulcanoclásticas mais intensamente alteradas'

Apesar destas rochas serem relativamente pobres em quartzo, a contribuição de materiais

vulcanoclasticos de composição intermediária é significativa, podendo ser predominante em alguns

afloramentos. Como as rochas metaintermediárias e as metabásicas são petrográficamente e

minetalogicamente muito semelhantes, estes litotipos foram mantidos neste subgrupo,

principalmente em função dos relacionamentos em campo com rochas de composição básica'

Entretanto, como será observado adiante, muitas destas rochas tem afinidades geoquímicas com

ft¡rll

tt!¡tt¡ll
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rochas nìetaintemtediárias.

2.6.1 Melatufos com norfiroblastos de dionsídio

Fazem parte deste conjunto petrográfico as amostras Vl76e e I291b, assim identificadas por

apresentaren.ì aglomerados concêntricos circulares a elípticos ou ocelares de homblenda +

plagioclásio t quafzo, com até 6 mm de diâmetro, semelhante aos descritos nos protólitos

(PRANCHA 6, Fotos E e F). São rochas inequigranulares de granulação muito fina a média, com

altemância de leitos com espessuras variando de 0.5 a I cm conr diferentes composicões

mineralógicas. A foliação principal é a 52, que pode estar disposta oblíqua- ou sub-paralelamente ao

acamamento.

Nestas duas amoslras estão presentes leitos com até 0,8 mm de espessura plagioclásio-

homblenda anfibolito, representando o protólito preservado, com hornblenda mais grossa e

plagioclásio anhedral com até 2 mrn. Estes leitos cortados por finissimos veios de quartzo que

podem formar dobras fechadas D2 Que por sua vez podem estar redobradas ou serem segmentadas

pela 53. Localmente, no contato entre estas rochas menos intensamente alteradas e o hornblenda-

anfibolito pode observar-se uma maior concentração de magnetita pós-deformacional.

Na amostra V176e também ocone um leito homblenda anfibolito, mas este tem porções

silicificadas em contato com uma estreita zona de transição, onde coexistem homblenda e

cumminglor.rita associados a diopsídio fino instável, com coronas de cordierita e de

clinozoisita/epídoto.

Na amoslra I29l teni um leito de 0,5 cm espessura composto essencialmente por quartzo

com arranio em mosaico, homblenda t opacos de granulação muito fina, conespondendo

provavelmente a um homblen da metacherl. Nesta rocha há também veios de plagioclásio +

homblenda t quartzo + clinozoisita./epídoto cristalizados às custas do diopsídio, com porções

constituídas essencialmente por quartzo.

Em geral são cordierita-cummingtonita a¡fibolitos, cordierita-cummingtonita anfibolitos

com turmalina e estaurolita-granada-cordierita-cummingtonita anfibolitos (TABELA 6) formados

por cumnrington\ta (35-55%), cordierita (25-38%), granada (5-25%), quartzo (7 -20o/o), plagioclásio

(5-25%), mine¡ais opacos (- 5%), estaurolita (r.-5%) e turmalina (1 a 2%), alóm de titanita,

allanita, rutilo, estaurolita, flogopita zircão, clorita, apatita e pseudomorfos de allanita.

Possuem aglomerados de cummingtonita e, por vezes, poiquiloblastos de granada dispersos

em uma matriz formada essencialmente por cordierita e, subordinadamente plagioclásio, quartzo e

minerais opacos. Os aglomerados de anfibólios podem mostra-se rotacionados pelas foliações

metamórficas e, semelhantemente ao observado nas rochas da zo¡a de transição, possuem uma

parte central poiquiloblástica ou formada por pequenos cristais de cummingtonita + plagioclásio +
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quartzo t minerais opacos. ao redor da qual dispõem-se cristais maiores de cummingtonita. por

vezes ondulados e rotacìonados que. provavelmente. representam pseudomorfos de piroxênio'

Estas rochas são, comparativamente às rochas metavulcanocláslicas básicas menos

intensamente alteradas, mais ricas em cristais mais mais maciços de cordierita sin- a pós-S2.

Também ocorre cordierita pós-S3 cristalizada sobre alguns arranjos de anlìbólios com

cummingtonita pós-S2. Na amostra PB29lb cordierita alcança 1,25 mm de diâmetro e geralmente é

rica em finíssimas inclusões de estaurolita, plagioclásio, cumminglonita, minerais opacos * rutilo +

zircão. A estaurolita apresenta uma corona de plagiocìásio instável é substituída por cordierita t

rutilo. Parte das inclusões de minerais opacos são octaédricos. outros são aproximadamente

tabulares e irregulares, sugerindo a presença de magnetita e de ilmenita. Na amostra Vl76e, que é

mais rica em quartzo, a cordierita forma cristais relativanrente mais grossos, com aÎé 2.5 mm, não

tem inclusões de eslaurolita, mas é rica em inclusões de quarlzo e cummingtonita predominantes e,

secundariamente, de plagioclásio, opacos tabulares, apatita, turmalina e clinozoisita.

Localmente a matriz destas rochas é fina e formada essencialmenle por cordierita e quaflzo,

com plagioclásio, cummingtonita + minerais opacos t flogopita + turmalina subordinados. A

cordjerita ocone como cristais anhedrais que podem possuir diminutas inclusões de quartzo e de

minerais opacos. O quanzo e o plagioclásio exibem textura granoblástica em mosaico, sendo

relativamente raros cristais nais grossos, geminados de plagioclásio, com até 0,75 mm. Alguns

leilos são ricos em granada poiquiloblástica sin- a pós-S2 com até 0,7 cnr, com minúsculas inclusões

de quartzo. além de opacos, cummingtonita, estaurolita e pseudomorfos de allanita subordinados'

Também ocorrem cristais finos euhedrais a subeuhedrais de granada pós-deformacional, mais ou

menos ricos em inclusões de cummingtonita, às vezes presentes nas bordas dos cristais

poiquiloblásticos de granada.

A turmalina ocorre como cristais euhédricos muito finos concentrados em delgados leitos,

sugerindo origem por precipitação exalativa de boro, semelhante aos turmalinitos descritos por

Juliani (1993). A nraioria dos cristais tem pleocroísmo variando do verde-maça ao verde-claro, e

alguns são zonados. com núcleos manom-esverdeado e bordas verdes.

Os minerais opacos com até 1 mm são octaédricos e podem possuir bordas parcialmente

corroídas, sendo então caracterizados como pós-deformacionais. Associam-se o opacos tabulares

finos, provavelmente de ilmenita.

Clorita magnesiana pode estar presente como produto da alteração da cummingtonita.

2.6.2 Rochas metavulca noclásticas com aslomerados de anfibólio

Esta-s rochas podem ser correlacionadas aos protólitos metavulcanoclásticos com

aglomerados de anfibólio (TABELA 7) e são representadas pelas amostras PB3lb, PBl00, PBl06a,
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127 56b e PB10lb. Nas quatro primeiras amostras há ainda presença de aglomerados

inequidimensionais esféricos, elípticos ou concêntricos de anfibólio magnesiano com até 0,6 x 0,3

cm. semelhantes aos protólitos. Numa das amostras P8100 ocorrem ananjos radiados anfibólio com

até 7 ûrm de diâmetro.

São principalmenle cummingtonita-cordierita-granada-antofilita anfibolitos e,

subordinadamente, cordieriø-granada-antofrlita anfibolitos formados antofilita (20'35%),

cummingtonita (5-10%, raramente ausenle), cordierita (12-15%), granada (18-20%), quarlzo (22'

35%) e minerais opacos (3-5%), plagioclásio (tr.-5%) e clinozoisita (tr.-2%), além de

clinozoisita/epídoto. apatita, epídoto, clorita e zircão acessóúos. Em todas amostras predomina

granada sobre cordierita e antofilita sobre cunrminglonita, exceto na amostra 12756b.

os núcleos dos aglomerados de anfibólio podem ser formados por uma pequena zona com

maior concentração de anfibólio, com forma ocelar, envolvida por finas agulhas ou pequeníssimos

cristais anhedrais de anfibólios, unidos ou não entre si, com quartzo associado e, subordinadamente,

minerais opacos e plagioclásio. Este conjunto é capeado por prismas maiores de anfibólio, que

podem consituir arranjos radiados ou semi-radiados.

A granada e a cordierita formam poiquiloblastos sin- a pós-S2, com até 2 e 4 cm de

diâmetro, ambos com abundantes inclusões de quartzo e menor quantidade de opacos e

cumniingtonita. Na cordierita podem também estaÍ presentes inclusões de flogopita, zircão e apatita

e, na granada, de clorita. com texturas que sugerem restos do reagente, e não texturas

retrometamórficas. Os maiores poiquiloblastos de cordierita podem incluir aglomerados de

anfibólio. granada poiquiloblástica menores e aglomerados de qualzo e de opacos.

A matriz das rochas tem granulação fina e é composta, em essência, por quafzo, podendo

ainda estarem presentes cummingtonita, antofilita, plagioclásio, cordierita, opacos e flogopita. São

também comuns zonas de silicificação pré-metamórficas representadas por finos veios e

aglomerados esféricos, elípticos ou irregulares de quartzo com até 2 mm de diânretro, que podem

possuir antohlita" cummingtonita, plagioclásio e flogopita subordinados. Os agregados de quartzo

tem textura em mosaico e foram dobrados pelas 52 e 53. Ao redor dos prismas maiores dos arrani os

de anfibólio e da granada poiquiloblástica resta praticamente só quaftzo, indicando migração dos

componente para formação dos minerais ferro-magnesianos ou lixiviação hidrotermal associa à

silicificação. Flogopita associa-se aos veios e aglomerados de quartzo, ou formar pequenos leilos ou

bolsões na matriz.

Os minerais opacos são semelhantes aos das rochas menos intensamente alteradas e,

freqüentemente, ocorrem agregados de minúsculos cristais de zircão e de epídoto, por vezes

também inclusos no anfibólio e na cordierita.

Texturalmente foram distinguidas várias gerações de antofilita cummingtonita, granada e
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cordierila assim como de opacos, biotita, flogopita e clorita, correlacionáveis aos diferentes eventos

deformacionais. Especialmente a granada, a cordierita e os anfibólios apresentam texturas dìstintas

e características a cada um dos três eventos deformacionais principais, sendo que em alguns dos

arranjos de anfibólio coexistem as diversas gerações de antofilita e cummingtonita sin-Sr. sin-S:.

pós-Sz. sin-S¡ e pós-S3.

A maioria dos cristais de granada constiluem poiquiloblastos sin- a pós-S2, mas são também

encontrados poucos e pequenos grãos de granada poiquiloblástica sin- a pós- 53. Subordinadamente

ocorre granada idiomórfica a subidiomórfìca pós-deformacional, presente como cristais isolados ou

cristalizada nas bordas da granada poiquiloblástica mais grossa. Este tipo textural tardio de granada

pode possuir abundantes inclusões, constituídas essencialmente por finíssin.ros prismas orientados

de cummingtonita, mas não são raros cristais livres ou praticamente liv¡es de inclusões. Um tipo

ainda mais raro é formado por cristais anhedrais alongados sin-S¡ e sin-S2, geralrnente com

contomos inegulares e poucas inclusões.

Quanto à cordierita, podem ser vistos quatro tipos diferentes, sendo que predominam os

cristais poiquiloblásticos sin- a pós-S2. Em finos veios de cordierita e plagioclásio e bordas dos

cristais de cordierita são comuns pequenos porfiroblastos alongados sin-52, relativamente maciços,

de a\é 7,5 x 4.0 mm. Um terceiro tipo textural de cordierila. pós-S2 e pós-S3, cristalizou-se após a

formação dos arranjos de anfibólios, englobando e consumido parte deles, que restam como

resíduos nos núcleos.

Os prismas de anfibólios, o quaftzo e os opacos tabulares estão orientados preferencialmente

segundo a s:. A cordierita e a granada apresentam si indicando cristalização tardi- a pós-s2 e o

terceiro evento dobrou suavemente os cristais mais grossos de granada, cordierita e anfibólio, este

também foi reorientado recristalizado segundo a S:. Em amostras mais ricas em anfibólio

observam-se relíquias da Sr, definidas dobradas intrafolialmente na 32.

Como minerais retrometamórficos ocorrem clorita magnesiana, clorita rica em ferro,

flogopita, clinozoisita, epídoto, clinozoisita/epídoto e pinita. Antofilita e cummingtonita podem

estar parcialmente substituidas por clorita magnesiana, clinozoisita, clinozoisita/epídoto, epídoto e,

mais raramente, por flogopita. A granada pode ser substituída por clorita rica em ferro e a cordierita

por clorita magnesiana, sendo que o último mineral pode também se mostrar alterado para pinita. O

plagioclásio gera, ao retrometamorfismo, clinozoisita.

3 ROCHAS METAINTERMEDIÁRIAS A META-ÁCIDAS fGNEAS

Não forani identificadas na área rochas metaintermedi¿irias ou meta-ácidas que pudessem ser

indubitavelmente consideradas como protólitos inalterados, tal qual verificado por Juliani (1993) na

porção sudoeste da Serra do ltaberaba, onde ocorrem mineralizações de ouro em metandesitos e

f t4€'1
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metadacilos. lsto parece ser devido ao relacionamento exislente entre as intrusões de rochas

intermediárias e os sistemas hidrotermais e, uma vez que as intrusões situam-se nos centros

hidrotermais, dificilmente as rochas se preservaram inl¿ctas.

Algumas das rochas descritas a seguir possuem mineralogia compatível com metandeistos,

mas a maioria delas possui ahos teores de quartzo, indicando composições mais ácidas,

provavelmente dacítica a riodacítica, ou silicificação. f)evido à dificuldade de separar-se

petrográficamente as rochas de diferentes composições ígneas, todas serão descritas em conjunlo,

muito embora, quimicamente possam ser estabelecidas separações complementares dos litotipos.

Destaca-se também que algumas rochas con mineralogia análoga à das metaintermediarias

apresentam baixos teores de silica, o que pode confundí-las quimicamente com as rochas básicas.

A distinção entre os protólitos ígneos e vulcanoclásticos é ainda mais dificil, mas as

intercalações de alguns metassedimentos. especialmente de nxelochert, permitiram a

individualização de alguns destes litotipos, apresentada a seguir.

A relação da cristalização dos mine¡ais com as foliações metamórf,icas é apresentada na

FIGURA 29 e suas principais características mineraÌógicas e texturais nas TABELAS 8 e 9.

-1.1 Rochas lnciDientemente Alteradas

Apesar das dificuldades apresentadas foram encontradas algumas raras amostras pouco

hidrotermalizadas, que foram consideradas como incipientemente alteradas. Estas possuem

granulação média a muito fina e são constituídas enì essência por plagioclásio (30-35o/o), quartzo

(32-37%) e homblenda (25-30%), com cl inozoisita/epídoto (r.-5%), opacos (- 3%) e carbonatos

(tr.-1%) subordinados, caracterizando composições andesíticas a dacíticas'

A homblenda forma cristais um pouco mais grossos, por vezes ricos em inclusões de

plagioclásio e quaftzo, dispersos em matriz fina a muito fina formada essencialmente por

plagioclásio e quaftzo e, secundariamente, por minerais opacos. Em uma das amostras foi possível

classificar o plagioclásio como sendo oligoclásio, com albita retrometamórfica, sendo que alguns

dos minerais opacos podem apresentar uma espécie de corona formada por carbonato micro-

granular. Localmente estas rochas podem ser cortadas por fìnos veios ricos em clinozoisita,iepídoto

e quartzo.

3.2 Rochas da Zona de Transicão

A amostra V1909b corresponde a uma rocha intermediaria ígnea da zona de transição. de

granulação fìna, aproximadamente equigranuìar, constituída por actinolita (35%), cummingtonita

(10-15%), plagioclásio (40-45%), qvaffzo (5Vo), minerais opacos (3%) e epídoto (lo/o), apatiø e

rutilo acessórios. Esta foi também a única rocha da zona de transição e os teores de quartzo e de
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anfibólio sugerem que a rocha original foi um andesito.

Neste litotipo predominam prismas euhedrais e subeuhedrais de anfibólios. localmente enr

ananjo decussado, mas também cummingtonita como agregados fibrosos. Comumente os prisnras

de anfibólio estão dobrados e recristalizados na S:.

O plagioclásio ainda conserva as formas tabula¡es ígneas, mas estão deformados e

flexionados. Estes cristais tem composição de andesina e apresentam bordas ligeiranrente

irregulares, devido à recristalização metamórfica incipiente. Os cristais recristalizados mais finos

tem composição de oligoclásio.

O quartzo tem extinção levemente ondulante e constitui agregados granoblásticos,

sugerindo, que em parte podem ter sido originados por silicifrcação da rocha.

Os minerais opacos são finos, tem formas irregulares, estão distribuídos homogenamente

pela rocha e, por vezes, têm associados fìnisimos cristais de rutilo.

3.3 Rochas Menos Intensamente Alteradas

Neste conjunto não há possibilidade de separação do protólito entre intermediário e ácido,

devido à intensidade da alteração e, principalmente, devido à silicificação que usualmente

acompanha estes litotipos. As amostras deste grupo ainda preservam relíquias de plagioclásio ígneo,

que constituem cristais com até 0,5 cm de comprimento.

Estas rochas caracteristicamente possuem, relativamente às rochas mais intensamente

altetadas. altas concentrações de clorita e pouco volume de co¡dierita (PRANCHA 6, Fotos G e H)

(TABELA 9). Também é típica a presença de prismas isolados euhedrais (PBl35) ou de

aglomerados de anfibólio magnesiano que chegam a medir I x 0,6 cm, formados a partir de

"fantasmas" de minerais máficos. Os aglomerados geralmente possuem núcleos com cristais de

anfibólios poiquiloblástica ou não, orientados segundo a 52, envolvidos por cristais mais grossos

anfibólios sin- a pós-S2 ou pós-S3. Em alguns destes núcleos o foi totalmente recristalizado como

prismas fìnos equigranulares. por vezes dobrados e/ou rotacionados. Em afloramentos onde a

recristalização loi mais intensa predominam arranjos radiados de anfibólio pós-S2 e pós-S3 com até

até6,5x3mm.

Ocorrem, também pseudomorfos dos cristais ígneos de plagioclásio recristalizados como

cristais menores subidiomórficos em continuidade ótica, com bordas corroídas e a recristalização

durante o segundo evendo deformacional gerou pequenos porfiroblastos.

As rochas tipicamente são representados por clorita-cummingtonita/antofilita-cordierita-

quaÍzo xistos que, caracteristicamente, possuem poucos aglomerados de anfibólio dispersos em

uma matriz formada sssencialmente por quartzo e clorita t minerais opacos, orientados segundo a

52. Compõem este conjunto as amostras Y17Sapl, V175b1¡¡ e 1422, constituídas principalmente por
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quartzo (40-45yo). cordierira (18-25%), cummingtonita (5-10%), antofilita (5-13%), clorita ( I 0-

20%o), plagioclitsio (2-7%) e minerais opacos (2-5%). Cono acessórios podem estar presentes

epídoto (até l7o). pseudomorfos de allanita. clinozoisita, apatita, rutilo e zircão '

3.4 Rochas Mais Intensamente Alteradas

Dois subconjuntos puderam ser individualizados, um constituído por rochas com tendências

mais intermediárias e outro onde não mais é possível distinguir-se se o prolólito era intermediário

ou ácido, principa)nrente devido aos altos teores de quartzo (TABELA 8)'

No primeiro subconjunto foram obtidas poucas amostras. As PB2l la e 124 possuenl

"fantasmas" de mineral máfìco com até 1,5 x 0,5 cm, recristalizados como prismas menores que

formam aglomerados ou arranjos senelhantes a "espinhas de peixe"' comumente dobrados e

rotacionados pelos eventos que geraram a Sz e a S:. Estas rochas é composta por cummingtonita (-

40o/o), plag\oclásio (5-35%), quartzo (10-40yo), cordierita (- 7%) e minerais opacos (3%). além de

epídoto, clinozoisita, carbonato e zircão acessórios.

Os prismas mais finos de anfibólio também formam arranjos radiados e semi-radiados

distribuídos em uma matriz formada principalmente por plagioclásio (que medern, em moda 0,6

mm). quartzo, cordierita e minerais opacos. Localmente os aglomerados de anfibólios formam

dobras fechadas D2 que por sua vez podem estar localmente redobradas pela 53'

Predominam cristais de feldspato límpidos, recristalizados, subeuhedrais e geminados, sendo

que a cordierita forma principalmente pequenos poiquiloblastos sin-S2 com inclusões de quartzo e,

secundariamente, cristais pós-deformacionais posteriores aos aglomerados de anfibólio.

Os opacos compõem agregados irregulares de finos cristais tabulares, formados pela quebra

de opacos mais grossos.

Zonas de silicificação pré-metamórfica são também identificadas pela presença de bolsões

quartzosos, análogos aos descritos anteriormente

Outra amostra (PB375c) deste conjunto é formada por gedrita (25%), cummin gtonila (22%),

quafzo (35%o), cordierita (15%), minerais opacos (2%), flogopita (1%), pinita e óxidos e hidróxidos

de ferro. Tal qual nas amostras anteriores estão presentes relíquias com até 1,0 x 0,5 cm de um

mineral máfico quase que totalmente recristalizado em finíssimos cristais. Mais raramente

constituem poiquiloblastos com prismas mais grossos nas bordas, principalmente de gedrita. Os

opacos são sempre muito finos e tabulares.

Petrograficamente esta rocha pode ser uma metaintermedi¿iria ou um metabasito

blastoporfirítico de granulação granulação grossa intensanlente alterado e silicificado.



TABELA 8 - Perfil de alteração hidrotermal das rochas metaintermed iárias ígneas

L
I

T
o
T
I

P

PROTOLITO

Rochas formadas por
hornblenda + plagioclásio

+ quartzo

S

S

E
N
I

I

S

Homblenda (25-J0%)
Plagioclásio (30-35%)

Qtartzo (32-37o/o)

Opacos (-3%)

ZONA DE TRANSIÇAO

c
E
S

S

ó
R
I
o

Rochâs formadas por actinolifå +
cummingtonitâ + plagioclásio

Clinozoisita/epídoto
(aré 5%)

Actrnoltta(151/o)
cumminglonita (l 0-l 5%)
Plagioclásio (40-45%)

Quartzo (5%)
Opacos (3%)

E

X
T
U

R

Port¡roblastos de homblenda
dispersos em matriz felsica
fina a muito fina.

MAIS INTENSAMENTE ALTERADAS

Epídoto (até l%)
Apatìta
Rutilo

Rochas formadas por cummingtonitâ +
gedr¡ta+ plag¡oclásio 1quârtzo l cordier¡ta

Cummrngtonrta (22-4070)
Cedrita (0-25%)
Cordierita (-7-15%)
Plagioclásio (0-35%)

Quartzo ( l0-35%)
Opacos (2-3%)

Localmente textura decussada e

blastosubofit¡ca.

Epídoto
Clìnozoisita
Flogopita
Carbonato
Zircão
Óxidos e hidróxidos de Fe

"Fantasmas" de minerais máficos com até 1.5 x
0.5 cm. recristalizados como prismas menores que

formam aglomerados de anfibólio com formas de

"espinhas de peixe''.

O



TABELA 9 - Perfilde alteração hidrotermal das rochas metaintermed iárias a meta-ácidas ígneas.

L
I
T
o
T
I

P

SILICIFICADAS

Rochas formâdâs por
quartzo +

cummingtonita +
cordierita

t-
S

s
E

Quartzo (50-67%)
Cummingtonita (5-20%)
Cordierita (5-20%)
Plagioclásio (5%)
Opacos (5%)C

I

MENOS INTENSAMENTE
ALTERADAS

I

c
E
S

s
ó
R

I

o

Rochas formadâs por quårtzo +
clorita + cordier¡ta +

cummingtonitâ/antolilita

Clorita
Apatita
Zitcão

Quartzo (40-45%)
Cordierita ( l8-25%)
Clorita (10-20%)
Antofilita (5- l3%)
Cummingtonita (5- l0%)
Plagioclásio (2 a 7%)
Opacos (2-5%)

I

E
X
'r
TJ

R

S

Bolsões mais ricos em
quartzo e pobres em

anfibólio.

MAIS INTENSAMENTE ALTERADAS

Epídoto (até l%)
Clinozoisita
Pseudomorlos de allanita
Apatita
Rutilo
Zircão

Rochas formadas por cordieritå + quartzo +
cùmmingtonita + ortoanfi bólio

Quartzo (35-40%)
Cordierita (33-43%)
Antofìlita. raramente gedrita (5- 1,s%)

Cummingtonita (3- | 57o)

Clorita (0-5%)
Plagioclásio (traço a 5%)
Granada presente só em uma amsfta ( l5%)
Opacos (3 a 5%)

Aglomerados de anfibóiios com até 1,0

x 0,6 cm. aproximadamente
equidimensionais, formados a partir de
mineral máfico e prismas isolados
euhedrais

Epídoto
C I inozoisita,/epídoto
Flogopita
Sericita
Aparita
Rutilo
Zircão

ZONAS IRREGULARES DAS
A MOSTRAS 500C e Sr 494

Rochas formadas por cümmingtonita
+ cordierita + plagioclás¡o l quârtzo

t minerais opacos

ldem anterior. mas possui também
poiquiloblastos bem desenvolvidos de cordierita,
semelhantes àqueles presentes nas rochas básicas
mais intensamente alteradas.

Cummingtonita (50-56%)
Cordierita ( l5-20%)
Plagioclásio ( I0-15%)

Quartzo (5- l0%)
Opacos (7- l0%)

Estaurolita
Clorita
Pinita
Zircão

Comparativamente às ¡ochas anteriores.
possui prismas maiores de

cummingtonita, com até 1,25 x 0,5 cm.
cr¡stais de cordierita maciça ou com
poucas inclusòes. cristais ¡ntersticia¡s
de pìagioclásio euhedraì a subeuhedral

c



PRANCHA 6

FOTO A - Rocha metavulcanoclástica básica com aglonerados de anfibólio menos intensamenle

alte¡ada da zona petrográfica 1, com arranjos de cummingtonita dispersos em matriz abundanle

constituída essencialmete por quaÍzo, plagioclásio. cummingtonita e minerais opacos. Lado ntaior

da foto : 5,5 mm.

FOTO B - Detalhe dos finíssimos cristais de eslaurolita (l), com típicas coronas de plagioclásio +

cordierita I rutilo comuns nas rochas metavulcanoclásticas menos intensamente alÍerada da zona

petrográfica I . Lado maior da folo = 2,8 nrnr.

FOTO C - Rocha metavulcanoclástica básica com aglonrerados de anfibólio menos intensamente

alterada da zona petrográfica 2, com arranjos de cummingtonita dispersos em abundante matriz

constituida essencialmete por quartzo, plagioclásio, cummingtonita e minerais opacos e cristais de

granada sin- a pós-deformacionais. Lado rTraior da foto = 5,5 mm.

FOTO D - Idem Foto C, com analisador cruzado.

FOTO E - Detalhe de um metatufo com porfiroblastos de diopsídio mais intensamente alterados.

formado por cummingtonita + cordierita + quartzo * granada. (l) Agregado ocelares concêntricos

de cummingtonila + quartzo + granada. Lado maior da foto = 5.5 mm.

FOTO F - ldem Foto E. com analisador cruzado.

FOTO G - Rocha metaintemrediária ígnea menos intensamente alterada com aglomerados de

anfibólio magnesiano (1) dispersos em matriz de granulação fina a média rica em quartzo e clorita

(2). Lado maior da foto = 5,5 mm.

FOTO H - Idem Foto G. com analisador cruzado.
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O segundo conjunto é formado por rochas mais ricas em quartzo, provavelmente mais

ácidas, caracterizadas pela presença de aglomerados de anfibólio e de poiquiloblastos sin- a pós-S2

bem desenvolvidos de cordierita, com até 2,35 x 1,65 cm, semelhantes aos das rochas básicas mais

intensamente alteradas. Possuem pouca matriz e são representados pelas amostras V175c, Vl75bp;.

V175q¡1, Vl75l Vl75e, V176b, PBl35 e Il83 e algumas porções das rochas 500c e SI494

(PRANCHA 7, Fotos A, B, C e D). o quaÍZo ocorre principalmente como inc]usões nos

poiquiloblastos de cordierita, e secundariamente, em aglomerados formados por cristais maiores

que representam zonas de silicificação pré-rnelamórfica. São comuns pequenos bolsões inegulares

de quartzo, quartzo e clorita e quartzo, anfibólio e minerais opacos, semelhante aos observados nas

rochas menos intensan'ìente alteradas, formados por zonas de silicificação'

Estes litotipos são constituídos por quartzo (35-40%), cordierita (33-43%)' antofilita'

raramenre gedrita (5-15%), cummingtonita (3-15%), plagioclásio (traço a 5%), clorita (ausente a

570) e minerais opacos (3-5%). Granada foi observada somente na amostra PBl 35 (15%), que é

também relativamente empobrecida em anfibólio (10%). Como minerais acessórios podem estar

presentes zircão, epidoto, clinozoisita/epídoto, flogopita, apatita, rutiìo e sericita'

Na maioria das amostras predomina a¡tofilita sobre cummingtonita, ocorrendo o inverso

apenas nas amostras 500c e SI494 e são comuns cristais de magnetita pós-deformacionaì com até 1

¡rtm, com abundantes inclusões finíssimas de quartzo, bem como finos cristais tabulares, sub-

anedondados ou irregulares e aglomerados irregulares com até 1,25 mm que, na amostra PBl24,

aparentanì 1er sido recristal izado a parlir da magnetita. Como minerais retrometamórficos há clorita,

cristalizadas a partir do anfibólio, e sericita derivada do plagioclásio.

Estas rochas diferenciam-se das menos intensamente alteradas por apresentarem

poiquiloblastos maiores e melhor desenvolvidos de cordierita (PRANCHA 7, Fotos A, B e D), pela

ausência ou pela pequena quantidade de clorita e de plagioclásio. São texturalmente muito

senelhantes às ¡ochas básicas mais intensamente alteradas do Subgrupo A, das quais dintinguem-se

por não possuírem granada, poï serem relativamente um pouco mais ricas em quartzo, cordierita e

plagioclásio, e mais pobres em anfibólio (FIGURA 30). Este fato novamente indica que a intensa

percolação de fluidos hidrotermais geram produtos semelhantes a partir de rochas de composições

diferentes.

Diversas amostras do afloramento 500c e na SI494 têm zonas inegulares ou bolsões

discordantes, com largura de 0,5 a 1 cm, compostas principalmente por cummington\ta (50'56%)'

cordierita (15-20%), plagioclásio (10-15%), minerais opacos (7-10%), quartzo (5-10%) e estaurolita

(ausente a 3Vo), além de estaurolita, zircão, clorita alterando o anfibólio e pinita aherando a

cordierita. Também possuem veios de até I cm de espessura, formados por cordierita maciça,

localmente pinitizada, (45-85%) e cumminglonita (10-48%), quartzo (- 57o) e opacos (tr.-2%).
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Estas zonas e bolsões mostram contatos gradacionais e difusos com a encaixante, com

redução na concentração de quafzo, aumento no teor de anfibólio e substituição da cordierita

maciça pela poiquiloblástica. Estas zonas diferenciam-se também da rocha por serem muito mais

ricas em anfibólio grossos ou como aglomerados, por possuirem cordierita maciça, pelos

plagioclisios euhedrais a subeuhedrais geminados intersticiais, por serem muito mais pobres em

quartzo e ricas em opacos. No anfibólio ocorrem finas inclusões de anortita e/ou de cordierita

anhedral e a estaurolita constitui finíssimos cristais instáveis com uma corona de plagioclásio

inclusos na cordierita.

Esta estruturação pode ser interpretada como restos da rocha intensamente alterada

relativamente poupada pela silicificação final do evento principal de alteração hidrotermal, ou como

devida à sobreposição de um segundo evento de alteração hidrotermal. A segunda hipótese é

sugerida pela existência de veios cordieríticos e cummingtoníticos.

Antofilitâ

Hornblenda

Quartzo
Clorita

finos

Estaurolita
Turmalina
Carbon âtÕ

I Zircão
Allanita

Clinozoisita
Clinozoisita/e
Pinita

Fácies metamórficas

FIGURA 29 - Relação de cristalização dos minerais com as foliações metamórficas nas rochas meta-
intermedi¡lrias a meta-ácidas alteradas hidrotermalmente.
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Rocha,4VIineral Básicas igneas do SubGrupo A Metaintermediárias â metå-
ácidas ísneas

Antofi Iita 8-23% 5-15%

Crìmminstônitâ '1-10% 3-15%

Soma dos Anfibólios 1s-30% I 5-25%. raramente ì 0olo

Cordierita 26 -3 4o/o - r ar amenle I jVo 33-43%

Gralrada 2 - 7 0o/o - r ar ametf e 22Yo Ausente. raramente I 5oZ

Quartzo 25-40% 3s-40%

Plasioc lásio Ausente a Traço Traco a 5%o

FIGURA 30 - Comparação dos teores dos principais minerais nas rochas básicas mais intensame¡rte alteradas

do Subgrupo A e nas rochas metaintermediárias a meta-ácidas ígneas mais intensamente alteradas.

3.5 Rochas Silicificadas

Estas rochas cofrespondem zonas ou bolsões de silicificação em meio às rochas

metainlermediárias a meta-ácidas menos e mais intensamente alteradas, formadas principalmente

por quarrzo (50-67%), cordierita (5-20%), cummingtonita (5-20%), plagioclásio (57o) e minerais

opacos (5%), além clorila, apatita e zircão acessórios.

4 ROCHAS METAINTERMEDIÁRIAS A META-ÁCIDAS VULCANOCLÁSTICAS

Dentre as rochas vulcanoclásticas de composição intermediária a ácida não foram

identificados litotipos correlacionáveis aos protólitos ou às rochas incipientemente alteradas. A

mineralogia e as texturas indicam que os Iitotipos menos alterados correspondem às rochas da zona

de transição, gradativamente alterados até as rochas mais transformadas.

A principal característica deste conjunto é a abundância de quartzo na malliz. A composição

original predominante deve ter sido de metandesitos a metadacitos, mas podem também estar

presentes rochas mais ácidas, misturas de sedimentos e tufos e, até mesmo tufos básicos muito

alterados e silicificados (PRANCHA 7, Fotos E, F, G e H).

As texturas vulcanoclásticas, estruturas bandadas e laminadas e os relacionamentos em

campo com as rochas meta-ígneas e melavulcanoclásticas caracterizam inequivocamenle origem

wlcanoclástica, mas não pode ser descartada a presença de derrames delgados nesta unidade. Em

algumas amostras ainda podem ser reconhecidos restos de texturas derivadas dos aglomerados

esféricos e elípticos de anfibólio.

Tipicamente há ocoryência de leitos e lâminas de ntelachert, o que indica deposição que

vulcanoclástica altemou-se com perÍodos de precipitação de exalitos vulcanogênicos. Neste

ambiente, deve ter ocorrido forte silicificação hidrotermal vulcanogênica, sin-deposicional e

diagenética, que obliterou profundamente as composições das rochas. O So é definido pelo leitos de

diferentes composições, com espessuras que variam de 0,1 a 4 cm.

De modo geral são rochas inequigranulares, porfiroblastos, poiquiloblastos ou aglomerados
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de anfibólio magnesiano dispersos em uma matriz de granulação grossa a muito l'ina, ricas em

quartzo granoblástico e clorita orientada segundo a S: (TABELA 10).

4.1 Rochas da Zona de Transicão

Sâo representadas pelas amostras Sl7i, 13llh e PB2783d, nas quais coexistem dois dos

seguinles anfibólios: hornblenda. homblenda/actinolita e cummingtonita dispersos em uma matriz

fina a muito fina formada principalmente por quartzo + plagioclásio + clorila * cordierita +

cumnlingtolìita t minerai s opacos.

A amostra SITi é um típico metatufo intemrediário. texturalmente semelhante aos metatufos

básicos bandados da zona de transição, dos quais diferenciam-se por serem mais pobres em

anfibólio e mais rico em minerais félsicos. É um cummingtonita-hornblenda-plagioclásio-quartzo

xislo composlo por homblenda (15%). cummingtonita (10%), plagioclásio (30T:o), quartzo (0%) e

minerais opacos (5%). Os anfibólios constituem porfiroblastos com até 2,7 mm de comprimento.

dispersos enr uma matriz muito de quartzo + plagioclásio f minerais opacos. Os cristais de

anfibólio podem ser zonados, com núcleo de hornblenda e bordas de cummingtonita ou vice-versa.

A amostra 131lh é texturalmente semelhante às rochas vulcanoclásticas com aglomerados

de anfibólio e a PB2783d corresponde a um metatufo com cristalização de anfibólio magnesiano

quase que exclusivamente relacionado a zonas anastonrosadas. A primeira é um plagioclásio-

cummingtonita-cordierita-hornblenda/actinolita-quartzo xisto e a segunda um granada-homblenda-

cunrnringtonita-clorita-quartzo xisto. compostos por quartzo (35-45%), clorita magnesi ana (25-

30%), homblenda (ausente a 5%), homblenda./actinolita (ausente a 20%), cummingtonita (15-20%),

pinita (ausente até 10%), plagioclásio (auserìte aTé 7%), granada (ausente alé 5o/o), biotita (ausente a

3%) e minerais opacos (2-5%o), além de flogopita, zircão e rutilo acessórios.

Na amostra PB 2783d estão presentes de anfibólio sin-Sr de até 5 mm, instáveis, digeridos e

parcialmente cloritizados e prismas de anfibólios sin-S2 com formas mais euhédricas, alguns com

inclusões de clorita. A homblenda constitui relíquias nos núcleos dos ademais anfibólios e a

granada tende a formar cristais euhedrais pós-S3 ricos em inclusões. A clorita da mafriz associa-se

as bordas dos cristais de quartzo.

4.2 Rochas Menos Intensamcnte Alteradas

As amostras V425c são de metatufos e as V2002 e 11097 (PRANCHA 7, Fotos E e F)

rochas metavulcanoclásticas com aglomerados de anfibólio magnesiano petrograficamente

representados por cordierita-cummingtonita./antofilita-clorita-quartzo xistos.

cummingtonita/antofilila-clorila-quartzo xistos, plagioclásio-cordierita-clorita-quarzo-

cummingtonita/antofilita xistos, cummingtonita-epídoto-clorita-quartzo xistos e cordierita-clorita-



lll

cunlmingtonita-quartzo xistos. Suas composições são: quartzo (40-50%, raramente 30%). cordierita

(ïr.-15%), clorita magnesiana (15-35%), cumminglonita (5-25%), antofrlita (5-10%)' plagioclásio

(ausente a 7o/o, raramenle aIé 7%) e minerais opacos (tr.-7%), bem como plagioclásio, flogopita,

biotita, tumlalina. clinozoisita, epídoto (até l5olo na amostra v2002), granada, óxidos e hidróxidos

de ferro e allofana subordinados.

o anfibólio magnesiano ocoffe como porflroblastos, poiquiloblastos e arranjos radiados e

semi-radiados, sendo localmente fìbrosos, dispersos em uma matriz fina de clorita e quartzo t

minerais opacos t epídoto + cummingtonita. Alguns cristais de anfibólios possuem inclusões de

clinozoisita em arranios que sugerem substituição de algum mineral do primeiro evento

deformacional, outros têm núcleos mais verde e mais pleocróicos envolvidos por anfibólios quase

incolores. pós-deformacionais, enr textura radiada e semi-radiada'

Podem estar presenles poiquiloblastos de cordierita instável com 1 cm de diâmetro, com

inclusões de quartzo, magnetita, cummingtonita, epídoto, clinozoisita e clorita. Comumente podem

eslar isolados da matr\z por uma corona de clinozoisita./epídoto e, texturalmente são cristais sin- a

pós-Sr recristalizados e reorientados pela 52.

Nestas rochas são comuns aglomerados de quartzo derivados de silicificação

Dentre os minerais opacos grossos predomina magnetita pós-deformacional com até 0,6 mm

e alguns cristais finos são tabulares, sugerindo serem de ilmenita e a clorita e o epídoto

cristalizaram-se a partir da cumminglonila e da cordierita

4.3 Rochas Mais Intensamente Alteradas.

Relativanrente às rochas da zona de transição e as menos intensamente alteradas, estas

rochas se caracterizam pelos altos teores de cordierita e ausência ou pequena quantidade de clorita

(PRANCHA 7, Fotos G e H).

Represenram este grupo as amostras 130la, v176c, PBl03, I296a, 1311i1¡¡, 131lip¡,1296c e

I5l2c. As amostras 1301a e 1311i111 possuem os típicos aglomerados esféricos e elípticos de

anfibólio, com até 1 x 0,75 cm; a V176c tem texturas de metatufo; as PBl03, 1311i1r¡ e I296anão

possuem texturas típicas que permitam a identificação dos protólito e as 1512c e I296c possuem

aglomerados de anfibólios que sugerem recristalização partir piroxênio, o que poderia indicar

relação com as metaintermedi¿iLria a meta-ácidas ígneas'

São identificadas como cordierita-gedrita-quartzo xisto, cordierita-cummingtonita/gedrita-

quartzo xisto, plagioclásio-cordierita-cummingtonita/antofilita-quartzo xisto, plagioclásio-

cummingtonita/antofilita-cordierita-quatzo xisto, clorita-granada-cummingtonita./antofilita-

cordierita-quafzo xisto, plagioclásio-granada-cordierita-cummingtonita/antofilita-quartzo xisto"

clorita-cummin gtonita/antofi I ita-quaft zo-cordierita xisto e clorita-cordierita-
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cummingtonita,iantol'ilita xisto compostos por quartzo (40-50%' raramente 3570), antofilita ou

gedrita (5-25yo). cumrnìngtonita (5-25%), clorita (ausente até 8o/o), cordierita (15-30%), pinita

(ausente ou 10-25%), plagioclásio (ausente a l0%o), granada (ausente a 15%o) e minerais opacos (2-

10%). Subordamente ocorrem epídoto, clinozoisita./epídoto, carbonato, zircão, biotita e pinita.

A clorita geralmente concentra-se em porções irregulares da matriz, juntamente com

quartzo.

A cordierita parece ter se cristalizado às expensas da clorita, formando poiquiloblastos e

porfiroblastos sin a pós-S2. ou ocorre como pequenos cristais na matriz. Os poiquiloblastos

distinguem-se daqueles presentes nas rochas básicas intensamente alterados pela maior ricos em

inclusões, essencialmente de quartzo. Na amostra P8103, que corresponde a um blastomilonito, a

cordierita foi recristalizada concomitantemente e após a foliação milonítica (Sn') e é relativamente

maciça. Na maioria das amostras encontra-se pinitizada.

O plagioclásio. quando presente, predomina sob forma de porfiroblastos esqueléticos com

até 2 nm de cornprimento, ou como finos cristais anhedrais a subeuhedrais distribuídos

irregularmente na malriz, em continuidade ótica, representando em ambos os casos dissolução e/ou

recristalização de cristais maiores. Também podem estar presentes grãos menores subeuhedrais.

Dentre os opacos mais grossos predomina magnetita pós-deformacional e os mais fìnos são

esféricos. tabulares e subangulosos.

Localmente há finos veios de epídoto, plagioclásio e cordieritas maciças e, em algumas

amostras o anfibólio foi substituído parcialmente por clorita'

A amostra 131li(2) apresenta um un'ìa zona fexturalmente diferente de até 1,3 cm de largura,

formado por poiquiloblastos de granada de até 1,3 x 0,4 cm (40%), cummingtonita (15%), clorita,

produto da alteração retrometamórfica do anfìbólio (20%), quartzo (20%), biotilra (5%) e traços de

minerais opacos. Esta zona está em contatos gradacional com a encaixante e nas Suas proximidades

a rocha é mais enriquecida em cordierita e mais pobre em quartzo, lembrando algumas das rochas

básicas mais intensamente alteradas acima descritas.

Também ocorrem em algumas amostras delgadas zonas enriquecidas em anfibólio, algumas

delas ao redor de zonas de silicificação pré-metamórfica.

Estas duas feições podem ser correlacionadas às das rochas metaintermediárias a meta-

ácidas mais intensamente alteradas (500c e SI494) e da zona de transição (P82783d), sugerindo

tratarem-se condutos de percolação de fluidos ou de um segundo evento hidrotermal.



TABELA l0 - Perfil de alteração hidrotermal das rochas metavulcanoclásticas meta intermediárias

ZONA DE TRANSIÇAO

l,
I

T
o
T
I

P

o
s

Cùmm¡Bgtonita-horn blenda-
plagioclásio-quartzo xisto,

plagioclásio-cummingtonita-
cordieritâ-hornblenda/actinolita-

quartzo xisto e grânâdâ-
hornblenda-cummington¡ta-

clorita-quartzo xisto

E

S

S

E

N

Homblenda (0- l5%)
Hombf enda./actinol ila (0-20%)

Cumminglonita (10-20%)
Clorita (0-30%)
Plagioclásio (0-30%)

Quartzo (35-45%)
Granada (0-5%)
Pinira (0-10%)
Ooacos (2-5%)

MENOS INTENSAMENTE
AI,TERADAS

Cordierita-cummin gtonita/antofilita-
clorita-qüartzo xistos,

cümmington¡ta/antofil¡ta-clorita-
quârtzo xisf os, plågioclás¡o-cord¡€rita-

clor¡ta-quartzo-
cummington¡tâ/ântolil¡tâ xistos.

cummington¡tâ-epídof o-clor¡ta-qüartzo
xistos e cord¡erita-clorita-

cumm¡ngtonitâ-quartzo xislos

c
E
S

S

Biot¡ta (até 3%)
Flogopita
Rut¡lo
Zircão

Quartzo (40-50%. raramente 309'o)

Clorita ( l5-35%)
Cummingtonita (5-25%)
Anrofilita (5- l0%)
Plagioclásio (0 a <1Vo, raramente'7î/o)
Opacos (traços até 7olo)

E
X
T
U

R

Aglomerados de anfibólios com
secção circular a elíptica em

algumas amostras, com

bandamento composicional

MAIS INTENSAMENlE ALTER{DAS

Cord¡erita-ged rita-quartzo xisto, cord¡erita-
cummingtonita/gedrita-quartzo risto,

plagioclásio-cordierif â-cumm¡n gtonita/antofi lita-
quartzo xislo. plag¡oclás¡o-

cummington¡ta/antolilita-cordierita-quartzo
xisto, cloritå-granada-cummington¡tâ/åntolilitâ-
cordierita-quartzo xisto, plagioclásio-granada-

cordier¡1a-cumm¡ngtonitå/antolìl¡ta-quartzo
xisto, clor¡1a-cumm¡ngtonita/antofi l¡ta-quartzo-

cordierita xisto e clor¡ta-cordierita-
¡n|Iñiñõrôr¡f o/on+ô¡ìri+o wi.r^

Clinozoisita
Epídoto
Biot¡ta
Flogopita
Granada
Turmalina
Óxidos/hidróxidos de Fe

Quadzo (40-50%, raramente 350,.6)

Cummingtonita (5-259lo)

Antofilita (5-25%)
Co¡dierita ( l5-30%)
clorita (0-8%)
P¡nita (ausente ou variando de l0-25%)
Plagioclásio (0-10%)
Cranada (0- l5%)
Onacos 12- l0o%l

Aglomerados de anfibólios com secção

c¡rcular a elíÞtica em algumas amostras-

ZONA IRRECULAR
DA AMOSTRA 13I I iI2ì

Rocha formada por
granada +

comm¡ngtonitâ + clorita
+quartzo

Clinozoisita/epÍdoto
Epídoto
Biotita. Carbonato
Zilcão

Aglomerados de anfibólios com secção circular a

eliptica em algumas amostras e "fantasmas'' de

minerais máficos em outras. Poiquiloblastos de

cordierita (de aré 1,2 x 0,7 cm) com inclusões de
quartzo predominantes.

Granada (40%)
Cummingtonita ( l5%)
clorira (20%)

Quartzo (20%)
B¡orira (5%)

Opacos

Poiquiloblastos de granada
de aÎé I.3 x 0.4 cm.



PRANCHA 7

FOTO A - Rocha metaintermedi¿iria ígnea mais intensamente alterada fomrada essencialmenle por

cummingtonita + cordierita + quartzo + clorita, mostrando aglomerados de anfibólio magnesiano

(l), poiquiloblasto de cordie¡ita (2) e matiz fina a média formada essencialmente por quartzo e

clorita (3). Lado maior da foto = 5,5 mm.

FOTO B - Idem Foto B, com analisador cruzado.

FOTO C - Detalhe de um aglomerado de cummingtonita enr rocha meta intermediária ígnea mais

intensameute alterada. conr formas que sugerem ser do "fantasma" de um antigo fenocristal

¡ecristalizado como prismas menores de cummingtonita. Nicol cruzado. Lado da foto = 2,8mm.

FOTO D - Rocha metaintermediária ígnea mais intensamente alterada formada essencialmente por

cummingtonita + cordierifa + quartzo, com aglomerados de anfibólio magnesialo em arranjos semi-

radiados (l ) e poiquiloblasto de cordierita (2). Lado maior da foto = 5,5 mm.

FOTO E - Rocha metavulcanoclástica intermediária menos intensamente alterada formada

essencialmenle por aglomerados de anfibólio magnesiano (l ) dispersos em malriz fina a média

constituida principalmente por quartzo e clorita (2). Lado maior da foto : 5.5 mm.

FOTO F - Idem Foto E, com analisador cruzado.

FOTO G - Rocha metavulcanoclástica intermediríria mais intensamente alterada formada

essencialmente por cummingtonita + cordierita + quartzo + clorita, com aglomerados de anfibólio

magnesiano (l), poquiloblastos de cordierita (2) e uma matriz fìna a média formada essencialmente

por quafzo e clorita (3). Lado maior da foto: 5,5 mm.

FOTO H - Idem Foto G, com analisador cruzado.
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5 OUTROS LITOTIPOS

Por não ter sido possível correlacionar em calnpo ou petrograficamente estes litotipos cotn

aqueles já descrilos, eles foram agrupados nos subconjuntos dos granada-honrblenda anfibolitos.

das rochas básicas potassificadas. das rochas básicas carbonatizadas e dos cummingtonita-granada-

clorita xistos e veios de cloritização. Estes diferentes litotipos forma descritos no trabalho de Pérez-

Aguìlar (1996) sendo feita a seguir um resumo dos mesmos. O resumo da sua composição

mineralógica aparece na TABELA I I .

5.1 G ra n ada-Horn blen d a Anfibolitos

Estas rochas possuem granulação média a grossa, mais raramente fina, exibem, por vezes,

texturas blastosubofiticas, o que as caracteriza como de origem ígnea e São formadas por

homblenda (20-40%), cumminglonira (tr.-I0%). granada (15-30%), quafzo (15-40%), andesina

sódica (3-20%) e minerais opacos (10-15%). Subordinadamente podem estar presentes cordierita

(1-20/o. raramente 20%). biotita, clorita, zircão, apatita e carbonato.

Dois subgrupos podem ser individualizados, um composto por rochas menos intensan'ìente

alteradas e outro mais intensamente alteradas.

As rochas menos intensamente alteradas têm pequena quantidade de cummingtonilta (1-2%),

granada (5%) e quartzo (< 5o/o) e maiores volumes de plagioclásio é nrais abundante (20-30%),

geralmentc recristalizado como pequenos cristais intersticiais subeuhedrais ou com faces retilíneas

ou corroídas e de opacos (a|é l5%).

As rochas mais intensamente alteradas tem maior volume de cummingtonita, granada e

quartzo, surge cordierita, que mais raramente pode ser abundante (até 20%) e diminui

progressivamente o teor de plagioclásio, até o seu quase total desaparecimento. A cummingtonita

geralmente distribui-se nas bordas da homblenda, ou ocorre como "manchas" intemas inegulares.

A maioria dos opacos estão alongados segundo a 52 e constituem pequenas lentes que podem, por

vezes, formarem finos leitos submilimétricos de até 4 cm de comprimento. Também ocorrem como

inclusões em granada sin-St e sin-Sz.

Nas rochas de granulação média predominam pequenos cristais lenticulares de granada, de

contomos inegulares, sem ou com poucas inclusões, que podem atingir 5 mm de conlprimento. Um

mesmo cristal pode ter porções orientadas segundo a 52 e a S¡, indicando ter havido cristalização

acretiva. Nas rochas de granulação grossa a granada pós-deformacional tende a ser idiomórfica a

subidiomórfica. Como produto retrometamórfico da granada podem ser observadas clorita com cor

de binefringência anômala.



TABELA I I - Oulros litotipos aherados h idrotermalmente

Granada-hornblenda
anlibolitos

E
S

S

E
N
C

I

I
S

Llomblenda (40-609t')
Oligoclásio/andesin4
arìdes¡na./labradorita ou
labradorita/b)'townita (3-
20o/o)

Quafæ (5-40%)

Gra¡ada (3-30%)

Cuûminglonita (l-10%)
Sulfetos ( l0-15%)
Raramcnte:
Cordicrita (20%)

Biotita-hornblenda r¡stos.
hornblenda-biotitå x¡stos

ehornblende-biotita
or fihnl¡fô.

C
E

S

S

ó
R

I

o

Ilornblenda (40-60%)
Plag¡oclásio (40-60%)
Biotita (até l0%)
Cummingtonita ( 5olo)

Râramentel

Quartzo (até 35%)
Muscovita (até 59/o)

Clorita (até 5%)

Zircão

^patitaCarbonatos
Biotita
Clorita

B¡otitâ-cùmm¡ngton¡tâ
ânfibolitos

CummiÍ gtonila (25-olo)

Quartzo (40%)

Biorita(15%)
Plagioclásio ( l0%)
Cord¡crita (5%)
Opacos (5%)

E

X
T
tJ

R

S

Restos de te¡(turas

subofìticas e são mùito
freqilentes venulações

mctamorlisadas de quartzo.

7,ir.ão
Apatita
Epidoto
Granada
Schorlita
Opacos

lncipi€nt€mente
carbonat¡zadas

Actìnolita (650'á')

Andcsina/l,abradorita
(30%)

Quartzo (-2096)
Carbonatos (lolo)

Clinozoisita (2olo)

Senelhantes às prescntes

em rocha^s metabásicas.

Opacos
Clorita
Clinozoisita

lntensamente
carbonatiz{das

^crinoiita 
(5-15%)

Clinozoisit¿illpidoto ( I 0-
60%)
Diopsíd¡o (7-60%)

Quanzo ( l5o/.)
Plag¡oclâs¡o (0-209á)

Carbonato (2- 10%)

Restos de re rochas meûos
intensamente alteradas
(cummingtonita anlìholitos)
inclusos em rocha rica em
biot¡ta-

Opacos
7.itcão
Rutilo
Anlìbólio pouco pleocróico
a incolor (Tremolita-
actìnolita?)

Cummingtonit¡-g¡anada
clorit¡ xistos

Cllorìla ma-qncsiana (62-qlo)

Granada (20o¿)

Cumn ington i(a ( I 0-o/o)

Opacos (5%)
Plagioclásio (-l%)

Restos dc textura-s

subofiticas-

7.itcão
Opacos

Constituem pequenos leitos
cm homblcnda anfìbolitos.

7,itcào
Opacos

uranaoa porl¡¡oDlasuca

muito grossa e dclgados
prismas de cummingtonita
delormados e parcialmcnte
clo¡itizados.

o,
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5,2 Biotita-Hornblenda Anfibolitos e Rochas Associadas

Estas rochas são representadas por biotita-homblenda xistos, homblenda-biotita xistos,

homblenda-biotita anfrbolitos e biotita-cummingtonita anfibolitos. Os três primeiros litotipos

representam o produto da alteração potássica de rochas básicas. sendo que no último litotipo houve

sobreposição de alteração potássica nas rochas básicas menos intensamente alteradas. Os primeiros

três litotipos devem representar halos nrais externos dos cones de alteração e. o último litotipo, deve

representar mudanças na composição química do fluido hidrotermal.

Os biotita-homblenda xistos e homblenda-biotita xistos têm origem vulcanoclástica. A

biotita é marrom, a hornblenda pode apresentar núcleos pardos, predomina oligoclásio ou andesina

granular e o quartzo pode oconer entre l0 a 15Y:o do volume da rocha. Como minerais acessórios

tem granada, titanita, apatita, turmalina, leucoxênio, sulfetos, epídoto, carbonatos, zircão,

muscovita, sericita e minerais opacos que, de modo geral tendem a concentrarem-se nos leitos

micáceos. A clorita magnesiana pode ser um constituiute menor importante, em detrimento da

biotita.

Nos homblenda-biotita-anfibolitos são derivados de efusivas básicas e há predomínio da

biotita sobre a hornblenda e, relativamente aos litotipos anteriores, possuem maior quantidade de

opacos, incluindo magnetita e sulfetos. e de granada. que pode alcançar afé l0%o do volume da

rocha. Cummingtonita é freqüente nas bordas da homblenda e ocorrem também turmalina violeîa

ou azul.

Algumas amostras podem apresentar concentrações elevadas de muscovita, clorita e quartzo

(35%), sugerindo origem a partir de rochas vulcanoclásticas ácidas a intermediárias, ou,

altemativamenle, mistura com pelitos.

A sobreposição da alteração potássica nas rochas básicas menos intensamente alteradas

resultam em rochas enriquecidas em biotita (biotita-cummingtonita anfibolitos), processo este bem

exemplificado na an'ìostra Sì635i, onde pode ser observado um leito verde-escuro granulação fina a

média de metabasito incipientemente alterado (cordierita-homblenda anfibolito), com dois leitos

intemos, com (0,5 e 1 cm de espessura) verde-claros, ricos em epídoto. O metabasito está en'l

contato, através de uma delgada, irregular e difusa zona de transição, com a rocha básica menos

inlensamente alterada (cordierita-cummingtonita anfibolito), de cor verde-acinzentado, rico em

plagioclásio anoÍítico. Segue-se outro leito verde-acinzentado mais escuro de biotita-

cummingtonita anfibolito em contato inegular, semelhante a uma superffcie de corrosão. Este

terceiro leito é formado por cordierita-cummingtonita-biotita-quartzo xisto com aglomerados de até

1,5 cm e arranjos radiados de cumminglonita, que constituem restos não digeridos da rocha básica

menos intensamente alterada, dispersos em matriz de granulação fina a muito fina, constituída por

quarfzo (500/0), biotita (25%ù, plagioclásio (t 0%), cummin gtonita (1Vo,) cordierita (5%)' opacos
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FOTO 4 - Detalhe da alteração hidrotermal em rochas metavulcanoclásticas básicas. (l) Incipientemente
alteradas, (2)Da zona de transição e (3) Biotita-cummingtonita anfibolito.

5.3 Metavulcanoclásticas e Metabasitos Cálciossilicáticos

São formados por actinolita anfibolitos e metabasitos ricos em diopsídio,

clinozoisita/epídoto, actinolita, qvartzo, feldspato e carbonato, além de zircão, titanita e opacos em

quantidades menores. Os actinolita anfibolitos representam rochas básicas incipientemente

carbonatizadas e) as demais, rochas basicas intensamente carbonatizadas previamente ao

metamorfismo.

Os actinolita anfibolitos afloram de forma restrita e são texturalmente semelhantes às rochas

metabásicas não alteradas, diferenciando-se por possuirem actinolita ao invés da hornblenda. São

compostos por actinolita (650/o), plagioclásio (29%), carbonato (3%), clinozoisita (2%) e opacos,

zircão e rutilo subordinados. O plagioclásio mostra-se corroído, com relíquias ígneas de labradorita

envolvidos andesina, que também constitui grãos recristalizados menores. Não raramente a

andesina apresenta zonamento composicional, com bordas mais cálcicas.

Os anfibólios mostram-se muito zonados e tem o'manchas" muito pouco pleocróicas a

incolores. O carbonato ocorre como agregados microcristalinos de até 0,3 mm e texturas

blastosubofiticas são freqüentes.

Juliani (1993) descreveu rochas semelhantes com agregados de biotita com tons amarelados

relativamente abundante, além de pequenos agregados de epídoto que sugerem ter sido amígdalas

metamorfisadas.

Nas rochas metabásicas intensamente carbonatizadas o diopsídio varia de 7 a60%o, actinolita

de 5 a l5olo, clinozoisita/epídoto de l0 a 600/o, quartzo de 15 a 20%o, plagioclásio de 0 a 20%o,

carbonato de 5 a l0%. Freqüentemente o diopsídio encontra-se instabilizado

dlÊ-
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retrometamorficamente e foi substituído parcial ou totalmenle por clinozoisita/epídolo ou actinolita.

Em algumas amostras podem ser observados restos do hornblenda anfibolito, por vezes

potassificados, dentro das rochas carbonatizados. O homblenda anfibolito forma pequenas lentes

descontíriuas de espessura inegular ou como "manchas" de contornos difusos, com a1é 1 cm de

diâmetro que, nricroscopicamente. constituem agregados poiquiloblásticos ou restos anhedrais de

homblenda. Os poiquiloblastos têm abundantes inclusões de quartzo, biotita, epídoto e

clinozoisita./epídoto, orientadas segundo uma Si que pode ser correlacionada à Sz ou à Sr. Podem

apresentar zircão em abundância, ou possuir pequenos poiquiloblastos de granada sin- a pós-S2. A

hornblenda pode ter bordas alteradas para epídoto.

Em rochas carbonatizadas potassificadas são comuns "manchas" irregulares ou finas lentes

de até aproximadamente 3 cm de comprimento. constìtuídas por biotita (60%). clinozoisita/epídoto

(20o/o). quartzo (10%). plagioclásio (10%) e zircão (tr.). Na transição para a porção carbonatizada a

biotita desaparece aos poucos. podendo geralmente ser identificada uma zona de transição onde a

rocha é constituída por quartzo (50%), biotita (40%), epídoto (10%) e zircão (tr.). Em porções

silicifìcadas predominam pequenos poiquiloblastos de hornblenda, geralmente muito corroídos ( I 0-

30%). dispersos em matriz muito fina constituída por quartzo (25-45%), feldspato (25-35%),

epídoto (10%) e biotita (- 5%).

5.4 Cumminstonita-Granada-Clorita Xistos

Afloramentos destes litotipos são raros e são fonnadas por clorita magnesiana (62% vol.),

granada (200/o), cummingtonita (10%). opacos (5%) e plagioclásio (3%). Possuem porfiroblastos de

granada com mais de 3 cm de diâmetro. e de cumminglonita com afé 4 cm de comprimento,

distribuídos em matriz muito fina, clorítica. Originalmente foi constituída por uma maior

quantidade de cummingtonita. de 20 a 250%, inlensamente substituídas por clorita.

A maioria dos prisnras de cummingtonita estão orientados segundo a Sz, alguns segundo a

53. e poucos são pós-defomracionais. Predomina granada subeuhedral pós-deformacional, com

bordas parcialmente corroidas, ricas em inclusões de cummingtonita, plagioclásio e opacos.

Localmente pode formar também cristais menores: com formas alongadas, orientadas segundo a 52.

O plagioclásio ocorre como grãos anhédricos de até I,2 x 0,8 mm, com contomos

inegulares. corroídos, localmente com segmentos retilíneos, muito límpidos e geminados.

Localmente estão parcialmente alterados para sericita.

Predominam aglomerados de opacos de até pouco mais de 1 mm, produto da recristalização

de um opaco maior, provavelmente magnetita.

Juliani (1993) descreveu na ár"ea clorita xistos com leitos de melochert femrginoso com

sagenita, granada e, provavelmente, cordierita. que devem pertencer a este conjunto de rochas. Em
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alguns casos estas rochas podem estar nìuito en-riquecidos em quartzo (até 50%.). ocorrendo a

clorita como microporfiroblastos, em parte derivados da transformação de anfibólios pré-existentes.

5.5 Veios de Clorititos Metamorfisados

Em alguns afloramentos associados aos corpos de rochas blasrtoporfiríticas de granulação

grossa foram verificados veios hidrotermais encaixados nas rochas mais intensamente alteradas.

com contatos difusos" n.ruito ricos em minerais magnesianos, derivados de zonas de cloritização e

lixiviação intensa, pré-metamórfica. Caracteristicamente possuem pouco plagioclásio e falta o

quaÍzo, reflexo da lixiviação quase compìeta das bases solúveis e concentração residual do

alunínio e do magnésio. Eventualmente estes litotipos podem estar geneticanìente vinculados conr

os cummingtonita-granada-clorita xistos, mas não foram observadas relações espaciais em calnpo

que conrpravenì esta suposiçào.

Três fácies petrográficas puderam ser identificadas. denominadas, das menos alteradas para

as mais alteradas como zona de transição, mais intensamente alteradas e clorititos. assin.t

denominados em função do protólito. uma vez que os produtos metamórficos têm anfibólios

abundantes.

5.5.1 Rochas da Zona de Transicão

Apenas dois afloramentos destes litotipos foram observados, associados . Suas composições

mineralógicas e suas características petrográficas destas rochas podem ser vistas na TABELA 12.

A amostra P8352 é de um hornblenda-cummingtonita anfibolitos de granulação grossa, com

relíquias de prismas de anfibólio com até 2,5 x 1cm, composto por homblenda (15-18%)'

cumnringtonita (50%). plagioclásio (20%), quartzo (5%o), opacos (7%), flogopita (1-2%) e

clinozoisita (tr.) (PRANCHA 8. Fotos A e B). Relíquias de anfibólio estão presentes em algumas

porções da rocha formadas por homblenda (40%), cummingtonita (40%), plagioclásio,

essencialmente presente como inclusões nas relíquias poiquiloblásticas de anfibólio, (10-15%) e

opacos (5%). Em outras pafes da rocha ocorrem bolsões onde a homblenda foi totalmente

substituída por cummingtonita (40-50%) e há maior quantidade de plagioclásio (30-40%), além de

quartzo (2-10o/o), opacos (7%), flogopita (1-2%) e clinozoisita (tr.). Esta textura sugere que os

bolsões mais ricos em plagioclásio são restitos preservados da lixiviação hid¡otermal, ou misturas

de magnras basálticos e andesíticos.

As relíquias recristalizadas de anfibólio poiquiloblástico são muito ricas em inclusões de

plagioclásio e de opacos finíssimos, por vezes mais grossos, e, mais raramente, quartzo. Nesta

relíquias não são incomuns passagens graduais da homblenda para cumrningtonita levemente

acastanhada nas bordas. Em alguns bolsões da rocha observam-se prismas menores de
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cummingtonita poiquiloblástica com bordas corroidas, localmente tendendo a formar arranjos serni-

radiados. Estes cristais menores de cummingtonita estão distribuídos em uma matriz fina

constituida essencialmente por plagioclásio e, secundariamente, por qualzo e flogopita. Nos

aglomerados de minerais opacos mais grossos (até 0,6 mm) predominam pseudomorfos de opaco

tabular parcialmente recristalizado e são comuns sulletos associados, principalmenle calcopirita e

bomita.

A amostra SI484b é um homblenda-actinolita-cummingtonita anfibolito que apresenta

parles com textura granoblástica, com relíquias de poiquiloblásticas de hornblenda de quase 20 x

7.5 mm, com inclusões de plagioclásio l quartzo t minerais opacos, sob a forma de agregados

irregulares. e bolsões de quarlzo eiou de plagioclásio + quartzo. Os porfiroblastos de anfìbólio

podem estar quase que totalmente substituídos e recristalizados restando apenas localmente porções

do antigo cristal. Nestes casos, não raramente gradam para uma rocha de granulação fina a média.

inequigranular, com textura nematoblástica com pequenos prismas euhedrais pós-deformacionais de

anfibólio.

TABELA l2 - Perfil de alteração hidrotermal dos veios de cloritito metanrorfisados.

ZONA DE TRANSIÇAO MAIS INTENSAMENTE
AI,TF],RADAS

CLORITITO

l,itotipo
IlornblcDda{ummingtonila an1ìbol'to c

homblenda-actinol jta-cumnìingtonita

anfiholito

CordieritÍì- cun¡ningtonita./antofi Iita
a¡fi bolito. clorita-cotdierita-

cummingtonita./antofi lita a¡fi bolilo e

o,nrminotonir¡ anfi holilo

Clorila-actinolila
a¡lìbolito

u
s
S

tì
N

c
ì

¡

s

Hornblendâ(15-18%)
Cummingtonita (50%)
Plagioclásio (20%)

Qualzo (5%)
Opacos. jncluindo calcopirita e bornitâ
t7%)

Cummington¡1a (35-70'lo)
AntolÌlita (0- l5%)
Cordierita (0-27%)
I,inita (0-7%)
Plagioclásio ( l0- 15%)
Clorita Magnesianâ (0-l 5%o)

Quartzo ((1200/¿')

Onacos (570)

Actinolila (70%)
Clorita Magncsìana
( l8-20%)
Plagioclásio (5-?%)
Onacos (570)

C
u
s

Clirìozoisirâ
l logopila

Epíd()1o

Rulilo
Ltrc^(j
Carbonalo
Clinozoisita

I

I]
X
T

ldem ânlcrior. Pseudomorfos de mineral máfìco dc até 2.7
0.7 cm rccrislalizada em prismas mcnorcs c

porfi roblâstos de cordierita relativamente
maciça e pouca matriz.

Reliquias
anfibólios
poqu¡loblást¡cos
até2x0,75cm.

dc

de

5.5.2 Rochas Mais Intensamente Alteradas

Foram encontradas três amostras desta fácies, a PBl27b, a P8208 e a V580a. nas quais

pode-se observar intensa recristalização associada ao primeiro e ao segundo evento deformacional.

cujas relações com a blaslese dos minerais podem ser observadas na FIGURA 31 e sua mineralogia

e texturas na TABELA l0 (PRANCHA 8, Fotos C e D).
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A amostra PB127b é um cummingtonita anfibolito formado por cummingtoniTa (65-70%),

quarlzo (15-20o/o), plagioclásio (10-15%), minerais opacos (5%), rutilo (<1%) e epídoto (tr.).

Localmente preservam-Se restos de cristais de anfibólio com até 20 x 7,5 mm, com núcleos nais

poiquiloblástico, com inclusões de plagioclásio, quartzo, opacos e rutilo subordinados, e bordas

mais maciças. Os cristais mais frnos de anfibólio localmente compõem arranjos semi-radiados

dispersos en'ì uma matriz inequigranular formada principalmente por plagioclásio e quartzo que

medem, em moda 0,12 mm. Aos minerais opacos geralmente associa-se rutilo.

A amostra PB208 é formada por aglomerados de anfibólio com até 2,7 x 0,7 cm e

porfiroblastos de cordierita com até 10 x 5 mm, dispersos em pouca matriz constituída por

plagioclásio, cordierita e anfibólio magnesiano, cujos cristais medem, em moda. 0,2 mm.

Mineralógicamente é composta por cumminglonita (35-50%), antofilita (15%), cordierita (20-27%),

plagioclásio (10-15%), clorita magnesian a (0-3%) e minerais opacos (5%) (PRANCHA 8. Fotos C e

D). Em muitos dos aglomerados de anfibólio são reconhecíveis pseudomorfos de c¡istais grossos,

possivelmente de anfibólio sin-Sl ou de antigos piroxênios ígneos, os quais recristalizaratn em

prismas menores de até 8,5 mnt. A cordierita cristalizou-se intersticialmente aos arranjos de

anfibólio, sob a forma de cristais relativamente maciços. e tem inclusões de cummingtonita e de

plagìoclásio instável. Localmente estão pinitizados.

Na matriz, os cristais de plagioclásio são subeuhedrais a anhedrais, tendem a arranjos em

mosaico e podem atingir até 0,3 mm, mas tan'ìbém estão presentes nos inlerstícios do prismas dos

aglomerados de anfibólios, juntamente com co¡dierita. Os minerais opacos estão representados por

finos cristais anhedrais dispersos pela rocha, mas podem formar trilhas descontínuas orientadas

segundo a 52 e a Sl. Localmente observaram-se bolsões constituídos principalntente por

plagioclásio e, subordinadamente, por cummingtonita e cordierita.

Os anfibólios sin-St são mais turvos e foi observada uma secção basal de pseudomorfo - 8,4

mm no eixo å. Comumente esão dobrados e segmentados pela 52 e pela 53 e são comuns

irtercrescimentos de cummingtonita e antofìlita, essencialmente em prismas pós-S2'

A amostra V580a se diferecia-se da anterior por estar intensamente retrometamorfisada, por

possuir quartzo e por predominarem finos cristais de minerais opacos tabulares. É constituida por

cummingtonita (35%), antofilita (10%), clorita magnesiana (15%o), produto da alteração do

anfrbólio magnesiano, cordierita (18%),pinira (7%), qvartzo (10yo), opacos (5%) e epídoto (tr.).

O quartzo ocorre principalmente como finos veios orientados pela a 52 e alguns pela S¡,

ambos ondulados pela D3. Onde a cordierita e o anfibólio magnesiano foram instabilizados ocorre

abundante matriz inequigranular formada por pinita, finas palhetas de clorita magnesiana e,

localmente, quartzo de veio, minerais opacos e cristais menores de cummingtonita.
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5.5.3 Cloriti(os

Apenas dois afloramentos desta fllcies foram obsen'ados (PBl27V e PB2i7A). As rochas

são inequigranulares, granoblásticas. de granulação grossa e formadas por actinolita (70o/o), clorita

magnesiana (15-20%). plagioclásio (5-7%). opacos (5%o) e zircão, carbonato e clinozoisita

subordinados (PRANCHA 8, Fotos E, F. G e H). A actinolita constitui porfiroblastos inlercrescidos

de aIé 12 x 3 mm. parcialnrente ou totalmente recristalizados, deformados e dobrados (PRANCHA

7, Fotos E e F). Alguns cristais são mais estreitos na parte central dos prismas e largos nas

extremidades. formando ananjos em feixe ou incipientes texturas semi-radiadas. Estes

porfiroblaslos podem exibir inclusões de opacos, clorita ntagnesiana. plagioclásio e.

ocasionalmente, z-ircão. I-ocalmente, apresentam-se alterados para clinozoisita, sendo que alguns

cristais podem ser poiquiloblásticos, por vezes com bordas corroidas. Estes possuem inclusões de

anortita com fonnas amebóides e coronas de plagioclásio de relevo mais baixo. A matriz é fina e é

constituída por clolita magnesiana, com plagioclásio recristalizado como grãos finos (PRANCHA

8. Fotos G e Iì) e aglomerados de opacos resultanles da quebra de magnetita subordinados.



PRANCHA 8

FOTO A - Metabasito ígneo de granulação grossa da zona de transição, associado aos clorititos.

formada essencialmente por homblenda + hornblenda,/actinolita + cummingtonita, onde pode-se

notar a passagem da hornblenda (1) para hornblenda,iactinolita com finos clistais de cumrningtonita

(3). Lado maior da folo: 5.5mnr.

FOTO B - Idem Foto A. com analisador cruzado.

FOTO C - Metabasito ígneo de granulação grossa mais intensamente alterado associado aos

clorititos, formado principalmente por anfibólio magnesiano (1) e cristais de cordierita maciça. Lado

major da foto = 5,5mn.

FOI.O D - Idem fofo C, com analisador cruzado.

FO'IO E - Cloritito de granulação grossa, formado principalmente por porfiroblastos intercrescidos

de actinolita dispersos em matriz fina (indicada pela seta) formada essencialmente por ciorita

nragnesiana, plagioclásio (- 5%) e opacos (5%). Lado maior da foto : 5,5 mnr.

FO'IO F - ldem Foto E. com analisador cruzado.

FOTO G - Detalhe de um veio de cloritito com um bolsão constituído por prismas de

cunlmingtonita (l). localmente tendendo a fomrar ananjos radiados e semi-radiados dispersos enr

uma nratriz constituída por + plagioclásio + quartzo e pequenas quantidades de flogopita e opacos

(2). Lado maior da foto = 5,5 mm

F'OTO H - Idern Foto G. com analisador cruzado.
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CAPITULO V

OUÍMICAMINERAL

INTRODUCÃO

Foram analisadas as principais fases minerais de um perfil continuo de alteração enì uma

rocha vulcanoclásticas conr aglomerados de anfibólio onde se pode observar a passagem de uma

rocha incipientemente alterada até uma rocha mais intensamente alterada (TABELA l3)

TABELA l3- Perfil contínuo de alteração no afloramento 635.

LITOTIPO
de anfibólio inc emente alterada6

7

4 a de anfibóìio da zona

635c6 MetaYulcanoclástica com a

de anfibólio menos

635c3 Metavulcanoclástica com a de intensamente

rca cont de anfibólio menos samente

635c I com a de intensamente aher

635h vulcânoclástica com de anfibólio mais ensamente alterada

Estas análises incluíram os anfibólios das fases deformacionais S1, 52, 53 e pós-

deformacionais, o plagioclásio da Sr, Sz e pós-deformacional, a granada sin- a pós-S2 e pós-

deformacional e a cordierita sin- a pós-S2 das rochas menos intensamente alteradas (lnA)" da zona

de transição (21'), menos intensamente alteradas (lA) da zona petrográfica 1 (ZPI) e da zona

petrográfica 2 (ZP2) e mais intensamte alterada (+lA).

Foram utilizadas, de modo geral, as análises de anfibólios com a somatória dos óxidos, flúor

e cloro entre 97,00 e 99,00 com Si inferior a 8,00. Para o plagioclásio e a granada foram

consideradas as análises com somalória de óxidos entre 99,00 e 101,00 e, da cordierita, entre 98,00

e 101.00.

I ANFIBÓLIOS

Os anfibólios têm fomula estrutural A0-r (M4)2(M I )2(M3)r(M2ÞT8O¿(OH,F,CI)2, com

decrécimo do lamanho dos sítios estrulurais da direira para a esquerd4 sendo que o sítio A tem

número de coordenação :12,oM4 = 8 (dodecaédrico), os Ml, M3 e M2 = 6 (octaédrico) e T = 4

(tetraédrico) (Spear, 1 995).

As discussões a seguir baseiam-se na fórmula sstrutural Ao-rBzCsvrTrrvOzz(OH,F,Cl)z de

Hawthome (1981) e, em função dos cátions que ocupam a posição M4, os anfibólios são

classificados em ferro-magnesianos, cálcicos ou sódicos (Hawthome, l98l; Robinson, 1982; Leake
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et al., 1997, Spear, 1995).

Como as análises foram feitas através de microssonda eletrônica, não puderanr ser

determinados os conteúdo de Fe3* e HzO e, nestes casos, Leake er at. (1997) recomendam que a

fórmula seja calculada na base de 23 oxigênìos, assumindo-se 2(OH,F,CL). Como definido pelos

mesmos autores, os anlìbólios cálcicos das metabásicas incipientemente alteradas foram

inicialmente classificados usando-se a nrédia entre as normalização l3eCNK e 15eNK, sendo que a

primeira indica a soma total dos cátions em metade da malha unitária (Si, Al, Ti, Cr, Fe3+, Mg, Ni,

Zn,Fe2', Mn), excluindos o Ca, o Na e o K, é igual a 13, e a segunda a soma total cátions (Si, Al,

Ti, Cr, Fe3*" Mg, Ni, Zn, Fe2+, Mn, Ca), excluindo-se o Na e o K, é igual a 15. Considerando-se

l3eCNK, Mn, Fe2 e Mg são excluídos da posição B(M4), e poÍanto elimina-se a presença de

qualquer "componente de cummingtonita" nesta posjção, em função do K, Na e Ca, o Na poderem-

se distribuir entre as posições A e B, o que comumente acontece nos anfibólios cálcicos (Robinson

ct al., 1982). Quando usada a normalização l5eNK exclui-se todo o Na e K da posição B(M4),

resultando na exclusão de todo Ca da posição A e na distribuição de Mn, Fe2* ou Mg na posição

B(M4) (Robinson et a|.,1982).

Calculando-se a rnédia entre 13eCNK e l5eNK para os anfìbólios das rochas metabásicas

incipientemente alteradas. a somatória dos cátions na posição B resultou em valores entre 1,97 e

1,90, com somente duas amostras com I < 1,90 e, usando-se esta mesma média nos anfibólios das

rochas da ZT, a somatória dos cátions na posição B situou-se entre 1,30 e 1,95. Os anfibólios

cálcicos destas duas rochas foram normalizados com 1 5eNK, resultando em lg : 2,00 para todas as

análises. o que implica que estes anfibólios devem ter-se formado em condições relativamente mais

redutoras. já que nesta normalização a maior parte do Fe é considerada como sendo Fe2*.

Para a classificação dos anfibólos magnesianos da ZT, das rochas menos intensamente

aheradas e das rochas mais intensamente alteradas foi também usada a normalização 15eNK, assim

como reconrendado por Leake et al. (1997), observando-se que a Is = 2,00 para todas as análises

consideradas.

As fómrulas estn¡turais dos diversos tipos de anfibólios que foram gerados durante os

diferentes eventos deformacionais serão construidas usando as análises dos extremos

composicionais. ou seja, foram considerados os temros mais ricos em Si e pobre em TAI e os mais

pobre em Sj e ricos em TAl.

1.1 Rochas Incipientemente Alteradas

1 l.l Hornblenda

Nas FIGURAS 3la, b, c, d, e e pode-se observar que as análises selecionadas de anfibólios

da Sr, Sz, 53 e pós-deformacionais desta rocha metavulcanoclástica incipientemente alterada
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correspondem à nragnésioJromblenda (Leake et ol.. 1997). mas os teores de F variam entre 0.25 e

0,99, permitindo classificá-los como magnésio-homblenda fluorífera (lrtrickel & Mandarino, 1988:

Leake el al., 1997). Há. entretanto, variações nos teores de sílica e, mas subordinamente, da razão

Mg/(Mg + Fe2) de todos conjuntos. sendo que a hornblenda da Sl, mostra, relativamente à da 52.

composições um pouco mais restritas quanto ao silício. O anfibólio da 53 mostra-se ainda ntais

homogêneo, conl menores teores de Si e com tendência de eruiquecimento em Si inversan'ìente

proporcional Mg/(Mg + Fe2), ao contrário dos demais conjuntos. A hornblenda pós-deformacional

tem, relativanente à da S¡, teores nrais elevados de Si.

A lórmula estrutural da homblenda da St varia entre:

(Nao.o r -o.orKo.o r -o orXFe2o.o r-o.osMno.ozCa r .s9- r.q:XAlo.ro,n.. rFa'0.,0-o.,rTi6.¡2 -¡.¡5M g2.s3-2.¡rFe2 r.+s- ,.,, )
(Sie.gr-r,¡sAlo.os" l.os)Ozz(OH l.s+. r.rzFo. r :-0. r o)

A fórmula estrutural da homblenda da S1 varia entre:

(Nao.oz^0.c,¡Ko.o r-o.oz)(Fe2o o:-o.r r Mno.os-o.osCa¡.s¿- l.rc)(Alo,r r-0.+ r Fe3o.:¿-o.r,sTio,o r -o,o¡Mgz.o r ,:.oqFe2 r.¡0, r.,+¡)
(Si6.¡3,7.a7A'1¡.sr-¡. I r)Ozz(OH r.¡r.r.q¡Fo.or-o.rç)

O anfibólio sin-S3 mostraram Ls= 2 e fórmula estrutural variando entre:

(l',lac.o¡-o.osKo.o¡-o o.XFe2o. r',-o. r.Mrro.66-¡¡.¡7Ca ¡.7s-¡.¿ ¡ XAlo.s r -o.srFe3o.¡s-o.scTio.o:-o.o:Mg2.ss-2.6gFe2 r .27- r.43)
(Sio zr-z.o',Alo.çr-r,zs)Oz:(OHr.rs.r.ssFo.r:-o.rs)

A magnésio-homblenda sin-S3 é relativamente mais rica em F do que a dos dois primeiros

eventos deformacionais" e a pós-defomlacional são ainda nrais ricas em F, indicando concentração

no fluido metamórfico final. talvez vinculada à colocação dos corpos graníticos ou pelo

desenvolvimenlo de zonas de cisalhamentos próximas que, tipicamente possuem com fluorita e

sulfetos. Segundo Juliani (1993) e Juliani er al. (2000a), parte das intrusões graníticas foram

controladas pelas zonas de cisalhamento, que podem, neste contexto, terem servido de conduto

preferencial dos fluidos magmáticos e metamórficos ricos em flúor. A sua fórmula estrutural varia

entre:

(l.Ja¡.0 r -o.ozKo.o I -0.p2)(Fe26.66-e.67Mno,oiCa r.so- r.¡2X410,224,23Fe30,40- l,seTio,o l -o.ozMg:.zs-¡,0¡Fe2l,¡s. r .: r)
(Sir, r r.r.:sAIo.os.o.so)Ozz(OH r.z.r.s+Fo, r ¡-o,z¡)

Observando-se todos os dados em conjunto (FIGURA 3le), nota-se que parte das análises

dos anfibólios St são mais pobres na ruzão Mgl(Mg +Fe2) e que, em geral. as análises da

homblenda da 53 têm os menores teores de Si.
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FIGURA 3l - Análises dos anfibólios das rochas lnA. (a) Sr, (b) Sz, (c) S¡, (d) Pós-deforrnacionais, (e) Todo
conjunto, substituições: (f) Tschermakítica, (g) Edenítica, (h) Pargasítica e (i) Tsi vs. CAl.
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Com relação às substituções tschermakítica (MgSi<+AlvrAlrv). edenítìca lSieNa^Alrv) e

pargasítica (TMgSiz<+NaAAlvìA12lv) (Spear, 1982), observa-se que a magnésio-homblenda

fluorífera da S¡ é a que apresenta maior substituição da molécula AlvlAlIV pela molécula MgSi. da

molécula NaAAlrv pela molécula TSi da molécula NaAAlv¡Aìrrv pela molécula úMgSi2 fIGURAS
3 I f. g e h). Assim, a magnésio-homblenda fluorífera da S: é ¡elativamente mais pobre em Si e mais

rica em Na e Al, comparativamente à das demais texturas.

No diagrama Si versus AIvl (FIGURA 31i) pode-se notar que as composições da magnésio-

homblenda fluorífera dos diferentes eventos deformacionais das rochas incipientemente alteradas

agrupam-se em alguns campos, com claro aumento do Al na posição C na homblenda da 53. Pelas

FIGURAS 31e, f, g, e h pode-se deduzir que algumas análises da homblenda da Sr e da Sz foran re-

equilibradas durante o terceiro evento deformacional. Conseqüentemente as formulas estruturais

recalculadas para o anfibólio da Sl, resultando em:

(N a,.o r-c,.ozKo.o r-o.o:XFe2o or.o.øMno.o¡.o.orCa r.re- l.cz)(Al¡.23-¡.26Fe3e.r+.o.szTio.o:-o.o¿Mg:.ro-r.¡rFe2 r.+o-r.s r )
(Si;.ot-2,:sAlo.o¡+.e2)O22(OH ¡,5a- ¡.¡aFo. r+-0. I o)

Fórmula estrutural da hornblenda da S2 recalculada sem os cristais recristalizados durante o

desenvolvimento da S3 seria:

OJao.oz-o.o:Ko.o r .o.oz)(Fe2o.o,¡-o.o¡Mn¡ ¡7a.¡6Ca ¡ .¡e)(Alo., , ,o.rrFeto.¡¡u-u.urTie.¡ ¡-¡.¡3Mg2.7 ¡ ,3.oqFe2 r.¡¡- r.+¡)
(Si¿.ço-2.¿zAlo.s¡-1.¡a)O22(O11 ¡.6 ¡ - ¡.srOFo.rz-0. r s)

Estas duas últimas fórmulas estruturais mostran, em relação àquelas que incluem o

anfibólio recristalizado. que a magnésio-homblenda fluorífera da S¡ e Sz é relativamente mais pobre

em Al e rnais rica em Si.

1.2 Rochas da Zona de Transicão

1.2.1 Hornblenda

A hornblenda da 51 das rochas da ZT é a magnésio-homblenda (FIGURA 32a), cujas

análises apresentam tendôncia de redução da razão Mg/(Mg+Fe2) com o aumento do Si. seguido de

um aunrento suave nas duas análises mais pobres em Si. O TSi varia entre 6,24 e 6,87, e fórniula

estrutural é:

0'ìao.o r -o.ozKo.ol -o,ozXFe2o. so-o.q r Mno,os-o.o¡Ca r,o I - t,¿s)(Alo,oa-o,zzFe3o.¿z-6.a6Ti¡.¡ ¡-¡,ç2M93.u s-¡.soFe'o.qs.,,or)
(Si7.2a-7.a5416.55a.2¿)Orz(OH r,zç,r,erFo.r¡.0.2 I )

A maioria das análises da homblenda da 52 também corresponde à magnésio-homblenda,

sendo que apenÍìs uma é de tschermakita (Leake et a|.,1997), além de outra situada no limite entre

os campos classificatórios de ambos anfibólios (FIGURA 32b). Sonenle uma análise tem
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composição de magnésio-honlblenda fluorífera. O intervalo de variação do Si, relativamente aos

anfibólios da S¡, é muito maior, variando entre 6,461 e'7,326 e a redução do Si é acompanhada por

suave diminuiçã o da razão Mg/Mg+Fe2). A fórmula estrutural da magnésio-homblenda 52 varia

entre:

(Nao.oz-o.os Ko.o:-0.6a)(Fe26. ¡6-6 s6Mno.0¿-o.o¿Ca ¡.¡o- r.so)(Alo.z:-o.orFe3o.¡r-6.57Ti6.¡2-9.63Mg2.¿z-¡.zsFe2 r .os- l.: r )
(Si¡.¿u,2,¡¡Al¡.or- r.:s)O:z(OH r.8aF0.r o)

A formula da tschermakita é:

(Na6 65K¡.¡5)(Fe26.1 ¡Mn6.64Ca1.sr)(Al¡,7eFe3¡.5eTi¡¡.¡3M92 z5Fe2 r.:s) (Si6.46Al r.r)O22(OH ¡.7eFç.2 ¡ )

A homblenda pós-deformacional também é a magnésio-hornblenda, mas estas apreselìtam

Si enlre 6,989 e 6,734 e menor variação da razão Mg/(Mg+Fe2) (FIGURA 32c). A sua lomrula

estrutural varia entre:

(l'Jao.o¡Ko.oz¡.0:XFe2¡¡. ¡4.1¡. ¡6Mn6.¡¡4-o.ooCar,eoXAlo.¿s-6.5eFe3e.464.56Ti6.02-0,02M92.60-2.81F e2 t,zt-t,2,:)
(Si¡.¡";.qqAl1.0¡ -l.zi)O:z(OH r.r¡-l.rsFo. ¡s.0. ¡ e )

Na FIGURA 32d pode-se observar no conjunto da magnésio-homblenda da S1, 52 e pós-

deformacional e da tscbermakita da 52 da ZT, que a variação do Si é muito maior nos anfibólios do

segundo evento defonnacional. A magnésio-hornblenda e a tschemrakita da 52 mostra maior

substituição da nlolécula MgSì pela molécula AlvlAllv e da molécula NaAAlvlAl2rv pela molécula

:.-MgSi2 (FIGURAS 32e e f¡.

Na FIGURA 32g são apresentadas as variações composjcionais TSi versøs CAI da

homblenda S¡, 52 e pós-deformacional, onde pode-se notar que a da 52 distribui-se em um campo

maior. com termos mais ricos em Al na posição C e que a da St mostra-se relativamente mais pobre

em CAI se comparada com a da 52 e a pós-deformacional. Esta figura sugere ainda que uma das

análise deve ter sido reequilibrada duranle o desenvolvimento da Sz.

No diagrama de Laird & Albee (1981) de Alvr + Fe3 * Ti versus Alrv (FIGURA 33a). a

magnésioJrornblenda e a tschemrakita tem composição semelhante à da homblenda de rochas dos

terrenos metamórficos de pressão intermediária de Dalradian e Haast River, em acordo com as

deduções de Juliani (1993), que caracterizou o metamorfismo do Grupo Serra do Itaberaba como de

grau nédio e Banowiano.

1.2.2 Cumminetonita

Todas as análises de anfibólios magnesianos são de cummingtonita relativamente rica em Fe

(Leake et al., 1997), (FIGURAS 34a, b e c). A grande maioria das análises possui Si variando entre

7,726 e 7,896, mas ó delas, 3 da Sr e 3 da 52, têm valores menores de Si.
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FIGURA 33 - Diagrama de Laird & Albee (19S1) de Alvr+ Fe3 + Ti v¿r.sas Alrv'

Com o intuito de conferir a qualidade destas análises, verifìcar a possibilidade de serem

intercrescimentos de hornblenda e cummingtonita ou de serem piribólios que, freqüentemente

ocoffem em zonas de alteração metassomática (Thompson, 1981; Veblen, l98l), foram verificadas

se as somas dos produtos das valências dos cátions eram iguais às somas das cargas do anions +

0,05 e se o valor do cAl (Alu') era menor do que 0,6 x rAl + 0,25, utilizando-se a fürmula

estrutural na base de 23 oxigênios (Leake, l96S). Estes cálculos são a seguir exemplificados com a

análise 498, que apresenta o menor valor de de TSi (7,323), correspondendo:

Nao,ozsKo,ola)(Fe2¡,e5eMno,otsCao,so rXAlo,zr tFe3o.¡s¿Tio,o I ¡ Mg3'26aFe2l' r r¿XSiz,:zs Al0'677)022

(OHr.s¡rFo,roq)

Neste mineral a somatória dos produtos das valências dos cátions é igual a 45,98, dos ânions

a46,00,e o cAl é igual a0,218, menordo que 0,6 x 0,677 + 0,25:0,6562' As 5 análises restantes

mostraram um balanço de cargas com diferenças variando entre 0,015 a 0,037 e valores de CAI

menores do que 0,6 x TAI + 0,25, tendo então sido consideradas como análises de cummingtonita

de boa qualidade.

A cummingtonita da S¡, 52 e pós-deformacional mostra progressiva redução do Si e suave

aumento da razão Mg/(Mg+Fe2¡, que diminui na amostra mais pobre em si. A maioria (86,67%)

das análises de cummingtonita da sr GIGURA 34a) mostra pouca variação no conteúdo de Si

(7 ,7gB-7,g68) e na razão Mg/(Mg+Fe';. Apenas 3 análises possuem valores mais baixos de TSi

(7,547-7,651) e razões de Mg/(Mg+Fe2) um pouco mais altas, resultando na seguinte fürmula
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estrutural:

(Nao.oo,o.ozKo.oc,-o orXFe2l.or- r.r¡Mno.o¡-0. ru Car,. r¿-0.¡sXAl¡.634.¡ 7Fe36,¡ ¡-6-22Ti9.q¡-6,62Mg:.s+-¡.ssFe2o.qz,o.os)

(Sir,ss"r.ezAl0.r¡-0.¡s)Ozz(OH r.¡s-t.tsFo.r t.o. r s)

A niaioria das análises de cumminglonita da 52 (83,33%) possui TSi variando entre 7,740 e

7,886, destacando-se também três amostras mais pobres em TSi (7,323 a 7,596). Os minerais mais

ricos em Si apresentam tendência de suave aumento da razão Mg/(Mg+Fe2) com a redução do TSi

e o inverso é observado com os minerais pobres em Si (FIGURA 34b). A fórmula estrutural dos

anfibólios magnesianos 52 varia entre:

(Nao.r,o-o.o:Ko.oo.o.o l XFe2o-çs, r .zsMn0.0e-0.12Cfu, I4-0.e6)(A Io.os-o.zzFe3o.or-o.rçTio.oo-o.o t Mg¡.ze -¡.s¡Fe2o.qo' 
' 
.l I )

( S iz.::-r.,roAl0.l o¡.os)Ozz(OH r .r¡- l .e¿Fo.Io-0. I r)

A cummingtonita pós-defomracional mostra pouca variação na raz:ão Mg/(Mg+Fe2) assim

como na quantidade de Si (7,726-7,839) (FìGURA 34c). A fórmula estrutural desta cumminglonita

varia entre:

(Naooo-o.ozXFe2r7¡-¡.75Mn¡.¡¡,6.¡4Cao.r+-o.r+)(Alo.oo-o.ouFe3o.r¿-o.zsTio.oo.0.otMg:.¡q-¡,q+Fe'o.ru-o.no)

(Si7.73-7.6aAl¡.¡6-e. r zFe3o oo-o.l o)Ozz(OH¡.76.¡,63F¡. ¡7-6.22)

Como pode ser visto nas FIGURAS 34d, e. f e g, na maioria das análises há presença de

pouca subslituição tschermakítica, ferri-tschermakítica (MgSieF.'u'Al'u) edenítica e pargasítica,

sendo que nelas podemos novamente observar o comportamento diferenciado das análises 164,492,

175 e 49.8 da 52 e das análises 142, 139 e 143 da Sr, nas quais vemos um aumento progressivo da

substituição do MgSi pelo AlvrAlrv (na substituição tschermakítica), do MgSi pelo Fe3vìAlrv, do Si

pelo NaAAlrv (na substituição edenítica) e do trMgSi pelo NaAAlvrAl2rv (na substituição

pargasítica) sendo que uma análise de cummingtonita pós-deformacional (ponto 106) mostra-se

relativamente mais rica na molécula AlulAlru na substituição tschermakítica e na molécula

NaAAlvlAlzlv na substituição pargasítica.

Nos anfibólios da ZT deste perfil contínuo de alteração coexistem magnésio-homblenda,

tschermakita e cummingtonita, estando de acordo com as descrições petrográficas realizadas nos

diferentes tipos de rochas alteradas hidrotermalmente onde esta ZT é caracterizada pela coexistência

de dois o mais tipos diferentes de anfibólios.

1.3 Rochas Menos Intensamente Alteradas

Foram analisados 56 pontos de anlìbólios da Sr, Sz e pós-deformacionais das rochas menos

intensamente alteradas, das quais 19 da zona petrográfica I (ZPI) e 37 da zona pelrogrâftca 2

(zP2).
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As análises da cummingtonita da ZPl foram dificultadas pela baixa qualidade do polimento

das secções delgadas mas, conro pode ser observado nas FIGURAS 35a, b e c. todas são de

cummingtonita relativamente rica em feno (Leake el al., 1997), com pouca variaçâo na razào

Mg/(Mg + Fe2) e do teor de Si.

Juntamente com as análises da Sr (FIGURA 35a) foram incluídas 3 anlostras da ZPI

(triârrgulo cor vinho) e 1l da ZP2 (triângulo vermelho). A cummigtonita da Sr mostra leve aunento

da razão Mg/(Mg+Fe2) e com a redução do Si, cujos valores va¡iam enfre 7 ,746 e 7,91 8. A fómlula

estrutural da cummingtonita desta fase varia entre:

O'Jao.or,-o.or XFe2 r.6¡- ¡.66Mne.¡6,6. ¡2Cao.oo-o.r zXFe3o.oz-6.2aMg3.es4.¡sFe20.oa-o.stXSir.rs-z.srAlo.or-o.l r
Fe3o,or -o.oq)Ozz(OI-l r.¡o-z.ooFo.oo-o.zo)

Na FIGURA 35b forarn incluídas as análises da cummingtonita da 52, sendo 5 análises da

ZPI (círculos verde-claros) e 17 da ZP2 (circulos verde-escuros). Pode-se observar que a maioria da

cummingtonita deste evenlo deformacional mostram razão Mg/(Mg+Fe2) inversamente

proporcional ao Si. A variação da fómrula estrutural entre as análises mais ricas e mais pobres em

si é:

(Nao.oo-o.ol XFe2 r.6 ¡- ¡.36Mn6.66-6.6sCao.or-o. r r )(Alo.o¡-0.¡eFe36.x3,6. ¡ 6Ti6.¡o-o.o rMg¡.ç2.:.q+Fe'o.sz.,.o 
' 
)

(Sir.r:-r.q¿Alo.oo-o.zs)Ozz(OH l.r l -l.so Fo.r¿-o.lc)

Na FIGURA 35c podem ser vistas as análises selecionadas da cumminglonita pós-

deformacional, sendo I I da ZP1 (círculos laranja semi-preenchidos) e 9 da ZP2 (circulos nlarrons

semi-preenchidos). Exetuando duas análises as demais têm razões Mg/(Mg+Fe2) bastante próximas

e o Si varia entre 7 ,745 (ZP2) e 7 ,922 (ZPl). A fórmula estrutural destes anfibólios varìa entre:

(Fe2¡.70-¡ ¡oMn6.60-o.oqCao o¡-o. rzXAl6.¡0-s.s3Fe36,04-6,2+Tio.o r -o.o tMg¡.q¡-¡,s9Fe2o.za-o.srXS i;,rs-r,sz

A l6 ss-9.22F e'o.r¡¡-ç.@ )O22( OH ¡,s7- ¡,qo Fu, ¡o-o.l r)

Como pode ser visto nas FIGURAS 35d e e, a cummingtonita das rochas menos

intensamente alteradas mostram substituições edenítica e pargasítica em pequena escala, sendo que

algumas análises de cummingtonita pós-deformacional (círculos maffons semi-preenchidos) e da S2

(circulos verdes preenchidos) destacam-se por serem as mais ricas na molécula NaAAllv

(subslituição edenítica) e na molécula NaoAlvrAlzrv (substituição pargasitica). As a¡álises 454 e

457 da Sr (triângulos vermelhos) diferenciam-se por não possuirem Al na posição T.
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1.4 Rochas Mais Intensamente Alteradas

Foram selecionadas 93 análises de anfibólios da Sr (15), 52 (35), sin- a pós-S2 e pós-S2 (28),

S¡ e sin- a pós-S3 (15), separadas em análises de núcleos (C), borda (B) e intermediária (I). Como

pode ser visto na FIGURA 36a, todas as análises são de cummingtonita relativamente rica em ferro

(Leake et al.,lgg7), com pouca variação narazão Mg/(Mg+Fe2), indicando relativa homogeneidade

dos cristais.

Na FIGURA 36b foram plotadas as análises da Sr, correspondendo os núcleos aos triângulos

roxos, as intermediárias aos triângulos vermelhos, as bordas aos triângulos cor-de-rosa e as de

cristais muito finos da S¡ a triângulos amarelos. As análises dos diferentes eventos deformacionais
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se sobrepõem, sendo a mais rica enl Si do centro do crislal e a mais pobre da borda. Mostram pouca

variação na ruz,ão Mg/(Mg+Fe2) e uma pequena variação no conteúdo do Si, conr fórmula estrutu¡al

entre:

(Nao.o r -o.o r XFe2 r.e¡, ¡ e2Mn6.62-6.62Cao.os-o.or)(Fe3o. r c¡.33Mga.66a. ¡ 5Fe26,se-o e sX Sir,oo-r.rqAlo. r o-o.u q

Fe3o.o¿-0.0.)ozz(oH r.r¡F'o,zr)

Nas análises da Sz os núcleos dos cristais correspondem aos circulos verdes preenchidos, das

posições intermediárias aos círculos verde-claros preenchidos, das bordas aos círculos cinzas

preenchidos e sem localização especìficada em círculos pretos preenchidos. As análises dos

núcleos, intermediárias e bordas encontranì-se na FIGURA 36c e as sem localização específica na

FIGUR { 36d. As análises intermediárias mostram um intervalo maior de variação do Si (7,606 a

7,826) comparativamente à análises dos núcleos e das bordas e estas últimas lendem a ser

relativamente mais pobres em Si. O conjunto apresenta pouca variação na razão Mg/(Mg+Fe2) e

uma maior variação maior do TSi em relação às análises da S;. A sua fórmula estrutural varia entre:

(Nao.ou -r,.0.,XFe2 r .e3- ¡.e3Mn6.62-6.¡2Cao.or)(A lo.oo-o. r sFe3¡. ¡ 5-6.2eTi6.6ç-6.¡ l Mg¡.os-¿.2¿Fe2o.s¡.o.c, r)
(Sì z.s¿-r.s¡AIo. ro-0.+oFe3o.oo,o.or)O:z(OH r.s¿-o.oz¡Fo. r ¡-o.zr)

Na FIGURA 36e foram plotadas as análises selecionadas sin- a pós-S2 e pelo menos pós-S2,

que podem ser pós-S3 tanrbém. As análises de cristais sin- a pós-S2 estão representados por círculos

marrons semi-preenchidos, as dos núcleos de cristais pós-deformacionais por círculos de cor

laranja semi-preenchidos, as de bordas de grãos pós-deformacionais por círculos verde-maçãs semi-

preenchidos e as de prismas pós-defomracionais sem especificação de localização por círculos

vermelhos. Todas apresentam pouca variação na razão Mg/(Mg+Fe2), sendo uma análise de centro

a majs rjca em Si (7,810) e uma análise de borda a mais pobre (7,498) e pode-se notar uma

tendência das análises sin- a pós-S2 dos centro serem mais enriquecidas em Si as das bordas

(FIGURA 36f). A sua fórmula estrutural varia entre:

(Nao.uz+.0:)(Fe2 ¡.e¡ -¡.q2Mns.634.63Cao.os.o.o¿XAlo.oo-0. ¡3Fe36, ¡7-6,3aM94.oz¿,r rFe2o.s r -o.oo)(Sir.so-z.e l

Al6. ¡ 3-¡.56Fe'¡.66a.¡6)O22(OH ¡.7aa.7eFo.zz-o.zo )

Nas análises da S¡ e sin- a pós-S3 (FIGURA 369) os núcleos dos cristais estão representados

por quadrados amarelos preenchidos, as porções intermedi¿írias por quadrados azuis preenchidos, as

bordas por círculos azul-claros preenchidos e os prismas sin- a pós-S3, sem especificação da

localização por círculos cor-de-rosa preenchidos. O anfibólio com maior teor Si é texturalmente da

fase sin- a pós-S3 (7,752) e o mais pobre é da porção intermediária (7,538). As análises dos núcleos

do anfibólio da 53 apresentam tendências de maior riqueza em Si relatjvamente às bordas (FIGURA

36Ð.
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A cummingtonita das diferentes fases mostram também pouca variação da razão

Mg/(Mg+Fe2) e sua fórmula estrutural varia entre:

(Nar,.ou -o,o:XFe2 r,e¡-0.e2Mn0.634.¡3Cao.os-o.oeXAlo,oo.o.øFe3o.z¡-0.¡¡Tio.oo-o.o r Mg¿.oo¡.0cFe2o,u:ø.oo)

(Siz.sq-r.rsAl0.¿¡-0.¿ r Fe'o.oo-o.o r )Ozz(OH r.r:-o.ztFo.z:.o,zr)

Com relação ao conteúdo de F, 41 das 93 análises de anfibólio desta rocha correspondem a

cumminglonita fluorífera (Leake ef al., 1997), das quais 53,3/o são da 5t,57,1%o da 52, 32,1% sin- a

pós-S2 e pós-deformacional,26,70/o da 53 e sin- a pós-S3. As variações dos teores de flúor nos

cristais indicam a cummingtonita fluorífera da Sl, Sz e pós-deformacionais mostram tendências de

maior enriquecimento em F nas bordas dos cristais.

Nas FIGURAS 36h, i e.j podem ser vistos os intercânrbios tschermakítico, edenítico e

pargasítico das cunrnringtonitas S¡ (triângulos vermelhos), 52 (círculos verdes preenchidos), sin- a

pós-S2 (círculos marrons semi-preenchidos). 53 (quadrados azuis preenchidos) e sin a pós-S3

(quadrados rosas preenchidos). A cummingtonita sin- a pós-S2, S¡ e sin- a pós-S3 exibem intensa a

substituição edenítica e da St mostra uma menor substituição tschermakítica, edenítica e pargasítica.

Pela distribuição das análises de anfibólios nas FIGURAS 36h, i e j, é sugetivo que três análises de

anlibólio magnesiano da Sl e pelo menos uma análises da Sz devem ter se reequilibrado em eventos

metamórfi cos posteriores.

2 PLAGIOCLÁSIO

Foram selecionadas 90 análises de plagioclásio, sendo l4 das rochas incipientemente

alteradas, 26 das da Z'f, 17 da 2P1,15 da ZP2 e l8 das rochas mais intensamente alteradas. Os

cristais são. geralmente, muito finos, devido à recristalização causada pela 52 e quaSe não são

notadas variações composicionais entre os núcleos e as bordas dos cristais (FIGURAS 37 a,b, c, d e

e).

As fórmulas estruturais foram ¡ecalculadas na base de I oxigênios e, devido à pequena

quartidade de albita e de ortoclásio, as fórmulas estruturais são apresentadas com três casas

decimais.

2.1 Rochas Incipientemente Alteradas

O plagioclásios da Sr tem teor de albita variando entre 0.1 a 0.8, de anortita entre 99,0 a99,9

e do ortoclásio entre 0,0 a 0,2, sendo, portanto anortita praticamente pura (FIGURA 37a).

Considerando-se o lermo mais pobre e mais rico em anortit4 a sua forrnula estrutural varia entre:

Cao.çs¿ -o.stzNa0,o0l -0.008K0,000-0,0028a¡.666-6.661Fe26.60s-o.ozzMgo.oooo.o¡:Mfu,ooo-o,oo r Alz.oos-z,o r Si l.se r - r.sssOe
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A presença de anortila em rochas metabásicas alteradas hidrotemralmente deve-se à

lixiviação inicial dos álcalis e à liberação do Ca do anfibólio cálcico durante o metamorfisrno.

quando da cristalização do anfibólio magnesiano. Altemativamente, o enriquecimento em Ca

poderia ser lambém devido a eventos de carbonatização.

2.2 Rochas da Zona de Transicão

Foram analisados cristais da Sr e da S, (FIGURA 37b), cuja quantidade de albita varia entre

0,3 a I.5, de anortita entre 98,5 a99,7 e de ortoclásio entre 0,0 a 0,1, sendo, portanto, também,

anortita praticanlente pura. Considerando o lermo mais pohre e mais rico enr anortita, a sua fórmula

estrutural varia entre:

Cao.qr¡:-0,æ rNao,oo:-c,.0 r sBao.c,oo-o,or, ¡Fe2q.¡¡6,¡.6¡7Mgo.ooo"o,oo r Mno.0oo-0.66¡ Ti6.¡9¡-ç.çç ¡Al ¡.96g-2.¡2a

Si l.e¡o-u.oz rOs

2.3 Rochas Menos Intensamente Alteradas da ZPI e ZP2

Da ZPI foram analisados cristais da S¡ e da 52 GIGURA 37c) e da ZP2 foram analisados

crjstais da S¡ e da Sz (FIGURA 37d). A quantidade de albita varia entre 0,2 a 1,4, a de anortita entre

97,3 a99,8 e a de ortoclásio entre 0,0 a 0.1, correspondendo a anortita praticamente puras. cu.ia

fórmula cstrutural varia entrc:

Ca0.s0z,0.qqqNa0.ooz-o.oz r Ko.ooo-o.oo r Fe2o.oo: ¡ oo: M go.oor-,-o,oo r Mno.ooo-o,oo ¡ Ti6.662-6 66241 ¡,s7¡-2,¡¡6S i ¡ 99 ¡ -2.açsOg

2.4 Rochas Mais Intensamente Alteradas

Foram analisados em cristais da Sl 2 centros e 3 bordas e, em cristais da 52,4 centros, 1

intemrediário e 4 bordas, tendo sido analisados também em cristais pós-deformacionais 2 centros e

2 bordas (FIGURA 37e). Neste plagioclásio a molécula albita varia de 0,0 a 0,8, a de anortita de

99,2 a 99,9 e a de ortoclásio de 0,0 a 0,1 sendo também anortitas praticamente puras. Considerando

o termo mais pobre e mais rico em anortita, a sua fórmula estrutural varia entre:

Ca¡.s¡o-o.sszNa{,oo r ¡.or.,sBao.0o0¡,oo ¡Fe29.6¡sMgo.ooo-o.oo r Tio.ooo-o.oozAlz,¡¡9-2.6 ¡ 1Si ¡.9ss- 1.992Os

3 GRANADA

Foram selecionadas 49 análises de granada das rochas menos intensamente alteradas da zona

petrográfica 1 (ZP l) e das rochas mais intensamente alteradas. A fórmula estrutural foi calculada

conr base em 12 oxigônios e 8 cátions na malha unitária (Deer et al., 1982) e os end-mentbers

segundo Deer eÍ al. (1992). A sua fómrula pode ser esquematiza como X3Y2Z3Olz. onde X

corresponde a um sítio dodecaédrico ocupado essencialmente por Fe, Mg, Ca e Mn, Y a um
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octaedro ocupado principalmente por Al e Z a um tetraedro ocupado por Si e Al (Deer et al., 1982).

Em cada uma destas rochas, as fórmulas estruturais das diferentes gerações de granada foram feitas

considerando-se a análise mais pobre e a mais rica em Fe de cada fase.

¡¡o¡r'o¿,i"" , ¡¡l'¡r,.d'u" )
,lj,
.. .o'iIrtrlc . r.€ôrn,rri'. ¡rûnnir 

^lll¡ori\Ânirns 
r,,lc.l 'ì¡,rnütiictosn4loñfi&trfo\n,t

Ab ,{n ,tb 
^n

.i" ¿',t.o"J¡"u".,,,c.,1u*¡,1",-"¿\";ì¡¡. i , rpi¡".r"*.a".,,ri*.rd.1ig,,*,,rt\.""ti.

^h ^r 
Âb 

^t'
Or

s;"i¡i*

1t

,,r'iônr,o,rn! ''

L'ìi ndùnc 
^nDd¡'¡t

FIGURA 37 - Análises de plagioclásio das rochas (a) InA, (b) ZT, (c) ZPl, (d) ZP2 e (e) +IA.

3.1 Rochas Menos Intensamente Alteradas da ZP2

Das 28 análises, 14 foram feit¿s em cristais poiquiloblásticos sin- a pós-S2 e 13 em grãos

pós-deformacionais. Todas análises da ZPl correspondem a granada almandínica (FIGURAS 38a,

b, c e d), onde os círculos verdes preenchidos representam os cristais poiquiloblásticos sin- a pós-S2

e os círculos marrons semi-preenchidos os pós-defomacionais. Nas FIGURAS 38e e f estão

incluídas todas as análises, sin a pós-S2 e pós-deformacionais.

A granada sin- a pós-S2 mostra pouca variação nos teores de Fe, Mg, Ca e Mn (FIGURAS

bl
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38a e b), o que pode ser explicado pelo tamanho relativamente pequeno dos poiquiloblastos, que

possibilita reequilíbrios quimicos mais efetivos em todo volume do cristal. A fórmula estrutural

desta granada varia entre:

Fe22.¡1-2.¡ ¡Mg¡.s r -0.ssCa0.z¡-o.zsMno.,o,o.z,XAlu'r.ss-¡.e6Ti6.66-¡.e ¡ )(S i2.sç-:.ooAl'uo,oo-0.0, )o, z

Na granada pós-deformacional a variação nos teores de Fe, Mg. Ca e Mn é um pouco maior

que o observado nos cristais sin- a pós-S2 (FIGURAS 38c e d). A sua fórmula estrutural varia entre:

Fe2z.oo-z. r¡Mgo.s l.o.s¡Cao.zz-o.z¡Mno. ¡¡.o.zzXAlvlr.q¡- r .e6)( S i2.9e'3.6 ¡ AIIVo.oo-o,o I)O tz

3.2 Rochas Mais Intensamente Alteradas

Foram feitas análises em granada poiquiloblástica sin- a pós-S2 e pós-deformacional. Apesar

destas rochas se caracterizarem pela presença de poiquiloblastos de granada com até mais de 2 cm,

as presenles na secção analisada são finas, mas mesmo assim mais grossas os cristais do mesmo

evento deformacional na rocha da ZP2. Como pode ser visto nas FIGURAS 39a" b c e d, todos

cristais correspondem a granada almandínica.

A granada poiquilobástica sin- a pós-S2 e pós-deformacionais desta rocha também mostram

pouca variação no teor de Fe. Mg, Ca e Mn (FIGURÂS 39a e b) e a formula estrutural da granada

sin- a pós-S2 varia enlre:

Fe2z.o¡-z zoMgo.¿q-6.54Ca¿.27-¡.33Mno,or-o.osXAl 
vlr,ss- 

1.e6)(Si3.e2.3.¡3 )O ¡2

A fórmula estrutural da granada pós-deformacional (FIGURAS 39c e d) varia entre:

Fe22.¡s-2. ¡3Mgo.so,o,ssCao.zs-o.s r Mno,or-o,loXAlvlr,ç¡-1.e5)(Si3.¡3.3.6a)o;2

Todas análìses de granada desta rocha podem ser vistas nas FIGURAS 39e e f e.

¡elativamente à granada da ZP2 pode-se notar que as das rochas mais inlensamente alteradas são

relativamente mais pobres em Mn e ligeiramente mais ricas em Ca.

4 CORDIERITA

4.1 Rochas Mais Intensamente Alteradas

Foram analisados núcleos, porções intermediárias e bordas de cristais de cordierita

poiquiloblástica sin- a pós-S2. A sua fórmula estrutural foi normalizada para l8 oxigênios é:

(Mg,FeÞAlvr3(SisAlrvOr¡)nHzo (Deer et at., 1981; I)eer et al., 1986), que corresponde, em

essência. a uma solução binária de Fe-Mg (Spear, 1995).
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FIGURA 38 - Composição da granada da ZP2 (a) Sin- a pós-S2, end-members almandina, piropo e
grossulária, (b) Sin- a pós-Sz, end-memóers almandina, piropo e espessartita, (c) Pós-deformacional, end-
members almandina, piropo e grossulária, (d) Pós-deformacional, end-memb¿rs almandina, piropo e
espessartit4 (e) Sin- a pós-S2 e pós-deformacional, end-members almandina, piropo e grossulária, (f) Sin- a
pós-S2 e pós-deforrr:^acional, end-members almandina, piropo e espessaftita.
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FIGURA 39 - Composição da granada das rochas +lA (a) Sin- a pós-S2, end'members almandina, piropo e

grossulária, (b) Sin- a pós-52, end-members almandina, piropo e espessartita c) Pós-deformacional, end-

members almandina, piropo e grossulária, d) Pós-deformacional, end-membs,'J almandina. piropo e

espessartitâ, (e) Sin- a pós-S2 e pós-deformacional, end-members almandina' piropo e grossulffia, (f) Sin- a
pós-S2 e pós-deformacional, end-members almandina, piropo e espessartita.

A cordierita apresenta pequena variação nos teores de Mg (1,50-1,54) e Fe2 (0,51-0,54), e

sua fórmula estrutural varia entre:

(Na¡.or ¡.ozXMgr.56-1.54Fe26,52-¡,54Mno,or-o,or)Alg,çe-:,qzSia,q¡-s,ooOrsHzO

f

{s s
Pyro¡rc
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CAPÍTULO VI

LITOOUÍMICA E BALANCOS DE MASSA

INTRODUCÃO

Nestes estudos foram inicialmente caracterizados os protólitos e seu anlbiente tectônico de

formação e, em seguida, foram feitos os balanços de massa entre os protólitos e as rochas

hidrotemralizadas.

Para os balanços de massa foram utilizadas as análises químicas de 8l amostras de rochas

metabásicas e metaintermediárias, ígneas e metavulcanoclásticas alteradas hidrotermalmente. lendo

sido também utilizadas a média de cinco amostras de metabasitos (8F1173, RPBl429, SPBl589,

PBl967 e P82777 a) situados fora da zona de alteração hidrotermal (ZAH), consideradas como

representantes do magmatismo básico, inalterados por processos hidrotermais, por fracionanrento

magmá1ico ou por confaminação crustal (Juliani, 1993), bem como a média de 2 amostra de rochas

metaintermediárias (SI2917a e Sl29l7b) de fora da ZAH (Juliani, 1993), dada a ausência de

protólitos intermediários a ácidos ben preservados na área de estudo (ANEXO 1).

A listagenr das amostras utilizadas e a identificação dos litotipos pode ser vista na TABELA

14.

Das 81 análises" 22 foram realizadas em amostras de perfis contínuos de alteração

hidrotennal, decin.rétricos a métricos, de rochas ígneas e metavulcanoclásticas, incluindo desde

rochas incipientemente allerada até rochas mais intensamente alteradas.

As amostras coletadas em perfis contínuos de alteração foram:

a) Afloramento 507: as amostras 507d1 e 507d2 correspondem a rochas ígneas

blastoporfiríticas de granulação grossa da zona de transição.

b) Afloramento 110: amostras I lOa, I lOb, ll0ee llOf. A amostra I I 0a conesponde a uma

rocha metavulcanoclástica incipientemente alterada e as restantes constituem diferentes fácies de de

rochas ígneas mais intensamente alterados.

c) Afloramento 127: amostras 127b e 127v, correspondendo a l27b a uma rocha metabásica

igneas mais inlensamente alterada e a 127v a um cloritito.

d) Afloramento l70a: a amostra l70al, que é uma rocha metavulcanoclástica com

aglomerados de homblenda, incipientemte alterada, grada para uma rocha menos intensamente

alterada. 170a2.

e) Afloramento 635: amostras 635b6,635b7,635b8,635 cI,635 c2,635 c3,635 c4,635

c5 e 635 h. Neste perfil de rochas metavulcanoclásticas com aglonrerados de anfibólio ocorem

desde rochas incipientemente alteradas até mais intensamente alterada (FOTO I e TABELA 13).
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f) Afloranrento 635i: amostras 635i1,635i2 e 635i3 de rochas metavulcanocláslicas com

aglomerados de homblenda, onde onde oconem camadas de rochas incipientemente alterada

(635i3), menos intensan.ìente alterada (635i2) e menos intensamente alterada potassificada (635i I ).

TABELA l4 - Relação das arnostras com análises quírnicas.

Amostra Litotipo A mostrâ l,itot
Média dos metabasitos de lbra da ZAH 291c Protólilo de metatufo conì PI)

5l3a Mb. ígnea gran. grossa 94b2 côm l,l) dâ

MO. rgnca gran. grossa 296b Metatufo com PD da ZT
Mb. Ígnca gran. grossa l76c Metatufo com PD +lA

260â Mb ígnea gran. grossa 29llt com Pl) +
t\4 D, ¡Ênea gran, grossa l70al Vc. com aglom. de hb -lA

476a Mb. ignea gran. grossa t2t rom aÊlonr. de hb.da ZT
l52a Melâbásica int\e d^ 7.'I 422

Mclabá\ica iÊnca +lA I83 inlcrmediá¡¡a/ácida +ÌA
208 Metabásica ísneâ +l^ l'7 6d +lÂ

Metabásicâ igr)ea +lA t24 I gncâ rntemledráÌia./ácidâ +lA
2lla intermediária +lA

:t /a Clorilito ..i ?5c inlermediária +lA
Cumnlinptun¡la-Aranada-cloríla ¡islo PB300b Vc. com aglom. de

19.1b Mb. ig. gran. grossa conr PLH l5c Vc. com aglorn. de hb. da ZT
4ll.¡:l lr4b. íg. gran. grossa com PI-ll 170'è2 com aølom. de hb.

Mb. ig. Ê¡an. g¡ossa conr PLll 300a Vc. com agìom. de hb, -lA. ZPI
2't836 Mb. ig. gran. grossa com PLH da ZT I t00 Vc. com aglom. dc hb. -lA. Zt'l
l69a Mb. de granulaçâo lìna a média 293b3 Vc. com aalom. de hh.

Cranada-homb¡enda anlibolilo 3l la Vc. com aglom. de hb. lA. ZP2
119 Granada-hornblenda anfi boìi1o 3 Vc. com aglom. dc hb. -lA. Zl'2
iu2d Ittololilo ¿tc t cIdapiIIistotle r00 com +IA
I 307 Vc. com aglom. dc hb. +lA
580b La pi lli- htlÏ da 2T l{)lâ com aslom. dc hb. +lA (r¡ilonito)
Inler Média das Inlcmrediária 4l1b c()m de

Igneâ gran. grossa da ZT t59l Vc. com aglom. dc hb. carbonatiada
t70b lgnea gran. grossa da Zl 635i3 Vc. co¡¡ aglom. dc hb. inA
440a lgnca gran. grossa da Z l' 635t2 Vc. com ag¡om. dc hb. lA. ZPI

Ðca qran. grossa da ZT 635i1 Vc. com aglom. dc hb. -lA, Zl,1 +

50'7 d2 lgnea gran. grossa cla Z I 635b8 Vc. com aglom. de hh. lnA
lgnea de gran. grossa da ZT ó35b7 corn aglom. de hb.

Ðca gran. grossa da Zl e K 635b6 Vc. com aglom. de hb. da

I l0I lgnea gran. gross. +lA 635c4 vc. conr af de hb. da ZT'

lnea de gra¡. grossa com PLH +lA 635c5 Vc. corì aelom. de hb. -IA. ZPI
I l0o :neâ de pran. srossâ com Pl,H +lA 635c3 Vc. com aglom, de hb, JA
302a Ignea de gran. fina a nlédia -lA 6J5cl com aglom. de hb. -lA alterada. ZP2

:¡rea de Êra¡. lina a média l^ 635h MVc. com ag¡om.

l04a lqnea de orân. fina â médiâ -lA 425c. Vc. interm. -lA
32¿ lgnca de gran fina a nédia +lA Jt l inlenrì -lA

Ðca dc gran. fina a média +lA 30t Vc. interm
109a lgnea de Aran. lina a média +lA 296a Vc. interm. +lA

Mb.=metâbâ9icai Ig.=ignca: PLH=prismas longos de homblenda; vc.=m€tavulca¡ocláslica: PD=F,orfìroblsatos de diops¡dio; InA=incrpienlentcntc
alletada, ZÎ=zona de ltansiçâo; lÁ=rnenos intensafie le alterada; +lA=mais intensùncnte alteradâ; K=porassificada
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Os símbolos utilizados para representar os diferentes litotipos nas figuras deste capítulo são:

ú

ô
@
s
@

a
c
A

K

&
a

Média das cinco amostras de metabasitos de fora da ZAH.
Média das duas amostras de rochas metaintermediárias de lora da ZAH.
Protólitos dos metabasitos igneos e dos metalapilliston ¿ s e metatufos.

Rochas incipientemente alteradas (InA).
Rochas da zona de transição (ZT).
Rochas menos intensamente alteradas (-IA).
Rochas mais intensamente alteradas (+IA).
Metabásica ígnea mais intensamente alterada, 127b.

Metabrásica ígnea mais intensamente alferada, I27v.
Cummingtonita-granada-clorita xisto.
Granada-homblenda-anfibo lito.
Rochas carbonatizadas.
Rochas potassificadas.

r LITOOUÍMICA DOS ELEMENTOS MAIORES E TRACOS

Considerando-se os protólitos de rochas metabásicas não alteradas da ZAH e a média dos

metabasitos de fora da ZAH, em relação aos teores de álcalis, sílica. ferro e magnésio (Irvine &

Baragar, 1971), as suas características geoquímicas indicam tratarem-se de rochas subalcalinas com

nítida tendência tholeiítica (FIGURA 40).

Quando são considerados os elementos relativamente imóveis em diagramas como os Nb*2-

Zr/4-Y (Meschede, 1986), Til100-Zr-Y*3 (Pearce & Carn, 1973), V vs. Ti/l000 (Shervais, 1982),

Ti vs. Zt (Pearce & Cann, 1973) e Log ZrlY vs. Log Zr (Pearce & Norry, 1979), pode-se observar

que a maioria destas rochas mostram ca¡acterísticas geoquímicas semelhantes àquelas geradas em

segmentos normais de cadeias meso-oceânicas (N-MORB) (FIGURAS 41,42 e 43). Entretanto,

estas características não são mantidas nos diagramas Ti vs. Cr (Pearce, 1975) e Ti/100-Zr-Srl2

(Pearce & Carrl." 1973), o que pode ser atribuído à alteração hidrotermal (FIGURA 44).

A dispersão de amostras em diagramas onde é utilizado o Y denota mobilização deste

elemento devido à presença de fluidos carbonáticos (Condie et a1.,1977:' Humpbris &'Thompson,

1978; Condie, 1982). Quando são considerados os teores de Sr, os metabasitos das zonas de

alteração hidrotermal mosham tendências de basaltos de ilhas ocêanicas, o que pode ser atribuído à

alta mobillidade do elemento devido à recristalização e substituição do plagioclásio ígneo.

Cabe ressaltar que em seção delgada as mineralogia e as texturas das rochas metabásicas da

ZAH sãa as mesmas das rochas metabiásicas inalteradas de fo¡a da ZAH, mas os resultados

químicos mostram que a maioria destes litotipos sofreram consideráveis mudanças químicas,

relativamente à média dos metabasitos externos à ZAH, fato este que será melhor analisado e

discutido nos balanços de massa.
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FIGURA 43 - Diagrarnas Ti vs. Zr (Pearce & Cann, 1973) e LogZrN vs. Log Zr (Pearce & Norry, 1979).

Quando os dados são plotados no diagrama de Log(ZrlTiO2) vs. Log (Nb/Y) (Winchester &

Floyd, 1977) observa-se que os protólitos das rochas metabásicas ígneas ocupam o campo dos

basaltos, sendo que o protólito dos tufos (291c) e as rochas metavulcanoclásticas incipientemenmte

alteradas com aglomerados de anfibólio ocupam o campo dos andesitos. Quando são consideradas

todas as amostras, protólitos e os diferentes litotipos de rochas alteradas, nota-se que estes dois

grupos são mantidos nos diagramas discriminantes, caracterizando os conjunto as dos metabasaltos

(grupo I ) e dos metandesitos e rochas associadas (grupo 2) (FIGURA 45). Excetuando-se os

metalapillistons e os metalctpilli-tuffs, as demais rochas metavulcanoclásticas, assim como a maioria

das rochas ígneas mais intensamente alteradas analisadas, situam-se no campo dos andesitos,

confirmando a hipótese levantada no estudo petrográfico destas rochas, que permitia supor a

contribuição de tufos intermediários a ácidos nos depósitos vulcanoclásticos básicos e derrames

andesíticos. Entretanto, em parte, isto pode ser explicado pela silicificação dos litotipos. O fato de

que a média das duas rochas intermediarias de fora da ZAH e algumas outras amostras ocupam o

campo dos traqui-andesitos relaciona-se com o aumento de álcalis nas rochas básicas, devio às

alterações hidrotermais, como discutido por Juliani (1993).

No grupo dos metabasaltos estão incluídas as amostras ll2a, 513a, 194c,244a,476a,260a

(metabasitos blastoporfiríticos de granulação grossa), 123a, 194b,484a (metabasitos de granulação

grossa com prismas longos de hornblenda), l69a (metabasito de granulação fina a média), 127v,

127b, 352a. 580a, 208 (rochas semelhantes à l27v),241, 179 (granada-hornblenda anfibolitos),

582d, 176a, 580b (metalapillistone e metalapilli-tuffs),2lla e 124, amostras estas que foram

classificadas, devido a silicificacão como sendo rochas ígneas intermediárias, tendo no entanto, sido

geradas a partir de protólitos básicos. Como discutido por Pérez-Aguilar (1996), diferentes tipos de

it
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protólitos quando intensamente alterados tendem a ser petrograficamente semelhantes. No grupo

dos andesitos e rochas associadas estão incluídas todas as demais amostras analisadas.
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URA 44 - Diagramas Ti vs. Cr (Pearce,
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FIGURA 45 - Diagramas de Log (Zr/TiO2) vs. Log (Nb/Y) (Wincherster & Floyd, 1977, modificado).

A presença destes dois grupos de rochas, grupo I (metabásicas) e grupo 2 (andesitos e

rochas correlacionadas), pode ser confirmada quando considerados os diagramas de diferentes

elementos relativamente imóveis (FIGURA 46), podendo se observar as tendências evolutivas dos

diferentes elementos.

O único diagrama que não define claramente estes dois grupos é o de Y vs. Z, o que mostra

novamente uma mobilidade deste elemento nestas rochas alteradas. Nestes diagramas há diferentes

tendências evolutivas do TiOz em relação ao Zr nas rochas do grupo I (metabásicas), sendo que os

granada-hornblenda anfibolitos e o cummingtonita-granada-clorita xisto foram relativamente

enriquecidos em TiO2 e em Zr, enquanto que em algumas das rochas mais intensamente alteradas

deste grupo observa-se tendência de empobrecimento em TiO2 e em Al2O3, especialmente na

amostra 124.
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Destaca-se, também. o relativo enriquecirnento do cumnringtonita-granada-clorita xisto e

alguns dos metabasitos em Al2O3, sendo que nos granada-homblenda anfibolitos não são notadas

variações substanciais nos teores de Al203.

Nos diagranas de Harker (i909) verificam-se tendências evolutivas dos elementos maiores

nestes dois grupos de rochas (FIGURA 47). no qual pode-se deduzir que o processo de alteração da

amostra 489a (cummingtonita-granada-clorita xisto) foi responsável por enriquecimentos

relativamente fortes em Mg (MgO vs. SiO2, seta A), Al (Al2O3 vs. SiO2, seta A) e, em menor

quantidade, Fe (Feor vs. sio2. seta A) e, relatìvamente grandes empobrecimetos em si (Alzo¡ vs.

si02, seta A), ca. Na (diagranla Na2o vs. Sio2, seta A) e Ka, o que é compatível com uma alteração

clorítica intensa que é causada por grandes adições de Mg e/ou de Fe e concentração residual de AI.
Este tipo de alteração é considerado por Meyer & Hemley ( I 967) como um estagio especifica

dentro de zonas de alteração propilítica. No restante das rochas metabásicas a adição de Mg não foi
tão intensa (diagrama MgO vs. SiOz. seta B) e não houve enriquecimentos ou empobrecimentos

significativos em sílica, se comparadas com a amostra 489a, observando-se uma tendência de

empobrecimenlos do Na, K e Ca com o aumento da intensidade da alteração. No entanto, a amostra

124 foi muito enriquecida en Si (Al2O3 vs. SiO2, seta B).

Nas rochas do perfil contínuo 127, a amostra 127v mostra-se, em relação à 127b,

enriquecida em Mg e F'e (Feor Ìs. Sio:, seta B) e empobrecida enr Na (Na2o vs. Sio2, seta B).

Nos granada-homblenda anfibolitos houve relativamente enriquecimentos em Fe (FeOT vs. SiO2,

seta C). Nos andesitos e rochas associadas também pode ser deduzido que houve um evento de

clori|ização, mas não muito intenso, resultando em suaves enriquecimentos em Mg e em Fe, e
empobrecimenlo em ca e Mn, além de ganhos nlenores em Si (AI2o3 vs. Sio2, seta c). o
enriquecirnento em Mg nestas rochas é evidenciado no diagrama Mgo vs. sio2, setas c, D e E,

onde a seta F indica as rochas metavulcanoclásticas enriquecidas em sílica. A tendência de

enriquecimento em Fe com o aumento do grau de alteração nestas rochas pode ser visto no

diagrama Feor vs. Sio2, seta D, e as tendências de empobrecimento em ca e em Mn nos diagramas

CaO vs. SiO2 (seta A) e MnO vs SiO2. As rochas carbonatizadas deste segundo grupo mostram-se

claranente enriquecidas em Cao (Cao us. Sio2, seta B), sendo que as rochas potassificadas, assim

como as carbonatizadas, forarn enriquecidas em K, devido a sobrepossição de difrentes eventos de

alteração (diagrama K2O us. SiO2).

Os índices geoquímicos de alteração (IA) foram inicialmente propostos por Ishikawa e/ al
(1976) no estudo do grau de alteração de vulcânicas félsicas em depósitos wlcanogênicos de

sulfetos maciços. Häussinger et al, (1993) propuseram um IA para elenrentos maiores (1A.";o,.r) e

outro para os traços (IAuucor) que seria, segundo os autores, mais sensível às variações químicas

relacionadas aos processos de ateração hidrotermal.
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Sánchez et al. (2000) propuseraln para as rochas félsicas associadas a depósítos

vulcanogênicos de sulfetos maçicos, constituídas por dacitos e riólitos os seguintes IA:

IAnì"in,", = (Fe2O3T+ MgO + MnO)/(Fe2O3T+ MgO + MnO + Na2O + K2O)

IA*uço. = (Zn+ Cu+ As + Sn)/(Zn +Cu +As + Sn + Sr+ Ba+Rb)

Segundo Sánchez el al. (2000) estes índices conslituenl uma importante ferramenla ua

exploração mineral deste tipo de depósitos relacionados a vulcanismo felsicos, defìnindo os can.ìpos

das rochas sericitizadas e o das cloritizadas. Entretanto são menos úteis quando as encaixanles são

rochas relativamente mais básicas, porque os valores obtidos para rochas sericitizadas aproximam-

se dos das rochas cloritizadas, quando é usado o IA dos elementos maiores.

Para os metandesitos e rochas associadas pode-se notar que o melhor lAruio,", para estas

rochas é o obtido com os elementos enriquecidos na rocha (FeOT+MgO+SiO2+AI2O3), seja de

fomra absoluta ou por concentração residual, como no caso do Al, verszs aqueles elementos que

foram lixiviados CaO e MnO (FIGURA 48a). O lA1.ooo. para estas rochas é (Zn+As+Sn+Nb) versus

(Ni+Cu+Ba+Sb+Sr), não define tão bem os campos das diferentes rochas alteradas, se comparado

com o IAn,u¡o,", (FIGURA 48b). Assim, o diagrama de IAru¡o,., versals lA1.uoo. foi construído usando-

se (FIGURA 48c):

IAn,uin."s = (F'eOT+MgO+Si02+Al2O3)/(FeOT+MgO+SiO2+AþO3+CaO+MnO)

IAr,uço. : (Zn+As+Sn+Nb)i(Zn+As+Sn+Nb+Ni+Cu+Ba+Sb+Sr),

Neste diagrama podem ser distinguidos os campos dos protólitos (P), das rochas

incipientemente alteradas (lnA), das rochas menos intensamente alteradas (-lA), mais intensamente

alteradas (+lA) e das rochas carbonatizadas (C). Quando necessiário, especialmente em trabalhos de

prospecção mineral. podem ser construídos diagramas usando-se os IA,nu¡or., e lA¡uoo, versaJ

diferentes elemenlos traços (Lentz, 1999), mas neste trabalho o comportamento dos elementos

tragos será discutido quando da análise dos balanços de massa, onde os enriquecimento e

empobrecimentos são mais evidentes.

2 COMPORTAMENTO DAS TERRAS RARAS

Nos sistenras hidrotermais o conteúdo das REE na solução é controlado pela concentração

desles elementos na rocha com a qual interage a solução. Portanto o perfil das REE em uma solução

será consequência da mineralogia das rochas por onde a solução circula, das fases alteradas pela

solução e da composição química da mesma (Graf, 1977). Segundo Michard (1989), as soluções

hidrotermais tem uma baixa concentração de REE, estando em concentrações mais baixas do que

nas rochas encaixantes e, portanto, não se espera que a atividade hidrotermal mude o conteúdo de

REE das encaixantes a não ser que a razão água./rocha seja muito alta. Assim, nas diferentes rochas

alteradas, os padrões de REE vão depender do protólito, da razão àgua./rocha, do tempo de
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exposição da rocha ao evento metassomático, dos produtos secundários gerados e das características

fisico-químicas da fase fluida (Humphris, 1984).
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Existem evidências para a mobilidade e a imobilidade das REE nos diferentes graus

metamórficos (Grauch, 1989), mas os perfis das REE das FIGURAS 49 e 50 mostram,

essencialmente, características dos protólitos e/ou dos eventos de alteração hidrotermal que

afetaram estas rochas, como será discutido a seguir.

As REE dos protólitos básicos e vulcanoclásticos, assim como dos diferentes litotipos de

rochas alteradas hidrotermalmente foram normalizados pelo padrão Boynton (1984), visando a

definição do comportamento evolutivo das mesmas durante a progressão das alterações

hidrotermais.

Na FIGURA 49 pode-se notar que os perfis das REE dos diferentes conjuntos de rochas. No

grupo das rochas semelhantes às do perfil l27,as amostras 352a(zona de transição) e 580a (+IA)

tem padrão muito semelhante aos observados em basaltos tholeiíticos de zonas de expansão,

denominados de tholeiitos de baixo potássio (Engel el ul., 1965), mid-ocean ridge basa#s ou

MORB (Hart et al., 1972) ou basaltos normais ou Tipo N-MORB (Sun et al., 1979). Estes basaltos

1.O
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mostram, invariavelmente, empobrecimento em LREE em relação as HREE (Frey & Haskin. 19641

Engel et a1.,1965;Kay er al., 1970; Frey er al., 1974; Graf, 1977; Kay & Hubbard, 1978), o que

pode ser explicado pela alta incompatibilidade do La e do ce. A redução gradativa da

incompatibilidade das demais LREE em direção ao Sm, é devida à gradativa diminuição do raio

iônico dos elementos químicos (Graf , 1977; Rollinson, I 993). o empobrecimento em LREE nos

basaltos N-MORB associa-se a concentrações muito baixas de outros elementos incompatíveis

como o Cs, Rb, K. U, Th, Ba, Ta, Nb, La e Ce (Tatsumoto et al., 1965;Kay et ol., 1970; Frey et al.,

1974; Kay & tlubbard, 1978; Brougault eî al., 1979; wood e¡ al., 1989). são ainda considerados

elementos menos incompatíveis o restante das REE, Y, Ti, Zr, tlf e p, além de Sr e Eu, se o

plagioclásio não é uma fase predominante (Saunders, 1984).

O enriquecimento de basaltos hidrotermalizados em LREE foi demonstrado nos trabalhos de

Humphris & Thompson (1978), Harr (1970), Thompson (1973), Ludden & Thompson (1978^ 1g7g)

e Guy et al. (1999), feigão esta comum em várias das amostras de metabasitos do Grupo Serra do

Itaberava, comparativamene aos metabasaltos tholeiíticos N-MORB das amostras 352a e 580a.

Ludden & Thompson (1978, 1979) observaram significativo enriquecimento em LREE nas

bordas palagonitisadas de pil/ov, lavas. relativamente aos centros menos alterados, e sugeriram que

isto foi devido às altas razões ëtgua/rocha do processo hidrotermal submarino e ao equilíbrio das

rochas conr a água do marinha, que tem REE em concentrações relativamente altas (Høgdahl et a!.,

1968). Verplanck et al. (2001), encontraram enriquecinento relativo moderado das LREE em

relação às HREE em uma amostra de águas ácidas associadas a uma seqüência de lavas e rochas

pirocláslicas terciárias, que possuiam ainda uma suave anomalia negativa do Eu. Nestas rochas o

enriquecimento em LREE e a anomalia negativa de Eu foi relacionada à percolação de fluidos

enriquecidos nas LREE derivados da intrusão de corpos de rochas intermediárias. No perfil da

amostra 208, as rochas possuem maior anomaiia de ce e padrão de REE diferente das demais, que

pode ter sído adquirido por alterações hidroteramais de fundo oceânico e/ou pela percolação de

fluidos produzidos pelas intrusões andesíticas que associam-se às zonas de alteração hidrotermal.

O coeficiente de distribuição das REE decresce do La ao Lu, devido a maior estabilidade

dos complexos formados pelas HREE, o que implica que na interação rocha-fluido há uma

preferência extração das LREE da solução (Guy et at,. 1999). O enriquecimento diferencial destas

rochas nas LREE pode ser explicado pela presença de razões ëryua|rccha, tempo de duração do

evento ou condições fisico-químicas do fluido diferentes, sendo que quanto maior a razão

água/rocha e/ou maior a duração do evento metassomático, as rochas tendem a adquirir o mesmo

padrão de REE presentes na solução hidrotermal.

Na maioria das amostras estudadas há uma anomalia negativa de Ce que pode a ser bastante

intensa, que pode ser explicada pela interação com a água do mar que, caracteristicamente,
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apresenta baixos teores de Ce (Haskin el al., 1966; Høgdahl er al.,1968), especialmenfe quando o

fluido hidrotermal origina-se pela desidratação de sedimentos argilosos interdenames, onde o Cea*

é extraído por soiuções aquosas oxidantes (Masuda & Nagasawa, 1975).

Na FIGURA 49 foram agrupadas as rochas metabásicas ígneas blastoporfiríticas de

granulação grossa (c) e (d), as de granulação grossa com prismas longos de homblenda (e) e (f), e as

granulação fina a média (g) e (h), onde pode-se observar que os padrões de REE distinguern

cla¡amente as rochas ígneas biísicas do grupo I (FIGURAS 49c, e e g) das meøintermedi¿irias do

grupo 2 (FIGURAS 49d, f e h).

Os metabasaltos (FIGURA 49c, e e g) mostram perfis semelhantes àqueles presentes nos

basaltos do tipo MORB, predominando, no entanto, perfis relativamente retilíneos, destacando-se

em algumas amostras enriquecimentos em L4 anomalias negativas em Ce e tanlo pequenas

anomalias negativas como possitivas de Eu. O enriquecimento relativo em La pode ser explicado

porque em águas ácidas, este elemento forma preferencialmente complexos de REE(CI,F)3,

enquanto as demais REE formam complexos de REE(CI,F)*z (Sillén & Martell, 1964; Alderton e/

ø/., 1980).

A anostra 489a (FIGURA 48c), representada por um quadrado azul-claro semi-preenchido,

é do cummingtonita-granada-clorita xisto, derivado de um basalto intensamente cloritizado. Esla

amostra possui um perfil diferente, estando as LREE relativanìente empobrecidas e leve anomalia

negativa de Ce e Eu. Excetuando-se o Ce, o enriquecimento relativo das REE diminui do La ao Nd,

feição esta que é típica de alteração hidrotemral, mostrando, apesar da intensa alteração, um padrão

de HREE semelhante ao dos outros metabasitos, devido à maior estabilidade dos complexos destes

elemenlos. nas soluçôes.

As rochas separadas nos diagramas Log (ZrlTiOZ) vs. Log (.Jb/Y) como metandesitos,

(F'IGURAS 45d, f e h), mostram, de modo geral, padrões semelhantes àqueles de rochas

intermediárias e/ou soluções associadas a este tipo de rochas, com enriquecimentos nas LREE,

sendo as diferentes concentrações absolutas das diferentes REE, produto dos ganhos ou perdas de

massa durante o processo de alteração.

Na FIGURA 50 pode-se notar que os padrões de REE dos diferentes grupos de rochas

metavulcanoclásticas (a, b, c, d, e, Ð e das rochas metaintermediárias (g, h).

Nos metalapillistone e metalapiili-ruff, o protólito (582d) e a rocha mais intensamente

alterada (580b), apesar de sua origem vulcanoclástica, mostram perfìs típicos de rochas de fundo

oceânico. Jâ o melalapilli-tuf.fincipientemente alterado (176a) exibe um re]ativo enriquecimento nas

LREE, devido ao processo de alteração hidrotermal, e uma anomalia negativa do Ce causada,

provavelmente, pela alteração hidrotermal em fundo oceânico. As pequenas anomalias negativas de

Eu das duas amostras refletem processos de cristalização fracionada na cãmaîa magmática
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(FIGURA 50a).
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Os metatufos. as metavulcanoclásticas com aglomerados de anfibólio e as amostras dos

perfis contínuos 170a1-170a2, 63 5i e 635 (FIGURAS 50a, b, c, d, e e f) foram distinguìdos em

diagranras geoquínricos com diferentes elementos imóveis e pela classificação de Winchester &

Floyd (1977) como originados por rochas intermediárias. Na FIGURA 50g são apresentados os

padrões das rochas meta-ígneas e metavulcanoclásticas identificadas petrograficamenle como

metaintermediárias. Em todas estas rochas os perfis de REE são semelhantes aos dos metandesitos

alterados e deslacam-se em ftês amostras fofes anomalias negativas de Ce, inclusive na rocha

incipientemente alterada 635b8 do perfil contínuo 635.

Estas anonralias negativas de Ce são típicas de andesitos gerados por fi¡são de crosta

ocêanica em regimes de subdução ensimática, devido à entrada de água na câmara magmática, que

aumenta a.702 (Condie, 1982) e favorece a lixiviação do Ce tetravalente (Hanson, 1980), que tem

raio iônico menor do que o do Ce3n lTopp, 1965, em Masuda & Nagasawa, 1975; Shannon &

Rewitt, 1969). Nesta situação é comum a presença de anomalias negativas de Eu, devido à oxidação

do Eu2* para Eu3*, impossibilitando sua incorporação no plagioclásio, que permanece no resíduo da

fusão parcial das rochas básicas na crosta oceânica, e os fluidos hidrotermais produzidos pela

cristalização dos andesitos intrusivos, responsáveis em grande parte pelas alterações hidrotermais

(devido ao intenso netassomatismo de H*), também teriam baixos teores relativos de Eu, conro

observado em todos estes litotipos hidrotermalizados.

Nas demais rochas alteradas do perfil 635 (FIGURA 50f) a anomalia negativa de Ce

desaparece, tendo estas rochas certamente adquirindo os padrões de REE presentes nas soluções

hidroternrais em regines de razões ítgua/rocha altas e pH baixos, sendo que nas soluções

hidrotermais o conteúdo de REE aumenta a medida em que diminui o pH, independentemente do

tipo de rocha (Michard, 1989) e há um aumento da tempertura (Klinkhammer et al., 1995), o que

explicaria as diferentes concentrações absolutas que mostram os diferentes perfis. Em condições

redutoras o Ce é o menos móvel das REE.

Na maioria dos andesilos e rochas meta\.ulcanoclásticas associadas (FIGURAS 49d, f e h;

FIGURAS 50b, c, d, e, f e g) pode-se observar que há significativas perdas de REE pesadas, o que

pode ser explicado pela intensa substituigão dos minerais feno-magnesianos ígneos, que são os

principais sítios destes elementos, podendo, então terem sido incorporados ao fluido hidrotennal.

Com relação às amostras 211 e 124, os seus padrões de REE indicam que o protólito era

básico, apesar da petrografia indicar composição intermediriria, devido ao enriquecimento em sílica

e/ou plagioclásio (FIGURA 50h). Entretanto, a amostra 124 apresenta enriquecimento relativo nas

LREE, que pode ter sido adquirido pela alteração hidrotermal ou, altemativanìente, por

diferenciação magmática.
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3 BALANCOS DE MASSAS

A modelagem das transformações quimicas nas zonas de alteração, considerando-se um

sistema abefo, com alterações de massa e de volume, foram feitas através dos métodos de G¡esens

(1967) e Grant (1986), modificados por Potdevin & Marquer (1987).

Entretanto, todos os litotipos foram metamorfisados em grau médio a pressão intermediária

(- 600" C e > 5,5 kbar) e remetamorfisadas em temperatura e pressão mais baixas (Juliani, 1993), o

que certamente modificou as densidades dos litotipos, devido à perda porosidade típica destas zonas

de lixiviação. Provavelmente nem mesmo foram mantidas as proporções das densidades entre os

litotipos aiterados em diferentes graus, o que, certamente, pode induzir a erros de avaliação na

mobilidade/imobilidade de alguns componentes, bem como na variação de volumes através dos

métodos supracitados. Entretanto, a faltâ de meios para recomposição destes dados originais

justihcam estes estudos.

Além destes problemas, as rochas encontram-se bastante deformadas e parte das alterações

do quimismo podem ser devidas aos processos metamórficos, como descrito por Potdevin &
Marquer (1987). No período retrometamórfico há variável reintrodução de potássio nas rochas,

sendo que rnodificações químicas também podem ter sido introduzidas pelos zonas de

cisalhan.rento, como indicado pela elevação dos teores de flúor nas fases minerais mais ta¡dias,

apesar de terem sido analisadas amostras que não apresentassem evidências de cataclase, mas,

apesar destes cuidados, pode haver alguma influência do evento hidrotermal-metassomático

associado ao cisalhamento tardio.

Mesmo com estas restrições foi aplicado o método, buscando não somente a modelagem das

lransformações químicas, como também o cálculo dos balanços de massa para todos os litotipos

relativamenle aos protólito usado, incluindo os elementos maiores e os traços disponiveis,

resultando em 100 planilhas e mais de 1 300 páginas.

Nas análises que se seguem optou-se pela escolha dos elementos com menor Fv, estimados

nos diagramas de Grant (1986) e Potdevin & Marquer (1987), uma vez que não poderiam ser a

priori, estabelecidos quais seriam os elementos imóveis. Tal simplificação pode resultar em

variações de volume menores do que as que realmente podem ter ocorrido, mas como observa-se

que leitos contínuos de metatufos básicos que estão gradativamente alterados até ganada-

cordierita-cummingtonita./antofilita anfibolitos não apresentam variações significativas de volume,

esta premissa pode ser a mais correta.

Os balanços de massa foram feitos pam os elementos químicos, considerando-se H* e 02-

como componentes independentes, por ser esta a técnica mais adequada para modelação de sistemas

hidrotermais (Potdevin & Marquer, 1987). Na maioria dos balanços de mass4 o elemento que se
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comportou como imóvel foi o oxigênio. como discutido a seguir, nras tambénr o Al, o Fe e o Mg

mostram-se relativamente imóveis em algumas situações.

3.1 Metabasitos e Rochas Associadas

Neste grupo serão avaliados os balanços de massa feitos para os metabasitos ígneos

blastoporfiríticos de granulação grossa, os metabasilos ígneos de granulação grossa com prismas

longos de homblenda. os metabasitos ígneos de granulação fina a média e os metalapilli+uffs.

Neste conjunto foram também comparadas as das duas amostras de clorititos (217ae 127v).

Inicialmente serão comparados os diferentes tipos de rochas ígneas com a média dos

metabasitos de fora da área de alleração hidrotermal e, posteriormente, serão avaliadas as mudanças

quimicas em cada um destes grupos.

3.1.1 Análise dos nrotólitos básicos íeneos da ZAH

Visando reavaliar possíveis transformações químicas nos protólitos básicos da ZAH e nas

duas anrostras de clorititos (217a e 127v), estas amostras foram comparadas com a média de cinco

melabasitos regionais, considerados como inalterados por Juliani (1993). Nas FIGURAS 51, 52 e

53 são apresentados, a título de exemplo, os diagramas feitos para estimativa do Fv, para os

elemento maiores e traços, segundo os métodos citados anteriormente.

FIGURA 5l - Diagramas de Potdevin &^ Marquer (1987) e de Gresens (1967), usados para estimativa do Fv,
que mostram ganhos relativos de C e Fe", perda de Mn. Na e K e pouca variação dos demais elementos.

Na FIGURA 54 são comparados os resultados entre a média dos metabasitos de fora da

ZAH com as dez amostras de rochas inalteradas da zona de alteração hidrotermal e os dois

clorititos. O primeiro grupo con:esponde aos clorititos, o segundo às rochas blastoporfrríticas de

grossa, o terceiro às de granulação grossa com prismas longos de homblenda e a última a¡ìostra a

uma rocha de granulação fìna a média. As variações de volume e da D/Fv (densidade/fator de

1 ,lø ,

¡ñ

11q

E{
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variação de volume de Gresens) foram considerados em relação ao Al na primeira amostra, e em

relação ao oxigênio (Ox) nas demais.

X i ./'ìôr.lt . C Ni cu Fffi
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FIGURA 52 - Nestes mesmos diagramas da
apresentarn lortes mobilidades relativas.

figura anterior estão incluídos elenrentos traços, que
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FIGURA 53 - Diagrama isocórico de Grant (1986) indicando transformações aproximadamente
isovolumétricas, considerando-se como relativamente imóveis o Al, O, Si, Ti, Nd e Mg, dentre outros.

De imediato pode-se perceber que a a maioria dos metabasitos sofreram razoáveis

modificações do seu quimismo, destacando-se dentre as mais preservadas as amostras 476a e 194b

e que quase não houve alteração no volume da rochas, exceto no cloritito (127v), com variação

negativa 10,13%o e no protólito básico (260a), com variação positiva de 3,89%.
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Neste conjunto há grande enriquecimento em Mg nas amostras 127v,217a, l94b e ll2a.
alcançando aré 100%, o que pode ser atribuÍdo à cloritização em fundo marinho, ou a segregação de

olivina e de clinopiroxênio (Juliani, 1993). Nas amostras ll2ae l94c o enriquecimento em Mg e Ca

está associado a perdas em Fe3. Na, Ti. Mn e P. Na amostra l23a há grandes ganhos em Mn, Mg. p

e Ca estão associados a grandes perdas em Al. Ti e Na. Os grandes enriquecimentos enr Mg nos

mostram que esles protólito s provavelmente foram afetados por processos de alteração de fundc¡

oceânico e/ou encontram-se dentro de uma zona de alteração propilítica.

O K foi lixiviado na maioria das amostras, tendo, no entanto, aumentado a sua concentração

expressivamente na amostra 217a (110%). Quanto ao H e c, algumas amostras estão muito

enriquecidas e outras muito empobrecidas (H até l97Vo e 51tYo, respectivamente , e C até 139%o e

670%, respectivamente). Os maiores valores de H foram obtidos nos clorititos de veios, o que

implica em inlenso metassomatismo de H* nestas rochas.

Observa-se também variação no Al, com ganlos de afé 27Vo e perdas de até 20y0, fato este

que já tinha sido constatado por Mottl ( 1983) em basaltos do tipo MORB hidrotermalizados.

Entretanto, não pode ser descartada a interferência de f¡acionamento magmático de plagioclásio

neslas roclra. O enxofre foi lixiviado na maioria das amostras, exceto as l69a e 194b, nas quais

houve enriquecimentos de 251 e 565%o. Nestas rochas também foi lixiviada a maioria dos metais de

base, aspecto este típico de rochas associadas a depósitos de sulfetos maçicos e metais de base.

De forma geral este conjunlo mostra-se empobrecido na grande maioria dos metais traços,

destacando-se, no entanto, enriquecimentos relativamente fortes de algumas amostras em Ni (até

147%), Cu (a1é 124%), As (até 189%), Ba (ar.é 70%), Cr (até 338%), pb (até 390%) e Rb (aré

1051%).

De modo análogo ao observado com os elementos traços, a maioria destas rochas foi
relativamente empobrecida nas REE, Y e Zr, refletindo, provavelmente, diluições destes elementos

em função das variações positivas de volume. As variações nos teores de y e zr podem estar

associados à presença de fluidos carbonáticos nos estágios iniciais da alteração hidrotermal,

vinculados com os halos propilíticos. A amostra 123a foi relativamente enriquecida nas diferentes

REE e foi lixiviada em Zr. O relativo empobrecimento em Ce nas amostra 127v e l27v se deve a

atuação de processos de alteração de fundo oceânico, conforme discutido nos perfis das REE.

3.1.2 Metabasitos ígneos blastoporfiríticos dc granulação erossa

A amostra 476a foi considerado como sendo o protólito das diferentes rochas alteradas

blastoporfiríticas de granulação grossa, estando incluídas neste grupo amostras muito diferentes

entre elas, 211a, 124 e 489a, sendo que as duas primeiras foram classificadas como rochas

intermedi¿í¡ias nos estudos petrográficos, devido ao grande volume de quartzo ou plagioclasio.
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Entretanto. seus padrões geoquímicos de elementos imóveis e de REE são típicos dos metabasitos

blastoporfiriticos de granulação grossa (FIGURAS 55 e 56).

Observa-se que para variações praticamente nulas de D/Fv houve tanto aumento (até 1,92%)

e redução (até 3,67%\ do volume das rochas.

Destacam-se nestes balanços de massa grande perda de Si na amostra 489a (46%) e

enriquecimento em Si na 124 (31%) e Mg em ambas, chegando a 162%o na amostra 489a, que

constitui uma rocha intensamente cloritizada. A amostra 498a mostra ainda enriquecimento em Fe

(15%). Quanto ao Al e ao Ti, as amostras 211a e 124 encontram-se empobrecidas (afé 43Vo e 57%o,

respeclivamente), sugerindo alta mobilidade destes dois elementos que, normalmente, são

relativamente imóveis. O Al sempre é lixiviado dos basaltos em sistemas hidrotemrais semelhantes

aos aqui descritos, assim como a sílic4 mas não em taxas tão elevadas (Mottl, 1983). Isto sugere

que, além da lixiviação do AI. outros processos contribuíram para redução do Al na rocha, talvez

com Íìacionamento de plagioclásio e de ilmenita no derrame, ou, o excesso de Si, como na amostra

124, pode ter diluído o Al e o Ti, mascarando o balanço de massa. O enriquecimento da amostra

489a em Al (29%) e em Ti (41%) é devido, cefamente, a um aumento das suas concentrações

residuais, em função da grande perda em sílica que sofreu esta rocha durante o processo de

alteração. De forma geral o Na, K, e ca foram lixiviados destas rochas, tendo sido quase que

totalmente nas amostras 124 e 489a.

Também, de forma geral, as amost¡as foram enriquecidas em Co (até 3a%) e empobrecidas

em Ag, Ni. Cu e S. mostrando-se a rocha intensamente clo¡itizada (489a) relativamente enriquecida

em Zn (83%o).

Quanto aos demais elementos traços destaca-se o grande enriquecimento da amostra 489a

em Mo (10424%o) e o enriquecimento das amostras 2lla e 124 em w (até 273%), sugerindo a

participação, no p¡ocesso de alteração, de fluidos associados à intrusão das rochas ácidas. Destaca-

se, também, o enriquecimento de algumas das amostras em diversos elementos altamente

incompatíveis como U (295%), Ta (159%), Th (148%), Ba (101%) e Nb (65%), além de pb

(25545%, amostra 211a) e Te (277Vo, amostra 489a), implicando no enriquecimento dos elementos

nas soluções hidrotermais e contribuição de fluidos vinculados com a colocação de rochas ácidas. O

Pb é um elemento que não se associa normalmente às alterações hidrotermais e às mineralizações

wlcanogênicas do Grupo Sena do Itaberaba (Beljavskis, 1988), e sim às zonas de cisalhamento e às

intrusões graniticas brasilianas, cujos fluidos podem ter também afetado a amostra 489a.

Foram também lixiviadas todas as LREE, menos acentuadamente o Gd, e as HREE foram

enriquecidas (FIGURA 49). A amostra 124 mostra-se reÌativamente empobrecida e a 2l7a
relativarnente enriquecida em todas as REE, sendo que a última mostra também ganhos em y.



ffia

FIGURA 55 - Balanço de rnassa dos elernentos .uior", Ao. metabasitos blastoporfiriticos de granulaçào
gfossa.
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3.1.3 Metabasitos ígneos dc qranulação qrossa com Drismas longos de hornblenda

O protólito destas rochas, relativamente à média dos metabasitos extemos à ZAH. encontra-

se relativamente enriquecido em Na (19%), empobrecido em K e em quase todos os metais traços e

rnuito enriquecido em S (565%) (FIGURA 57).

Só uma amostra da ZT, a 2783b, foi comparada com o protólilo I 94b, apresentando pequena

variação de D/Fv, com aumento de volume de 0,24%o. Quanto aos elementos maiores destaca-se o

enriquecimento em K (253%), C (197%) e H (103%) e empobrecimento em Na (30%) e Ca (35%).

Quanto aos metais de base, apresenta ganho de Ni (186%) e Pb (231) e perda de Cu, Ag (64%) e

Mo (90%). A maioria dos demais elementos traços mostram enriquecimento, como: As (1146%),

Rb (701%), Tl (496%), Te (297%, e Li (139%). O Al e o Ti mostraram comporramenro

relativamente imóvel.

Considerando que o protólito foi relativamente empobrecido em K, se comparado com a

média dos protólitos de fora da ZAH, o enriquecimento desta rocha em K indica a ação de um

evento de potassificação superposto ao evento principal de alteração hidrotermal, provavelmente

relacionado com o resfriamento do sistema.

Com relação às REE, mostra-se essencialmente enriquecida em La (89%). que sugere a

formação de complexos de REE(CI,F)3, cono discutido por Sillén & Martell (1964) e Alde¡ton e¡

at. (1980\.

3.1.4 Metabasitos íeneos de sranulacão fina a média

Nestas rochas foj considerado como protólito a amostra 169a, a qual sofreu relativamente

pouca variação dos elementos maiores, se comparada com a média dos metabasitos de fora da ZAH.

Entretanto. a maioria dos metais traços foi lixiviada e destaca-se ganho em S de25l%o-

Esta rocha foi comparada com duas amostras de granada-homblenda anfibolito, a241, que é

relativamente menos intensamente alterada e é muito enriquecida em sulfetos, e a 179 (FIGURA

58).

As pequenas variações de D/Fv indicam ganhos menores de volume na amostra 241 (1,72%)

e perdas nraiores na amostra 179 (4,65%).

Em relação aos elementos maiores observa-se enriquecimento progtessivo, å medida em que

aumenta o grau de alteração, em Ti (até 196"/o), em P (até 112%) e Fe (até 44%o), e empobrecimento

progressivo em Ca (até 19%), Mg (afé 41%), K (aré 7l%) e em Na (até 87%), o que tinha sido

indicado nos diagramas de Harker (FIGURA 47). Nestas rochas o Al teve um conportamento

relativamente imóvel.
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Destaca-se na amostra 241, o grande enriquecimento em s (g59%), pb (arê 2337%), Bi
(2341%)' Ag (205%), Se (até 438%) e cu (193%) que rêm sulfetos abundanres, o que sugere
proximidade com as zonas mineralizadas. Nota-se também ganho em sn (l g4%), Th (até 346%),Ta
(até 342%)'Ba (até 283%),u (aré 265%),Hf (até 178%) e em Sr (aré 634%), o que susere a que os

fluidos hjdrotermais podem associar-se a rochas ácidas. Os enriquecimentos em Ba e em Sr nos
fluidos relaciona-se à destruição do plagioclásio nas diferentes rochas percoladas.

O enriquecimento diferenciado nos elementos traços mostra que estas rochas não foram
alteradas de forma homogênea. para o qual contribuem fatores como o seu posicionamento dentro
do próprio sistema de alteração hidrotemral, o tempo de duração do processo, a razão étgua/rocha e

composição local do flujdo.

Quanto as REE, há maior enriquecimenlo da anostra r 79 nas LREE, que é uma rocha
relativamente mais allerada, estando ambas relativamelìte enriquecidas em Zr, provavelmente por
concentraçâo residual.

3.1.5 Prov áv eis melaløpitt i-tuffs

A arnostra 582d. que provavelnrente corresponde ao protólito do meralapillistone, foi
comparado com o metalapillituff InA (176a) e como metalapiili-ruff dazr (5g0b) (FIGURA 5g).

Há poucas variações de DiFv, e a amostra l76a mostra ganho de volume de 4,26%o e a 5g0b
uma pequena perda. Houve, comparativamente, perdas na maioria dos elementos maiores,
destacando-se o enriquecimento em Na (até 43%), que deve refletir um processo de albitização
local ou de espilitização, como descrito por Juliani (1993), e há também enriquecimento em H (até
s0%).

Estas rochas foram enriquecidas em Zn (até 31%) e empobrecidas em Ni e Ag (até 3lg,o e

45%, respectivarnente). o c, s, Mo, Bi, As, Tl, In, Th, Li e Ba estão enriquecidos em uma das

amostras e levente enriquecido ou fortemente empobrecido na outra amostra, implicando que o
fluido hidrotermal teve suas caracteristicas fÌsico-químicas bastante variadas, com lixiviação em
alguns sitios e precipitação em outros. As amostras estão enriquecidas nas LREE e empobrecidas
nas HREE e na amostra 580a pode ter predominado processos de alteração de fi¡ndo oceânico, o
que é sugerido pelo empobrecimento relativo em La.

3.1.6 Clorititos e rochas associadas

Amostras semelhantes às do perfil 127 foram comparadas com as amostra s l27b e a 127v,
que constituem um perfil contínuo de alteração relacionado com o cloritito (127v). os balanços de
massa podem ser vistos na FIGURA 60.
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Quando esta amostra é comparada com a média dos metabasitos extemos à ZAH, fica

evidente que a rocha já havia passado por um evento de alteração hidrotemral, com siglificativas

mudanças no seu quimismo. Este litotipo mostra-se muito enriquecido em Mg (86%), em P (38%).

em Mn (25%) e muito empobrecida em K (79%), S (77%), Ca (24%) e Na (55%). A maioria dos

metais traços foi lixiviada e houve grande enriquecimento nos elenentos incompatíveis Ba (70%) e

Rb (10s1%), além da Ag (43%), As (181%) e Pb (339%).

Nestas rochas observam-se grandes aumentos de volume (até 18,59%) e relativos

empobrecimentos na maioria dos elementos maiores, destacando-se, porém, o Na na amostra l27b e

os ganhos generalizados em Si, alcançand o aÉ 4lyo.

Com relação ao Mg ocorreram perdas de até 23o/o mas, considerando que o protólito está

enriquecido em 86%\ se comparado com a média das rochas metabásicas de fora da ZAH, pode-se

deduzir que estas rochas estão relativamente enriquecidas em Mg. se comparadas também com a

média das rochas melabásicas de fora da Z,\H. Alguns dos metais traços destas rochas encontram-

se enriquecidos e outros empobrecidos, indicando lixiviação e reprecipitação seletiva em função do

posicionamenlo no sistema de alteração hjdrotermal, razão água/rocha e composição local dos

fluidos.

A amostra 352a ganlou muito Mo (3751%) e enriqueceu-se ainda mais em alguns dos

elementos calcófilos como Ge, Pb e As, sendo que lodas as amostras estão enriquecidas em Co (até

163%) e em Ni (até 23Ì%).

Conr relação as REE, exetuando a amostra 208, as demais foram essencialmente

etnpobrecidas nas diferentes REE, sendo que os ganhos ou perdas relativas nestes elementos,

refletem, essencialmente, a atuação diferenciada das diferentes variáveis presentes nos processo de

alteração (razão átgtalrocha, tempo de duração do processo e condições fisico-químicas do fluido).

3.1.7 Ganhos e perdas de massa nos metabasitos

Os ganhos e as perdas relativas do conjunto de rochas é apresentado na FIGURA 61, onde

pode ser notado que a rocha intensamente cloritizada (489a) apresenta a maior somatória de ganhos

e perdas, responsável pelo grande enriquecimento em Mg e empobrecimento em Si. Tanto nos

granada-homblenda anfibolitos como nos metalapilli-tuffs observa-se que a somatória de ganhos e

perdas aumenta com o aumento da intensidade da alteração hidrotermal.

A maioria destas rochas foi enriquecidas em Mg e Fe e empobrecidas em N4 K e Ca e o Fe,

Al, Ti, Mn, Si e P mostram comportamentos diferenciados, tendo sido enriquecidos em algumas das

amostra e lixiviados.

A remoção do K das rochas mais intensamente alteradas deve ter sido responsável pelas

extensas zonas de potassificação nas ¡ochas básicas dos halos mais extemos dos sistemas
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hidrotermais. Alguns dos metabasitos mostram-se menos empobrecidos enr K, ou até mesmo

enriquecidos, devido à potassificação superposta. Localmente a potassificação foi superposta às

rochas mais alteradas, devido à redução da energia do sistema hidrotermal.

O Ca lixiviado das partes intemas dos sistemas hidrotermais doi depositado nas regiões mais

extemas, resultando em extensas zonas de carbonatização. De modo análogo ao verificado com o

potássio, houve superposição local de carbonatização nas rochas mais intensamente alteradas. assim

como de N4 sugerindo albrtização, talvez relacionadas as int¡usões de andesito a riodacito.

O Fe foi lixiviado da maioria das amostras e pode ser, pelo menos em parte. responsável

pela presença de formações ferríferas vulcano-exalativas depositadas nos arredores e na unidade

metapelítica superpostas aos sistemas hidrotermais, no topo da Formação Morro da Pedra Prela.

O Ti tem comportamento semelhante ao do Al, estando enriquecidos em algumas amostras e

empobrecidos em outras. O Si só foi fortemente enriquecido nas rochas alteradas associadas aos

clorititos e na amostra 124, que é um metabasito blastoporfirítico de granulação grossa, e foi
fortemente lixiviado na amostra 489a, intensamente cloritizada.

Em relação ao S, este foi lixiviado na maioria desta rochas ígneas, tendo sido

expressivamente enriquecido na amostra 241 que corresponde a um granada-homblenda anfibolito e

no metalapilli-Íuff da zona de transição (580b), o que sugere fortemente a possibilidade da

existência de depósitos de sulfetos vulcanogênicos associados aos paleo-sistemas hidrotermais.

Quanto aos demais elementos quírnicos, destaca-se a lixiviação dos metais nos metabasitos

pouco alterados da ZAH e seus enriquecimentos nas rochas mais alteradas. Ësta lixiviação deve ter

sido também responsável pela formação dos sedimentos pelíticos metalíferos e fomrações ferríferas

superpostos.

A maioria das rochas metabásicas alteradas estão e iquecidas em Co e empobrecidas em

Ni, sendo que os demais metais traços mostram também um comportamento diferenciado. eslando

enriquecidos em alguams amostras e empobrecidos em outras. Mo, W, Sn, Ta, U, Th, Ba, Nb, Hl
Sr, As, Rb, Pb e Te estão relativamnte enriquecidos só em algumas das amostras de metabasitos

alterados.

Quanto às REE, a maioria das rochas foram empobrecidas, assim como em y e Zr,

indicando a circulação de fluidos hidrotermais com complexos carbonatados. O Zr mostra ainda

tendência de aumento na sua concenração à medida que aumenta a intensidade da alteração, o que

pode ser atribuido à concentração residual ou a reprecipitações pelos fluidos mais tardios.
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3.2 Rochas Metaintermediárias

Neste grupo serão discutidas as rochas metaintermediarias ígneas e vulcanoclásticas. Neste

ítem estão também incluídas as rochas silicificadas que, petrograficamente foram identificadas

como essencialmente básicas. nras cujo quimismo sugere contribuição de rochas intenrediárias.

Dois conjuntos foram distinguidos, as rochas de granulação grossa e as de granulação fina a nrédia,

petrografi camente correlatas à análogas metabásicas.

3.2.1 Metainf ermediárias ísneas de sranulacão qrossa

Nos cálculos destas rochas foi usado como protólito a média das duas rochas intermediárias

de fora da ZAH. Quatro grupos foram distinguidos: dois grupos de rochas d,a ZT, uma delas com

potassificação tardia. o terceiro deles corresponde a uma rocha -IA (amostra 422) e o quarto grupo

são de rochas +lA, (FIGURA 62 e 63).

As pequenas variações de D/Fv indicam perdas de volume (V/V%) de até 10,61%. Com

relação aos elementos maiores, esl¿s rochas foram enriquecidas em Mg (até 116%),Fe (até 76%o) e

enr P (até 44o/o) e foram empobrecidas em K (até 100%), Na (até 96%), Tì (até 66%) e Al (aré

46%), destacando-se, no entanlo, enriquecimento em Na (57%) na amostra 375c.

Quanto ao Ca e ao Mn predominam fortes ganhos nas rochas da ZT (até 789% e 260%,

respectivamente), destacando-se também o enriquecimento da amostra l76d (+IA) em Ca. Obse¡va-

se tendência de redução das concentrações destes dois elementos com o aumento da intensidade da

alteração, mas os enriquecimentos em Ca evidenciam sobreposição de um evento de carbonatização

nas proximidades das rochas netab¿ísicas carbonatizadas. Quanto ao Si houve relativamente

pequenos enriquecimentos (até l2%). O Sr mostra um perfil semelhante ao do C4 sugerindo que os

fluidos iniciais instabilizaram o plagioclásio, e reintrodução do Sr pelos fluidos do evento de

carbonatização tardios.

A amostra 440b mostra-se relativamente empobrecida em K (85%), sendo que

enrjquecimento em Ca pode esta¡ mascarando o balanço de massa.

Ganhos em H refletem a atuação do metassomatismo do íon Hn, sendo que as suas perdas

podem corresponder a processo de deshidratação devidas aos diferentes eventos metamórficos que

afetaram estas rochas.

Estas rochas foram empobrecidas, de forma geral, em todos elementos traços, mas alguns

deles mostram-se enriquecidos, tanto nos metabasitos alterados e nos metalapilli-tuffs, que são

possivelmente as rochas fontes destes elementos.

O Y, o Zr e as REE, exceto o Ce, mostram-se empobrecidos, nesta rocha. O grande

enriquecimento em Ce indica que a média das rochas intermedi¿fuias extemas à ZAH possui grande
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anomalia negativa, que pode ser atribuída à sua origem em ambiente oceânico.

Assim, pode-se concluir que o processo de alteração hidrotemral das rochas

metaintermedi¿irias está associado a enriquecimentos em Mg e Fe e perdas em Na e K, típico das

zonas de cloritìzaçâo, Quanto às concentrações de Ca e de Mn, observa-se tendência de lixiviação

proporcional ao aumento da intensidade da alteração.

3.2.2 Metaintermediárias ísneas de sranulacão fina a média

Estas amostras lambénl foram comparadas com a nlédia das rochas intermediárias de fora da

ZAH. O primeiro grupo coñesponde a rochas -lA e as do segundo a rochas +lA (FIGURA 64).

Tal qual no conjunto anterior, há poucas variações de D/Fv, com redução de volume

alcançando alé 1 2,650/o.

Estas rochas foram enriquecidas em Fe (até 100%). Mg (a1é 38%) e P (alé 52%o), e

empobrecidas em K (alé I00%), Na (até 93%),Ti (até 58%) e Al (até 54%). Quanto ao Ca e ao Mn

predominam enriquecimentos nas ¡ochas da -lA (até 292o/o e 94%, respectivamente) e

empobrecimentos nas rochas +lA (até 62% e 53%, ¡espectivamente), observando-se uma tendência

de din.rìnuirem as concentações destes dois elementos com o aumento da intensidade da alteração.

Quanto ao Si houve relativamente pequenos enriquecimentos (afé l1%).

O Sr tem comportanlento geoquírnico semelhante ao do Ca, sendo que, quanto aos demais

elemenlos traços houve, geralmenle, empobrecimentos. Dentre as REE destaca-se o enriquecimento

em Ce (até 305%) destas rochas.

Pode-se assim concluir que estas rochas mostram um comportamento muito semelhante em

relação aos elementos maiores e traços, se comparadas com as rochas do grupo anterior,

diferenciando-se apenas por estarem mais enriquecidas em Fe do que em Mg.

3.2.3 Metatufos com ¡rorfiroblastos de diopsidio

Estas rochas foram comparadas com a amostra 29lc (FIGURA 65). O primeiro grupo de

rochas corresponde a Rochas da ZT e o segundo a rochas +lA. As reduções de volume ocomeram

na amostra 194b2 (4,5%) e ganhos de até 2,32o/o nas demais.

Todas estas ¡ochas foram enriquecidas em Ti (até 69%), Al (até 47%) e P (82%) e

empobrecidas em Ca (até 92%o) e Mn (até 91%), e foram progressivamente empobrecidas em Na

com o aumento da intensidade da alteração (afé 70%). O Mg e o Fe mostram comportamentos

semelhantes, tendo sido empobrecidos na maioria das amostras, com perdas de até 36%). O K

mostra-se empobrecido na maioria das amostras (até 87%), mas foi muito enriquecido na amostra

176e.
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O C e o H tambén foram relativamente empobrecidos (até 959/o e 8102. respectivamente).

Com relação aos demais metais destaca-se os enriquecimentos da anìoslra 176e em Rb (l 1980%),

Zn (394%), Ag (126%) e Cu (58%). Geralmente nestas rochas predominam eriquecimentos na

maioria dos elementos traços. sendo que o as concentrações do Li (até 1250%), Ba (até 571%). Nb

(até 284%), Ta (até 199%), Hf (ate l4l%),'I'h (até 120%) e Y (até 960/o) mostram uma tendência de

aumento com o incremento da intensidade da alteração. Exceto a amostra 176e, as REE foram

enriquecidas nas demais amostras e destaca-se, também o grande empobrecimento em Y na amostra

176 e o relativo enriquecimento de todas em Zr, devido, provavelmente, a unr aumento da sua

concenlração residual.

A análise dos comportamentos geoquímicos dos elementos sugere que a fonte dos metais

que foram adicionados às rochas metaintermediárias vulcanoclásticas pode te¡ sido os metabasitos

encaixantes, mas alguns podem ter sido originados das intrusões de metandesjtos.

3.2.4 Metavulcanoclásticas com aslomerados de hornblenda

Estas rochas foram comparadas com a amostra 170a1 (FIGURA 66, 67, 68,69 e 70). As

rochas do primeiro grupo correspondem a rochas InA. as do segundo a rochas -IA, as do terceiro

grupo a rochas que mostram uma passagem das -lA para as +lA, as do quarto grupo são rochas +IA

e as do scxto grupo correspondem a ¡ochas carbonatizadas.O protólito das rochas do quinto grupo

não correspondet¡ às rochas metavulcanoclásticas com aglomerados de honrblenda mas, devido à

falta de protólitos aos quais pudessem ser melhor associadas, foram aqui incluidas. Quanto às

rochas do quinto grupo, a 425 é uma -IA e as outras são +IA e todas são relativamente ricas em

sílica. Nesle conjunto as rochas 170a1 e 170a2 são de um perfil continuo de alteração.

Há pouca variação do D/FV, predominando perdas relativas de volume, que alcança até

13,81%.

A maioria destas rochas foi relativamente enriquecida em Na (até 398%), Al (até 32%), Ti

(até 3l%), Fe (até I 13%) e P (até 93%) e empobrecidas em Ca (até 99%) e Mg (até 5l%), havendo

relativamente poucos ganhos e perdas de sílica (alé 14% e 1670, respectivamente). O Mn foi tanto

enriquecido como lixiviado, tendo sido mais lixiviado das rochas do quinto grupo. As rochas

carbonatizadas foram relativamente enriquecidas em Mn, Ca (afe 62%), em Mg (até 53%) e em K

(aié 13711%), sendo que em lâmina observa-se que a maioria das rochas carbonatizadas foram

posterionnente potassifi cadas.

Os maiores enriquecimentos em S são observados nestas rochas, alcançando alé 2457%. O

H foi relativamente empobrecido na maioria da amostras, exceto nas rochas carbonatizadas e na

amostra 425c, na qual se observa um aumento consjderável deste elemento (252%).



1

08

06

0.4

-- o2

o0û
Õ-02
> ,o4

-06
-08

-,|

_1.2

6

5

4

-q"
6¿
g

Sr
0

-1

-2

5

4

3

Ge]-.
ro

Sro

0

-1

-2

f'- I __l_W/o
ã'lb 1ree Ntv

4

2

0

4

-b

14

12

10

:8õ-
,RE

Rb E--S¿
2

,0
291b 176e

-2

12

1

OB

0.6I
: 04
#
a 02

0

-o.2

-o.4

-06

Anf,Étra

Amstrá

/

. À¡o

Co

Ni

Cu

,49
.Zn

S

Sr

'Sc

.B

Hf

-Th

Cr

+-U

l'
291b 176e

*=.-*-;,

,{

2S1b 17æ

..4

Y-
1e*bL--2ÆÞ

140,

120 )

loo

ñ 80i
o,,& 60
o
Ë ¿nJ

20"
0l

194b2 296b

-o.5

1.5

'l
ã

õou
.g

0

f,IGLJRA 65- Llalançosdemassa dos metatuftrscom porfiroblastosdediopsídio.

184

.a
'¡-=*<-{

19aò2 296b

¡r+

..- a

1e!b2 ryb

1%b2 2Sb

tsi
AI

Fe3

..K
t __- . trrh

Ì . . .t\rg
291b 17æ .-a"-

t -Nt

-n\\.Þ
È4

'tt
rC

'Ox

rC¿
ln

ï
Ge

a^
'5n

.Pb
a

As
ts--eh --

Br
29lb - 1zfu

¿Se
Te

tù

fa

./t
/1 t

l-
f

,+-"'-x o

c_
19¡,b2 2Sb

æ1b 1 76ê

+Li

Ba

a la

C€

P¡

Nd

. Snì

.EU
Gd

.D
Dy

Ër

Lu

t



185

Em relação aos metais traços, de forma geral estas rochas foram lixiviadas em Ni, Cu. Ag e

Zn, exetuando a amostra 425c. que foi enriquecida em Zn (6670/o). V¿i¡ias das amostras estão ntuito

enriquecidas em Mo (até 5812%) e Bt (até 481%), sugerindo a atuação de fluidos associados a

rochas ácidas. Há também, enriquecimento diferenciado nos elemenlos incompatíveis, como o Ta

(até 299%)" Nb (até 129%),Itf (até I l3%). Te (até 3124%), Sb (até 2205%), Tl (até 626%), Se (até

467%) e Sc (ate 21 0%). Os grandes erriquecimentos em B (até 883%) são compalíveis com a

presença de turmalinitos vulcanogênicos nesta unidade.

Nas rochas carbonatizadas destaca-se o enorme enriquecimento em Rb (até 18173%), em Li

(até 3368%), C (até 596%) e em U (até 262%). A maioria das amostras foi relativamente

empobrecida em todas as REE, exceto o Ce na amostra 700b8, mas as amostras 110e e 425

mostram-se levemente enriquecidas nas REE, P¡edominam empobrecinentos em Y e o Zr foi

relativamente enriquecido.

Em grande pafe, os aumentos das concentrações do AI e do Ti se devem à sua concentração

residual, devido às perdas dc volume da maioria destas rochas. Os grandes enriquecimentos em Fe

indicam que nestas zonas de alteração clorítica predominou a entrada de Fe e não de Mg. Os

enriquecinentos ém Na refletem provavelnrenle a sobreposição de um evenlo de espilitizaçâo.

3.2.5 Metavulcanoclásticas do perfil contínuo 635

Estas rochas loram comparadas com a amostra 635b8 que é uma rocha incipientemente

alterada (FIGURA 71 e 72). Neste perfil predominanr ganhos não muito expressivos de volume,

alcançando de até 2,92%o na amostra 635c da ZT .

O Ti e o Al mostram tendências de enriquecimento progressivos com o aumento da

intensidade da alteração (alé 61yo e 24%o. respec|ivanrente) e o Ca mostra tendência de ser

progressivamente lixiviado conr o aumento da intensidade da alteração (até 93%), o que

petrograficamente pode ser constatado pela diminuição progressiva de plagioclásio nestas rochas. O

Mg e o Fe foram essencialmenle enriquecidos nas rochas da ZT e nas -IA, mostrando relalivamentc

pequenos enriquecimentos na rocha +IA. Como pode ser visto na FIGURA 67, a amostra 635bg já

mostra enriquecimento em Fe (37%), quando comparado com a l70al. O Na e o K foram

enriquecidos na ¡ocha incipientemente alte¡ada e em uma da ZT, mostrando-se empobrecidos nas

demais ¡ochas (afé 7 5% e 6002, respectivamente), o que mostra a grande mobilidade destes

elementos em função da fase fluida presente, já que se trata de um perfil contínuo relativamente

pequeno (FOTO I ).

Predominam perdas de Mn em até 69%o e quanto ao P, ganhos de até 41o/o. A sílica teve um

comportãnento relativamente imóvel, com enriquecimento máximo de 5%.
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Quanto aos elementos traços, os grandes enriquecimentos de algumas amostras em Bi (até

60956%) e em de todas elas em Sn (até 6270/o) sugerem que os fluidos foram originados das

intrusões de rochas intermedi¿i¡ias a ácidas. Há tendência de aumento das concentrações do Li (até

479%), Sc (até 333%), Co (até 284%) e Ta (até 172%o) com o aumento da inlensidade da alteração.

Destaca-se, também, o enriquecimento da amostra 635b6 (27') em Cu (3356%) e em Te (1063%).

De forma geral estas rochas foram enrpobrecidas enr B (até 94%o) e em Ba (alé 82%), tendo sido o

Rb empobrecido nas rochas da ZT (ate 90%) e enriquecido na rocha +IA (212%). Quanto as REE,

os relativos enriquecimentos em Ce mostram o equilíbrio destas rochas com os fluidos redutores

associados às intrusões de rochas intermediríLrias, uma vez que a rocha incipientemente alterada

possui uma grande anomalia negativa deste elemento (FIGURA 50f). Em relação as demais REE

observa-se progressivo empobrecimento à medida em que aumenta a intensidade da alteração

hidrotermal. O inverso ocorre com o Zr.

3.2.ó Ganhos e rrerdas de massa nas metaintermediá rias

Na FIGURA 73 pode-se notar que houve grandes galJros e perdas de massa neste grupo de

rochas. No perfil contínuo de alteração das rochas vulcanoclásticas com aglomerados de homblenda

do ponto 635(pc), observa-se associado ao aumento da intensidade de alteração um progressivo

aumento da somatória dos ganhos e perdas de massa, como seria de se esperar, podendo também ser

constatada a tendência de que à medida em que aumenta a intensidade da alteração, há uma

progressiva perda nos ganhos e um progressivo aumento nas perdas.

Nas rochas nrelavulcanoclásticas comparadas com a amostra 170a1 (vc-l70a1), a somatória

dos ganhos e perdas foram maioires nas rochas *IA e nas rochas carbonatizadas, sendo que a maior

somatória de ganhos e perdas se deu na amostra 176e que conesponde a um metatufo +IA.

Pode-se então concluir que as rochas intermediárias igneas foram, de forma geral,

enriquecidas em Fe, Mg e P, empobrecidas em Al, Ti, K, Na e, de forma geral, enr todos os

elementos traços, assim como nas REE. As concentrações de C4 Mn, Mg e Sr diminuem com o

aumento da inlensidade da alteração.

Os diferentes tipos de rochas vulcanoclásticas não mostram um comportamento tão

homogêneo mas foram, de forma geral, enriquecidos em Fe, Ti, Al e P e empobrecidos em Ca. Mn

e nas REE.

O Na foi enriquecido nas rochas vc-170a1, provavelmente devido a processos de

espilitização, e foi empobrecido nas demais rochas, sendo que o Mg foi enriquecido nas rochas

wlcanoclásticas do perfil contínuo e empobrecido nas demais rochas. Em todas estas rochas as

concentrações de Na, Ca e Mn mostran'ì uma tendência de diminuição com o aumento da

intensidade da alteração.
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Destaca-se o grande enriquecimento em S nas amostras comparadas com a 170a1. Estas

rochas foram lixiviadas, de forma geral, em Ni, Cu, Ag e Zn e nos elementos calcófilos, foram

enriquecidas em Ta, Nb, Hf, Te, Sb, Tl, Se, Sc, V e B, destacam-se enriquecimentos locais em Mo e

Bi. Os metais traços se comportam de forma distinta nas diferentes rochas, mostrando-se a maioria

deles enriquecidos nos metatufos, especialmente destacando-se nestas rochas enriquecimentos em

Rb, Zn, Ag e Cu e uma tendência de progressivos enriquecimentos em Li, Ba, Nb, Ta, Hf, Th e V

com o aumento da intensidade da alferação. Nas rochas metavulcanoclasticas do perfil continuo

destacam-se enriquecimentos de algumas amostras em Bi, Cu, Te, Sn, Sb e Rb, sendo que as

concentrações de Li, Sc, Co eTa mostram uma tendência de aumento proporcional ao incremento da

intensidade da alteração hidrotermal e foram, de forma geral, empobrecidas em Ba. Exceto o Ce, as

demais REE foram empobrecidas na maioria amostras.

As rochas carbonatizadas foram enriquecidas em Ca, Mg, K Ba. Rb, Li e U.

4 EVOLUCÃO DOS SISTEMAS HIDROTERMAIS

Pode-se concluir a partir dos dados geoquímicos, na litoeshatigrafia, petrografia. estruturas

igneas e sedimentares que o ambiente deposicional do Grupo Sena do ltaberaba foi marinho,

inicialmente, de regime distensivo, que posteriormente evoluiu para um sistema compressional

quando da instalação de uma bacia de retro-arco (Juliani. 1993). Com o início da etapa

compressional foram geradas os corpos de rochas intermediarias, junto aos quais se desenvolve¡am

paleossistemas hidrotermais (Juliani, 1 993; P érez-Aguilar, 1996).

Através dos estudos petrográficos e litoquímicos aquí realizados há indicações de que os

processos de transformação dos protólitos basicos e intermediários geraram rochas muito ricas em

clorita nas zonas mais alteradas, que representam zonas de alteração clorítica, sendo consideradas

por Meyer & Hemley (19ó7) como zonas particulares dentro das zonas de alteração propilítica,

onde característicamente há grandes adições de Mg e/ou de Fe. Estas zonas definem volumes com

formas grosseiras de cone invertido, por vezes múltiplos e superpostos, com zonamentos, onde nas

partes centrais são encontrados, essencialmente, metandesitos e metavulcanoclásticas intermediifu:ias

mais intensamente alteradas, confirmando o modelo apresentado por Pérez-Aguilar (1996)

(FTGURA 74).

Ocone também carbonatização muito intensa e extens4 especialmente na base das ZAH e

houve, localmente, sobreposição de potassificação, carbonatização e espilitização e, de forma geral,

os processos de silicificação târdia não foram tão intensos como estimados por Pérez-Aguilar

(1996), uma vez que grande parte das rochas anteriormente consideradas como metabásicas ígneas e

vulcanocl¿isticas silicificadas são, na verdade, rochas metaintermediárias. Isto implica que

predominaram intrusões de corpos andesíticos de tamanhos relativamente pequenos (Cathles, 1983).
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FIGURA 74 - Modelo esquemático, sem as deformações, do paleossistema hidrotermal do GSI, segundo
Pérez-Aguilar (1996). (l) Metabásicas mais intensamente alteradas, (2) Metabërsicas menos intensamente
alteradas e carbonatizadas, (3) Metabasaltos, (4) Metandesitos alterados, (5) Metabasaltos e
metavulcanoclásticas espilitizadas, (6) metavulcanoclásticas finas com contribuição de metapelitos, (7)
Metassedimentos tufíticos, (8) Formações ferríferas, (9) Mineralizações sulfetadas, (10) Marunditos, (ll)
Metabrechas e metatufos intermediários a ácidos alterados e silicificados, (12) Rochas calciossilicáticas, (13)
Mepelitos e ( la) Fluxo das paleocorrentes de convecção.

Neste trabalho foi possível constatar que os produtos finais das alterações não dependem

muito do protólito e sim da permeabilidade, temperatura e composição química do fluido, conforme

discutido por Henley & Ellis (1983) e Pérez-Aguilar (1996), dentre diversos outros autores, sendo

que as alterações muito intensas geram rochas finais com mineralogia semelhante, seja o protólito

um basalto ou uma rocha intermediaria.

A evolução de um sistema hidrotermal está associado a uma redução progressiva darazão da

aK*laH*, da temperatura e da pressão, mudando os tipos de alteração na seguinte seqüência:

metassomatismo alcalino ou alteração potássica -+ propilização -+ sericitização + argilização

intermediaria -+ argili zação avançada.

As rochas aqui estudadas fazem parte de zonas de alteração clorítica presentes dentro de

zonas de alteração propilíticas, sendo que as zonas de argilização intermediária e avançada, dentro

do contexto destes sistemas hidrotermais, foram responsáveis pela geração dos marunditos, rochas

ricas em córindon + margarita + rutilo * muscovit¿ + plagioclásio + turmalina, (Juliani et al.,1993;

Martin & Juliani, 1994), sendo que em ambientes vulcânicos e subvulcânicos comumente ocorre

oxidação do HzS, formando HzSO¿, que em temperaturas relativamente baixas provoca forte

lixiviação átcida e alterações argílica intermedi¿í¡ia e argílica avançada, muito freqüentes em

depósitos minerais hidrotermais, conforme discutido por (Juliani, 1997).
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CAPÍTULO VII

ISÓTOPOS ESTÁVEIS

Dados preliminares de análises de isótopos de oxigênio em rocha total foram obtidos em 32

amostras de protólitos e rochas alteradas hidrote¡malmente, listadas na TABELA 15. Estas amostras

pertencem aos grupos dos metabasitos ígneos blastoporfiríticos de granulação grossa, metabasitos

ígneos de granulação grossa com prismas longos de hornblenda, clorititos e rochas associadas,

metalapillistone e metalapilli-tuf e rochas metaintermedi¿irias ígneas e vulcanoclásticas. As

amostras 635b8, 635c4, 635c1 e 635h são do perfil contínuo 635 de alteração hidrotermal das

metavulcanoclásticas com aglomerados de anfibólios (TABELA 13).

A FIGURA 75 apresenta os valores de ôr8O obtidos para os diferentes litotipos aralisados

em perfis da alteração hidrotermal.
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FIGURA 75 - Valores de õr8O para: (a) Metabasitos ígneos blastoporfiríticos de granulação grossa, (b)
Metabasitos ígneos de granulação grossa com prismas longos de homblenda, (c) Cloritito e rochas
associadas, (d) Metalapillistone e metalapilli-tuffs, (e) Metandesito, (f) Metatufos intermediários com
porfiroblastos de diopsídio, (g) Metavulcanoclásticas intermediárias, (h) Metavulcanoclásticas intermedirírias
do perfil contínuo 635, (i) Metandesitos da zona de transição potassificado.

Em relação aos metabasitos ígneos blastoporfiríticos de granulação grossa (a) e aos

metabasitos ígneos de graaulação grossa com prismas longos de homblenda (b), os protólitos

apresentam valores de ôl8O entre 5,9o/oo e 9,0o/oo. Entre estes, apenas a amostra 194c, que

conesponde a um metabasito ígneo blastoporfirítico de granulação grossa, mostra um valor (ôl8O:

5,9 %o) próximo ao valor mantélico, que corresponde a 5,75 + 0,19 o/oo (Ito et al., 1987). Uma

amostra de metabasito da zona de hansição apresenta razões isotópica de 8,60/oo, enquanto o

metabasito mais intensamente alterado apresenta valor de ôl8O de 16,9%0.

Nas rochas associadas ao clorito, as razões de ôl8O variam de 10,8%0, na zona de traasição,

a 11,8o/oo, na rocha mais intensamente alterada, enquanto o cloritito apresenta valor de ôl8O de

9,00/oo (c).

O protólito de metalapillislone apresenta razão isotópica de oxigênio de 8,3700 e o
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metcrtapittituflda zona de transição apresenta valor de ôr80 de 10,1%o (d).

As rochas metaintermediiirias ígneas (e) da zona de transição apresentarìl razões dos

isótopos de oxigênio entre l4,l e 15.4o/oo, enquanto uma amostra de rocha metaintermedi&ia ígnea

menos intensamente alterada apresenta um valor de ôl80 de 16,8%0. As rochas mais infensamente

alteradas apresentam valores mais elevados, variando enÍre 17,2 e 77,60/oo.

Em relação às rochas metaintermediárias vulcanoclásticas (f, g e h), observam-se valores de

ô'80 de 15,5%o para o protólito, entre 16,4 e 17,0o/oo pafa as rochas menos intensamente alteradas, e

entre 16,5%o e 17,8o/oo para as rochas mais intensamente alteradas.

As rochas metaintermediárias ígneas da zona de transição (i), que posteriormente foranl

potassificadas, apresentam valores de ðr80 entre 15,9 e 16,2o/oo.

TABELA 1 5 - Relação das amostras com análises de ôr80 (SMOW %oo) em rocha total.

O reequilíbrio isotópico nas rochas alteradas hidrotermalmente depende da razão

fluido/rocha, da composição do fluido hidrotermal, da permeabilidade, da temperatura, do tempo de

duração do processo que pode favorer um intercâmbio isotópico extensivo, e da abundância relativa

das diferentes fases minerais secundarias isotopicamente pesadas. Estes fatores resultam em shifts

Protól¡to dc metalufo into¡mcdiário com

astos de dioosídio da zona dc

Metavulcanoclástica intermediária com aslomerados de hb. menos intensamente alterada. ZPI

de hb. menos intensamente alterada. T-P2
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nos valores ôl8O das rochas alteradas em relação aos valores originais de ôl80 do protóliro (Hunter

et al., 1997; Vásquez et al., 1998; Pierret et a|.,2001; Park & fupley, 2001).

Uma característica observada em varios dos vários conjuntos, como nos metabasitos ígneos

blastoporfìríticos de granulação grossa. metabasitos ígneos de granulação grossa conr prismas

longos de homblenda, metalapillislone, metalapilli-tuffs e metaintemrediiírias ígneas, é a presença

de trend.ç bem delinidos de aumento dos valores ôl80 proporcioanl ao aumento da intensidade da

alteração hidrotermal.

As rochas associadas aos clorititos, tanto da zona de transição como na rocha mais

intensamente alterada, mostram tendências semelhantes de aumento do ô180. No entanto, o cloritito,

que representa o produto da alteração hidrotermal mais intensa, observa-se um menor valor de òlEO

(9,0o/oo).

Pode-se notar ainda que, com exceção da amostra 301a, as demais metavulcanoclásticas

intermediárias, têm ôr80 variando entre 15,3 e 77,8o/oo (FIGURA 75 f, g, h), observardo-se um

intervalo mais estreito de valores de ô'80 115.3 a 16,5o/oo) para os metatufos (FIGURA 75 f). Estes

valores de òr80 são muito maiores que aqueles presentes em rochas de composição intermediária

inalteradas, cuios valores podem variar entre 6,0%o a l0%o (Paradis et a|.,1993; Rollinson, 1993). A

estreita faixa de variação pode indicar que no material vulcanoclástico os valores de ôr8O tendem a

se homogeneizar, independente do grau de alteração que afetaram eslas rochas, devido,

provavelmente, à grande permeabilidade deste material aos fluidos hidroteramais, que implicam ern

altas tazões água,/rocha.

As rochas intermediárias da zona de transição que posteriomrente foram potassificadas

mostram valores de ôlsO semelhantes aos das rochas ígneas metaintermedi¡íLrias dá zona de

transição (15,9 a 16,20/oo), refletindo, em essência, os equilíbrios isotópicos adquiridos durante o

primeiro evento hidrotermal.

Zoneamentos regionais de ôl8O são descritos em depósitos wlcanogênicos de sulfetos

maciços do lipo Kuroko, mostrando um empobrecimento progressivo das rochas em ôl8O em

direção à zona mineralizada (Vélasquez et al., 1998; Gemmell et. al., 1998; Cartwright, 1999) e um

enriquecimento progressivo nos valores de ôl80 nas rochas encaixantes situadas ao redor da zona

mineralizada (cathles, i993; Banet & Maclean, 1994). Estes zonamentos produzem padrões

concêntricos combinados de halos de alteração caracterizados por anomalias negativas de ôl8O nas

zonas mineralizadas e anomalias positivas de ôl8O ao redor destas zonas.

Segundo Cathles (1993) a diminuição dos valores de õl8O nas rochas diretamente associadas

as mineralizações seria produzida pela intensa circulação da água do mar, que apresenta tipicamente

valores de ôl8O próximos a 0%0, nas bordas de corpos intrusivos, que representam fontes de calor
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relacionadas à geração do sisterna hidrotemral. Nesta situação, a anomalia temral associada à

intrusão reduz o fator de fracionamento isotópico entre rocha e água, e a circulação de fluidos frios.

como os da água do mar^ para regiões quentes, próximo das intrusões. gera anomalias isotópicas,

nas quais os fluidos tomam-se isotopicamente mais pesados e as rochas alteradas isotopicamente

mais leves (Cathles, 1983).

Aumentos nos valores de ôl80 das rochas alteradas podem ser produzidos pela circulação de

fluidos quentes nas regiões mais fiias do sistema. em porções mais dislais em relação às intrusões.

Como o fator de fracionanrento isotópico enlre rocha e água é maior a baixas temperaturas do que

em altas temperaturas, a circulação de águas quentes para regiões mais frias toma o fator de

fracionamento isotópico muito grande, possibilitando que os fluidos tomem-se isolopicamente mais

leves e as rochas alteradas hidrotermalmente mais pesadas (Cathles, 1983). Em vista disso, são

descritos para alguns depósitos de sulletos massivos do tipo Kuroko,tais como, Fuzuzawa, Seneca,

Corbef. Atnulet, halos de aheração hidroterrnal caracterizados por rochas com valores elevados de

ôr80 ao redor dos horizontes mineralizados (Green et al.,1983; Cathles, 1993).

Desta fotma. aumentos nos valores de ôl8O nas rochas situadas ao redor das zona

mineralizadas podem ser relacionados à recarga do sistema ou com uma descarga hidrotermal

lirnitada de fluidos quentes próximo à superfìcie.

As assinaluras isotópicas observadas nas rochas estudadas, principamente nos metabasitos,

metaintermedi¡íLrias ígneas, nos melalapilli,tlone e no metatapilti-tffi apresentam uma variaçâo

isotópica que pode ser relacionada à intensidade da alteração hidrotermal, isto pode indicar que os

diferenles eventos metamórficos superimpostos não resultaram em significativa homogeneização

das razões isotópicas.

Assim, a variação dos valores de ðl8o observados neste estudo podem refletir a longa

duração de um sistema hidrotermal que possibilitou a produção de grandes anomalias isotópicas

positivas causadas pela descarga de fluidos quentes, provenientes de partes mais profundas do

sistema hidrotermal, nas partes mais distais, similar às descargas responsáveis pela formação dos

u,hite smookers.

como exceção à tendência geral de enriquecimento em'80, no entanto, o clorito apresenta

evidências de reequilíbrios a temperaturas mais altas, resultando em um valor menor de ôl80 em

relação às rochas associadas a este. Isto pode refletir a sobreposição dos padrões de alteração

hidrotermal, possivelmente relacionados à novos pulsos magmáticos ao longo de pequenos

condutos instalados em rochasjá hidrotermalizadas. confirmando as observações petrográfìcas.

o conjunto dos dados istópicos, desta forma, aponta que a gênese do sistema hidrermal

metamorfisado do Grupo Serra do Itaberaba formou-se em ambiente de fundo oceânico e relaciona-

se à intrusão de, predominantemente, andesitos.
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CONCLUSOES

Considerações sobre a origem dos anfibolitos com cumminglonita e antofilita do Grupo

Serra do ltaberaba tem sìdo feitas por alguns autores, ora os considerando como derivados do

metamorfismo de nrargas magnesianas quartzosas (Coutinho et al.. 1982; Juliani & Beljayskis,

1983). de tufos komatiíticos contaminados por areia e/ou metassomatizados (Frascá et ol.,'1986,

1987) ou rochas intensamente hidrotermalizadas (Juliani, 1993; Pérez-Aguilar, 1996; Pérez-Aguilar

er a|.,2000).

Os levantanrenlos geológicos e petrográficos detalhados feitos por Pérez-Aguilar (1996)

indubitavelmente demonsl.ram transformações químicas e texturais intensas de rochas básicas e

inlermedi¿i,¡ias ígneas e vulcanoclásticas previamente ao metamorfismo associado ao primeiro

evento tectônico que afetou o Grupo Sera do Itaberaba. Entretanto, ainda faltavam dados para

caraclerização do tipo do sistema hidrotermal e das translormações químicas entre as rochas das

diversas fácies de rochas hidrotennalizadas.

Os detalhamentos petrográficos, litoquíniicos e de isótopos estáveis de oxigênio feitos nesta

pesquisa evidenciam complexidades maiores que as anteriormente previstas na composição dos

protólitos e dos processos da alteração hidrotermal, mas os resultados permitem a caracferização do

sistema como gerado em ambiente ocêanico, onde suas assinaturas isotópicas de ôl8() hidrotermal

foram parcialmente mantidas, apesar da sobreposição de dois eventos metanrórficos regionais de

grau médio, um do Mesoproterozóico, relacionado à evolução do Grupo Serra do ltaberaba, e outro

do Neoproterozóico, vinculado com a evolução do Grupo São Roque (Julinai, 1993; Juliani et at.,

2000), além de possíveis influências menos importantes de metamorfismo e metassomatismo

associado à colocação dos granitóides brasilianos e dos fluidos associados às abundantes zonas de

cisalhamenlo da região.

A petrografia e a litoquímica permitem concluir que as intrusões de rochas intermediárias de

composição andesítica a riodacítica, embora de pequenâs dimensões, foram mais abundantes do que

anteriormente adrnitido por Pérez-Aguilar (1996) e, notadamente, a participação de rochas

intermedi¿iLrias na composição das rochas metalulca¡ocl¿ísticas foram muito signifìcativas. Há,

também, estreito ¡elacionamento das zonas de intrusão de rochas intermediarias com a abundância

de vulcanocl¿ísticas intemrediárias e, com o centro dos paleossistemas hidrotermais.

Outros litotipos foram também caraclerizados, destacando-se, dentre os metabasitos de

origem ignea os protólitos e os hidrotermalitos blastoporfiríticos de granulação grossa, de

granulação grossa com prismas longos de anfibólio, de granulação fina a média e rochas de

granulação nruito fina. Os dois primeiros grupos foram, provavelmente, derivados de intrusões de
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rochas básicas porfiríticas, com menor volunìe de matriz no primeiro caso e, maior volume no

segundo tipo, muilo embora não se descarte a possibilidade de que parte dos metabasitos

blastoporfiríticos de granulação grossa possam ser derivados do metamorfismo de rochas

vulcanoclásticas (Juliani, 1993). As demais fazem parte da seqüência efusiva da Formação Morro

da Pedra Preta.

Dentre as metavulcanoclásticas básicas presenles nos paleossistenras hidrotermais fo¡am

distinguidos os conjuntos de melatufos bandados, prováveis ntetalapillistones e meÍalapilli-luffs,

metatufos com porfiroblastos de diopsídio e metavulcanoclásticas com aglomerados de anfibólio,

que devem corresponder a diferentes facies deposicionais das rochas vulcanoclásticas, com

contribuìções locais de sedimentos argilosos e de chert, aìém da participação enr volumes

importantes de materiais rulcanoclásticos de composição intemrediária a ácida.

Esta associação lìtotípica é também característica de ambientes vulcânicos submarinos e a

presença das possiveis intrusões gabróicas podem ter tido importante papel na formação dos

sislemas hidrotermais.

As zonas de alteração hidrotermal, abstraindo-se as deformações, afloram em secções que

permitem interpretar formas grosseiras de cones invertidos, alguns coalescentes (FIGURA 4),

senlpres com zonamentos parcialmente preservados, onde nas partes centrais são encontradas, em

essência. corpos metandesitos e abundantes corpos de metalulcanoclásticas intemrediárias mais

intensamente alteradas.

Os halos mais externos das zonas de alteração hidrotermal são predominantemente

propilíticos, e afetaram rochas vulcânicas espilitizadas ou keratófìrizadas. As porções mais basais e

extemas da ZAH mostram extensa e intensa carbonatização muito e extensa e os paleossistemas

foram recobertos com metassedimento metalíferos) com abundantes leitos de metachert ferruginoso

ou não, formações ferríferas e sulfetadas. Ao redor das ZAH ocorrem lentes de rochas

calciossilicáticas, produto do metamorfismo de sedimentos formados, provavelmente, pela

precipitação dos solutos dos fluidos hjdrotermais que lixiviaram fortemente o Ca das encaixantes

wlcânicas e wlcanoclásticas.

De modo geral os processos de transformação dos protólitos básicos e inte¡mediários

gerararn rochas muito ricas em clorita nas zonas intensamente alteradas, que representam zonas de

alteração clorítica, sendo consideradas por Meyer & Hemley (1967) como zonas particulares dentro

das zonas de alteração propilític4 onde característicamente há grandes adições de Mg e/ou de Fe.

Os veios metamorfisados de clorititos superpostos às rochas hidrotermalizadas evidenciam bem

estes processos.

Entrelanto. zonas de concentração de alumina, caracterizadas pela formação de marunditos

(rochas com margarita * coríndon + ¡utilo + muscovita + plagioclásio + turmalina) (Juliani, 1993),
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mostram que localmente a alteração pode ter sido argílica a argilíca ava¡çada, semelhanteurente ao

observado em depósitos dos tipos Kuroko (ohu'rroto & Rye, 1974; piraino. 1992) ou HitachÌ
('ùr'ahnabe, 1970).

Especialmente nas rochas metavulcanoclásticas de composição intermedjária ocorreu

silicificação intensa e, localmente, houve a sobreposição de potassifìcação, carbonatização e

espilitização.

A análise petrográfìca e litoquímica indica também, que os produtos fìnais das alterações

hidrotermais não dependem muito do protólito e sim da permeabilidade, temperatura e composição

química do fluido, sendo que as alterações muito intensas geram rochas fìnais com nineralogias

semelhanles, seja o protólito um basalto ou uma rocha jntermediária (Hemley & Ellis; 19831 Eltiot-
Meadows & Appleyard. 1991; P&ez-Aguilar, 1996).

O aumento da intensidade da alteração os diferentes protólitos pode ser bem identificados

pelo conjunto das rochas incipientemente alteradas, d,a zona de transição, menos intensamente

alteradas e mais intensamente alteradas. que refletem transformações químicas maiores em cada um

dos subsistemas químicos que geraram. ao metamorfismo, diferentes litotipos.

Os balanços de massa mostram algumas complexidades evolutivas, mas os metabasitos

ígneos não alterados daZAHiâ mostram mudanças significativas no seu quimismo, se comparadas

com as média metabasitos de fora da ZAH, destacando-se uma lixiviação da maioria dos metais

traços e seus enriquecimentos nas demais rochas alteradas. Os metais enriquecidos nas soluções

hidrotemlais ejetadas no fundo oceânico propiciarenr também a deposição de metais nos

metapelitos superpostos e a gênese das fomrações ferríferas. A abundância de manganês nestes

metapelitos indica que os sistemas hidrotermais não foram de temperatura muito elevada.

As maioria das demais rochas metabásicas ígneas alteradas foram enriquecidas em Mg e Fe

e foranì empobrecidas em Na, K e ca. os demais elementos químicos maiores mostram

comportamentos diferenciados, tendo sido enriquecidos em algumas das amostra e lixiviados em

outras, mas o Si não varia tanto.

O S foi lixiviado na maioria dos metabasitos ígneos alterados, estando quase todas elas

enriquecidas em Co e empobrecidas em Ni, sendo que os demais metais traços mostram também

comportamento diferenciado, estando enriquecidos em algums amostras e empobrecidos em outras.

A remoção do K das rochas mais alteradas é responsável pelas extensas zonas de rochas

básicas potassificadas que formam os halos mais externos da zona principal de alteração e o Ca

lixiviado destas rochas é responsável pela presença de grandes zonas carbonatizadas.

Enriquecinientos locais destas rochas em ca se devem à sobreposição de um evento de

carbonatização, assim como os enriquecimentos locais em Na.

o Fe lixiviado da maioria das amostras pode ser pode ter sido responsável pelos
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enriquecimentos observados nas metaintennediárias e pela gênese das formações ferríferas vulcano-

exalativas depositadas no lopo da Formação Morro da Pedra Preta.

As metaintermediárias ígneas geralmente enriquecidas em Fe, Mg e p e empobrecidas em

Al, Ti, K. Na. todos os elementos traços e REE. As concentrações de Ca, Mn, Mg e Sr diminuem

com o aumento da intensidade da alteração.

As metavulcanoclásticas intermediárias não mostram comportamento químico homogêneo.

mas, de forma geral, foram enriquecidas em Fe, Ti, Al e P e empobrecidas em Ca, Mn e REE. Em

todas estas rochas as concentrações de Na, Ca e Mn most¡am uma tendência de diminuição com o

aumento da intensidade da alteração. Nestas rochas os metajs traços mostram comportamento

diferenciado nos diferentes tipos de rochas, sendo que a maioria dos metatufos mostram-se

enriquecidos nestes elementos, destacando-se Rb, zn, Ag e cu, e tendências ganhos progressivos

em Li, Ba, Nb, Ta. Hi Th e V com o aumento da intensidade da alteração. As metawlcanoclásticas

que foram comparadas com a amostra l70al foram lixiviadas, de forma geral, em Ni, Cu, Ag e Zn e

nos elemenlos calcólilos, foram enriquecidas em Ta, Nb, lll Te, Sb, Tl, Se, Sc, V, B e. localmente,

Mo e Bi. Nas rochas metavulcanoclásticas do perfil contínuo destacam-se enriquecimentos de

algumas amostras em Bi, Cu. Te, Sn, Sb e Rb. sendo que as concenüações de Li, Sc. Co e Ta

mostram tendência de aumento com a intensidade da alteração e foram, de forma geral,

empobrecidas em Ba. Destacam-se ainda grandes enriquecimentos em s e perdas das REE na

maioria das amostras, apesar da manutenção do padrão da normalização com valo¡es absolutos.

Nas rochas metavulcanoclásticas carbonatizadas observa-se principalmente enriquecimento

em Ca. Mg, K Ba, Rb, Li e U.

Os minerais das diferentes zonas de alteração mostram composições relativamente

homogêneas. predominando magnésio-hornblendas fluorífera nas rochas incipientemente alteradas

e da zona de transição. Na na zona de transição, nas rochas menos incipientemente alteradas (ZPle

ZP2) e nas mais intensamente alteradas o anfibólio magnesiano é representado, essência, pela

cumminglonita.

o plagioclásio das rochas incipientemente alteradas, da zona de transição. menos

intensamente alteradas (ZPl e ZP2) e mais intensamente alteradas são sempre anortita muito pura

(> 99% de An) e a granada das rocha menos intensamente alteradas (ZP2) e mais intensamente

alteradas é almandínica.

A litoquímica dos metabasidos distinguidos como protólitos, tanto em relação aos elementos

nraiores, traços e REE mostram comportamentos de geração em N-MORB e as metaintermedi¿írias

possuem tendências evolutivas não muito diferenciadas e anomalias negativas de Ce, compatíveis

pela formação de fusão da crosta oceânica sob influência de fluidos ma¡inhos provavelmente

derivados da desidralação de sedimentos, o que confirma a interpretação do ambiente marinho de



20s
formação da seqüência nreta-vulcanossedimentar e dos paleosssitemas hidrotermais do Grupo Serra
do Itaberaba feita por Juliani (1993). A geração dos sistemas hidrotermais foram devidas às
jntrusões de rochas andesíticas a riodacíticas, talvez com participação de possíveis intrusões de
gabros geradas no inicio do fechamento da bacia Serra do ltaberaba, em anrbiente de retro-arco, que
possibilitou a deposição da Formação Nhanguçu, com seus sedimentos metalíferos basais
geneticamente vinculados com os paleossistemas hidrotermais.

Os valores de ôl80 observados nas rochas hidrotermais e nos protólitos indicam que houve
preservação, pelo menos parcial, da assinatura isolópica original do sistema hidrotennal e podem
refìetir longa duração do sistema hidrotemral oceânico, dadas as grandes anomalias positivas
observadas. Estas anomalias seriam, neste contexlo, causadas pela descarga de fluidos quentes,

provenientes de partes mais profundas do sistema hidrotermal, em ambiente semelhante ao
observado nos campos hid¡otermais afuais white smookers de bacias de retro-arco.

Neste contexto. os sedimetitos metalíferos, especialmente os sulfetados, que ocolenì na
interface entre as formações Mono da pedra preta e Nhanguçu. podem corresponder às zonas de

black sntookers. onde, potencialmente, podem ser encontrados depósitos de metais de base e de
ouro (Fouquet et a|.,1991).
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AÈEXO ll: Anál¡ses Quím¡cas Seloclonadas dg M¡nerals
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