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RESUMO

As mineralizações do Corpo IV e V da estrutura lY <lo Greenstone B¿l¡ de Clix/rs

estão encaixadas em metassedimentos carbonosos da Fonnação Ribeirão das Antas dentro do

GrLrpo Crixhs.

As estruturas estudadas revelaram que os corpos com teotes econômicos cle out.o são

nírcleos relativamente preservzrdos pelo oisalhamcnto brasiliano, ou seja apenas a geometri¿r

dos colpos de nrinér'io é controlada pelos shear eoircs, segundo urn pach.ão ,,S/C,,. Desta

maneila propõe-se que a fotrnação dos corpos IV e V rn ineraliz¿rtlos em ouro tenham se

l'ormado el'ìl zonas de cisalhamento paleoproterozóicas, conforme datações realizadas por.

tlabalhos antcrìores, e que os mesmos tenham sido reorientaclos e desmembraclos pelas zonas

cle cisalhamento no ciclo Brasiliano.

As telíquias de estrtttttras sedilnentares da Fornração Riheirão clas Antas inclicam

ambiente deposicional marinho, provavelmente bastante oxigenado, próximo a margons

continent¿ris ativ¿rs.

Os estLtdos petrográficos permitiram determinar diversas associações ¡elacionaclas ¿ì

alterações hidlotermais, particularmentc das gelações de porlÌroblastos metamórficos clc

granada almandínica, Fe-tschelmal<ita, clol itóidc e arsenopirila, quc clevem r.eplesentar o piog

netamórlÌco, ao qual se sucecleu a rnineralização de sulfetos e ouro.

A tluirica dos minelais do co'po [v levelou grancles sernelhanças com os minerais cle

altelação hich'otcrmal relaoionadas clas zonas minetalizadas na Mina I, sugerindo quc o
conjttnto fàz parte de ut.n tnesmo evento rnetalogenético. As análìses perrnitir.arn aincla a

caracterizâção dos tipos de alteração relacionados à rlineralização cle our.o cor¡o

propilitização, sericitização, albitização, carbonatização, turmalinização, sulfetização,

epiclotização, silicificação, dispostos na lolma de lialos aploxim¿rd¿rmente concêntr.icos. Estcs

halos säo leconhecíveis apenas quando os mesmos não f'oram obliter.aclos pelo evento

neopt oterozóico. 'fambém f-oi possível ainda dcterminal as conclições geotel.mobarométricâs

pala os pafes granada-biotita, quo ocollem no nírcleo da altcração hidr.ote¡rnal, r.evelanclo

condições de'['e P valiando cle 430 a 580"C e 5,7 a 8,3 kbar, r.espectivamente.

As dif'etentes estrtlturas tectônicas associam-se a quatro sistemas clc veios de quar.tzo,

denorninados Q-IV1, Q-1V2, Q-lV3 e Q-1V4. Dentre estes veios. os mais antigos (e-lvl e e-
lv2) são pr'é-neoproterozóicos. A minetalização principal tle ouro e sulfetos, entr.etanto,



relaciona-se com o segundo sistema de veios (QlV2), mas ocorreu inediatame nte após a

precipitação de quartzo. Ðsta afirmação é ref'orçada pelos lesultados m icrotermomótricos de

inclLLsões tluiclas em qualtzo contìclo na lineação mineral e de eslir¿rmento (t,.7"3), que

representa o paleo-concluto da mineralização de sulfetos e ouro, com características do fìuido

e isócotas idênticas ¿ìs encontradas nas inclusões fluidas do veio de c¡uartzo Q-1V2. Os veios

scguintes têlr, neste contexto, apen¿ìs o papel cle reurobilização clo ALr, geralmente precipitado

sob a lorma livt'e. A m icrotet momett ia cle inclusõcs fluidas revelou valiaçõcs signilìcativas

nas câracterísticas clos fluidos e das isócoras, permitindo enquadr'á-los nos diversos eventos

qtle ¿ìcotnetelam as rochas desse pacote. O crLrzat¡ento das isócoras lelacionadas aos veios de

qualtzo Q-lV2 e a geoternrobarometria lnostrou que os mesmos cristalizaram no fìnal do

evento D3, imecliatamente após a forrnação dos porfiroblastos metamórficos. 'lanto a análise

dos dados de miclotermometlia (faixas nrais lalgas das isócoras extlemas, cliagrama T'hco2

versu,s TFCO2, trilhas de inclusões com f'ortes variações nas relações volumétricas), assim

como divers¿rs f'eições petrográfìcas indic¿rram foltes indícios tla existência de processos de

imiscibilidade c/ou rnistula que seriarr responsáveis pela precipitação t{e sulÈtos e oLrro.

As observações lealizadas, pal.ticu larmente as altas pressões de¡ivaclas cla

geote rmobarometria, indicam que a mineralização nos Corpos IV e V é cpitermal, podendo

chegat'a hipotetmal, com fortes vínculos metamór1Ìcos ocorridos em condições de fácies xisto

veldc srr¡elior' à rnfibolito ìnl'crior.

Para a realização do estLldo petrográfico fì:i elaborado.'t pl.ograma de comprrtação

baseaclo em "tt;Jiwurcs de baixo or"lsto, que permitirarn que o banoo cle clados petrográfìco f,osse

vinculaclo a um sistema vekrrial cle posioionanrento- Isso lesultoLr em uma rlrelhor. organìzação

clos dados para as interp|etações e n]ostlou que não são necessírrias lerramentas cle

informática altatrrente dispencliosas para esse tipo de pl.ocessatnento,



ABSTRACT

!'ha nùnerûl¡zotions of oïe boclies IV arul Y o/ the slructure . / oJ the Graen:;tone Belt ./ront

Crixít.y are part oJ the ccu'bon¿tceous metasse¿liments o/ the llibeirtb clas ,4ntas For¡notion in

the Crixás group.

The sÍutliecl strttctures revealecl thar the bo¿lie.s wìth economic qxnnlit¡es of gold are relatively

pre.served boudins.from the Brasiliano sheor event, in other yvords, [he geometry ol the ore

bodies i,y controlled rnainly by the shear nnes, according Io ct " S/C" ¡ttúlern. In this w(ry it i,\

¡:roposecl thttt the .fornrution of the ho¿lies IV an¿l V ntineralized in gold took place irt

Paleoproterozoic sheay zone.ç, ttccording b úge determinations accomplished by previotts

lxúors, ond thút these l¡odies haye been only reoriented and disntembered hy the .theor zone,r

in the Rrasilictno cycle.

T'he relicts ttJ seclimentary strLtctLtre.\ oJ the Ribeit'ão do,s Antcts Formation ¡nd¡cdte a m(tr¡ne

depositk;nul enr)¡ronmenl, probably highly oxygenatetl and close to act¡ye contitrcntûl

nurg¡n,t.

The petro¡4raphic shdies allow,ed to delermine severnl as.sociations related to hydrothermal

ttlter¿ttions, partict arly generations of metÕmorphic porphiroblasts of alrnandine garnet, Fe,

tschertncldte, chloritoid und orsenopyritc Ih(]L should represent tlæ netcnnrphic peak

concliÍions, to vhich the sul/ìtle and gohl ntineral¡z¿tt¡ons (re reltüed.

'l'he minerul chemistry oJ the ore bocly IV revealed great similarity tvith the chertistry of the

Ityrlrothernu olterulion nínerals related k¡ the nineralìzed zones of À'Iìnct IIt, sugge.tting thãt

the grotrp is porl ol ú s¿one metalogenelic eyent. |'he ttnalyses allotved the characteriztttion o/

the olterat¡on types relcrtecl k¡ the nineralization of gold as propiliztttion, ,tericit ¡zat¡on,

olbil¡z(ttfun, cttrlx¡natization, htrntalinization, su\¿üz.ttbn, epidotizotion cmcl .tilici/iccttion,

arranged approximutely in the .fõrnt ofconcentric haktes. 'l'lrcse haloes are only recognizuble

when the ore hodies were nol obliteratecl by \he neoproterozoic erent. Il wa.s t so possible to

clelerntine thc geothermobcrromelric condiÍbn.s.fitr the gcu.net-biotite pairs, con.siderecl as the

corc o"f the hyclrohtermal altcrÕtìon untl reveuling cortditk¡ns of T and P between 430 k.t

580"C and 5,7 to 8,3 kbar, respectiwly.

The dffirent lectonic slrlrctrffes mtly be ãtsociúted to foltr quartz yeins sy,\tems, denom¡noted

Q-1V1, Q-1V2, Q-IV3 and Q-1V4. O/ these, the olde,st (QJItl and Q-IV2) are older than the

Neoproterozoic. The ntain nineralizatir¡n oJ gold and sulfides, hotvever, links up -tvith the



secon(l systern oJ veins (Q-lV2), irnmediately aJier the precipittttion o/ quurlz. This stltemenl

i.s rein/orced by microthermometrtu resulls in.flttid inclu,sions of rltnrlz relaletl to mineral

lìnetttion trntl stretching (L,23), that repre,lenl the puleo-conduit ol the sul/ìdes and goLÌ

ntineralization, with itlentical chemicctl characteristics oJ the fluùl an¿l isochores os in lhe

fluitl inclusions of the quartz win Q-1V2. T'he ./ollowing generãtions oJ veins have, in thit;

(onle.tt, only the role rl rentobilization of Au, generally precq)ilated cr.s a elenental pltase.

'|he n¡icrr¡tlrcrntt¡metty oJ .flui.l inclLtsions reveule¿l si¡4nifctutt \)ar¡(tt¡otts in lhe chcnticctl.

characteristics ol the,fltdcls and of the ,slope.s oJ the isochores, allo,,ving to racognize dt lúst

lhree events lhat ttlfected the,ye rocks. The crossing ts/ the isochore,r rektted îo the .fluicl

inclusions oJ the quortz vein Q-IV2 ttnd the geothertnobarometric results ,shoy,ed tt

crystt izcrlion at the encl o/ the D3 et,enl, immetlio\ely alier the Jornation ol the meXtmorphic

porphiroblu.tt.t. T'he analysis o/ the nricrcrhermotnetlic datu (wider gap,s ol the exlreme

isochot'es, dittgram Th('o2 yersLts T'fioz, trÓilJ; ttJ inclu,tbns ,,vith .str0n¿4 v¿triations in the

volnnetric relatbnships), as well as severctl petrographic Jèatures sh¡¡wetl strong iwlicûtion,\

of the exisÍence of imiscibility and/or mixing processes that would be responsible fìtr the

sulfìde anrl gokl prec¡pitoÍbn.

T'he experimental observation,ç, pnrtiu arly the high derived pressures oJ the

geothe rmobarometry, indicate lhttt the mineralization oJ' the ore bodies IV an¿l V ure

epithermal to hipothernal, with strong metamorphic links and lhey./ormcd in conclitions of
upper greenschisl to lower amphibolita Jàcies.

'l'o Jitcilitate the pctrogralthic study, ¿t new progrtttt was elab¡trttled based on low cost

.tttflwurcs, thul ttllov,cd tlrc pe|ogruphic datal¡¿t.se to link to u vectotiol .\ytitent of-¡tos itionirry.

I'hi:; olktwed a bellal orgdnization oJ lhe data.lor the interpretations and it:;howetl that there

is no neetl oJ e4tensfue :;oJiwúra tools Jor this kirul oJ pe trogrttphic duta proce.s.sing.
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geraçõcs de veios de quartzo cstudadas, oom base nos estudos microtermométrioos sm
inclusões fluidas. As setas indicam trajetórias prováveis da evolução dos fluiclos. A area cle
I?:nnação do veio Qlv2 lbi sobreposta com os resulta<ìos geotermobarométricos, zona essa
oncle ocorreu a formação dos porlìroblastos metamórficos, principalmente no núrcleo da
alteração propilítica.

PR^NCIIA I - lJstrutu¡a brechada nos corpos mineralizados: (,{) e (B) Corpo IV; (C) e (D)
Corpo V; ([) e (lt) Zona lnflerior (Mina III). . .... .......033

PRANCIIA 2 - (A) - lmergem da amostra K59-34143 da lâmina delgada (5x3cm) submetida
aos estudos petrográlìcos e dc análise com auxílio de EDS. os núrmero representam os
círcttlos nos c¡uais t'oram realizaclas ¿rnálises. A matriz cinza é sericítioo/tèlclspática, com
venulações de oloritito em verde. Em meio a massa sericítico/felclspática ocorrem
porfiroblastos de cloritóide, parcialmente decompostos pela cloritização/ozubonatização,
provavelmente neoproteroz<iica. (B) círculo c I cla amostra K59-34143 com clorìtóirle
fi'aturatlo. Notar a muscovit¿r fina na matr2 (MSl) e uruscovita nrais grossa (MS3) nrarcantlo
o reflexo da fiattrra do porfìroblasto dc olorìtóide ¿rtlavés d¿r matriz. (C) Diagrama cla imzigem
(B) indicando as diversas lases de cristalização dos parcs clorit¿¡,/carbonato suger.indo trôs
pnlsos il<; alteração/preenchimento............ ........................034

PRANCIIA 3 - llustração da seqtiência cle fotmação e destruição dos "nóchrlos carbonosos":
(A) a evolução da crenulação Snrr separou zonas apicais de dobras cle material car.bonoso; (B)
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com a intcnsiclade do oisalhamento rclaoion¿rclo ao ovento D4....,,...,..,......, .........................042
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PI{ANCIIA 4 - (A) Corte pcrpendicular a f'oliação principal mostlanclo o cstilamento rle veios
cle quaftzo dobrados e de nódulos carbonosos, segundo a L,,7¿ (bloco cle amost¡a com 5 x 3
cm), (C) brecha de (luartzo com fìrliação dobrada maroada pot material carbonoso (S1) ein
meio a matriz preclominantemente sericítica clominado pcla foliação s,',3 (ermostra IV-22-
18076), (D) breoha com matelial carbonoso rotacionaclo, preservanclo parcialmente a fbliação
S¡, (E) brecha angulosa cle quartzo com sombras cle pressão, (F) brecha carbonática./carbonosa
estiracla apresentado banclamentr¡ intelno (Sr), ((;;) clasto carbonático (calcita) com inclusões
de ilmenita e plagioolásio (amostra K59-19435).,.... ..........043

PI{ANCFIA 5 - (A) clasto carbonoso analisado com auxílici de raios x (lv-22- 16303). (B)
Mesma área de (A) com imagem gerada com auxílio da cátodo-luminiscência revela a apatita
em verde intenso limitada ao clasto (tv-22- 16303).(c) tl (D) Ilmenita com deformaçõcs
provooadas pela crenulação e altcrações para rutilo (pseudorutilo?). Ocorre também t¡rmalina
associada. (E) ritimito quatlzo-ozubonático com estruturas primárias bt:m preservaclas. Pode-
se reconheoer claramente a alternância de leitos oarbonátioos e quartzo-carbonosos (amostra
K59-44950). (ts) Epídoto radioativo (ver halo plocróioo na biotita a direita) alteraclo com a
proximidade do cisalhamento, geranclo microor.istalizações. ..........._.......... . ,....... .........046

PRANCIIA 6 - (À) Dolomito brcohado (Dol,b) no início de estirarnento com associação
mineral relacionaclo às alterações clo Rvento D2 (Amostra K59-09664).(lì) Brechas de erZ-
FSP-CAB xisto carbonoso sentlo cstiradas em uma matriz clorítico-quartzosa com traços de
iìSP, TUR, MCAR, F,P nas proximidades da zona de cisalhamento (Amostra K59-46249). (C)
Breohamento do B'|-cIIL-SE-PL xisro MCAR (Amosrra K59-24100). (D) Albitização do
Il"f-cl.[L-sE-PL xisto carbonoso à esquerda e scu equivalente não alterado à clireita, que
apresenta como acessórios ainda Po, TUR, RT. os nódulos carbonosos são preservados
durante a albitização e se âpresentam bastante estiraclos no contato evidencianclo proximiclade
da zona de cisalhamento (Amostra K59-19420)................ .....................,...05 I

PRANCHA 7 ^ (A) Zona cle desenvolvimento cle dobras intrafoliais relacionadas ¿o evento
D3 No topo da amostra ocorre o xisto carbonoso na 1ìrrma laminada, resultack¡ cla evoluçãç cla
rnilonitização (S,n¡) sob¡e o xisto cat bonoso com brechas. Iiormanr-se então clobras intrali¡ liais
certamente devido a resposta ao esfìlrço em função cla compctência dilèrenciada- T'ais {obras
permitem uma ontracla maior de associações de alteração co¡no o olo¡itito oom granada, fina e
disseminada neste caso. O veio de quartzo no contato dâs litologìas apresenta pirrotita.
ocorrem ainda veios c¿rbonáticos e biotit¿r. (B) Albitizâção, oloritkaçäo e epidòtização
provavelmente de um protólito xistoso em virtude das dobras Sn,3 preservadas. A Í¡atriz é
basicamente albita com QT'Z como traço e até 5% cle epícloto. No canto inlerior esquerclo
pode ser visto a sobreposição da alteração clor[tica com a prcsençâ cle porfroblastos euéclricr.rs
de AMI' (Amostra K59-28273). (C) Ckrritito contenclo veios e porfloblastos feldsphtic¡s
defìrrmadospelamilonitizaçãotarcfia,provavelmenteneoproterozóica .......0S:
PRANCIIA 8 - (A) Em meio a clolomita cinza hitlrotermal, sem sìnais clc brechamento,
encontra-se uma relíc1uia do ritmìto brechado (ver PRANCI-IA 5 E), interpretzrclo como
protólito sedimentat, envolto pela alteração dolomítica. Notaclamente ooone uma borcla de
tcação zro redor da relíquia, indicando alteração predominantcmentc c¡uímioa, relacionacla ao
Flvento D3 (r\mostra K59-44950). (B) Ilrechas cle clolomito estirada em meio ao cloritito, com
filrnes de biotita nas bordas (Amostra K59-32110). (c) conrato do dolomito hidrotermal com
relíquias do olorita xisto (cFIL2) contenclo epícloto, turmalina, biotita c plagioclásio,
preservando ainda dcf-ormações relacionadas ao llven[o D3. o cklritito à csquercla é mais
tardìo, porém ainda como parte do final clo evento D3, quc além de porfiroblaitos rle bì6tita
porta ainda lìe-tschermakita subédrioa (Amostra K59-30079). .. ..... ....055



PRr\NCt lA 9 - (A) cristal de Lnuscovita cle voio quc sofì'eu carbonatização suave nas
interfàces da geminação, quc poclc ser reconhccido na parte infè¡i<¡r da Ibtogra.lia (Am6stra
K59-38571-22),(B) mesma ár'ea com zrìteração carbonátìca realçada na imagem geracla pela
cátodo-lrrnriniscência (Amostra Ksq4851l-22). (c) o mineral que oobre tocla a metâcle
esque|da da f'otogralÌa é siderita (sID4) do veio de alteração (Amostra K59-3951l-22). (lj) A
mesma ¿irea revela na imagem geradzr pela cátodo-hmrinisoênoia (Amostra K59-38571-22).
(E) TuLmalina, provavelmente ^ft.IR3 zonada hidrotermal do início do evento I)3 em contato
oom siclcrita (Amostra K49-19790). (F) A imagem geracla com auxílio cla cátoclo-
luminiscôncia revela um nÍ¡clco carbonático na lurmalinâ, mas que em 1ìrnção clo veìo
carbonático externo sugere uma alteração posterior, provavelmente SID4, clo neoproterozóico
(Amostra K49-19790). ............................059

PRANCHA l0 - (A) Porfiroblasto tle cloritóide oom inclusões cle ilmenita alinhaclas segumlo
o plano S¡, Que por sua yez está dobrado pclo evcnto D3 (amostra K-59-3414). (B)
Porfiroblasto cle granada subétlrica com inclusões de ilmenita alinhaclas segundo o plano S¡
igualmente dobrado pelo evento D3 (amostra K-59-36508). (c) porfiroblasto de grenacla
subóclrica parcialmente destnrícla cm virtude cla proximidade da zona cle cisalhamento
ne<rproterozóica (diâmetro clo cristal de granacla: 3mm, amostra K49 39614). (D\
Porfuoblastos estirados de granada, na parte i¡fèrior da imagem, e lre-tschermakita na parte
superior (área da imagem com ca. de 5 x 3 mm, amostra K4g-39664). (E) porfiroblastos de
granacla e F-c-tschermakita cstirados pelo evento l)4 entre as linhas brancas tracejadas,
ooort'enclo aincla porlìroblastos euédricos dos mesmos fora dessa faixa, nas bordas esquercla e
dieita da imagem (oomprimento da amostra: 12 cn¡ amostra K59-34000). (F) porfiroblastos
de granada e Fe-tschermakita euédricos na matriz de cloritito, em zonas preserva¿as do
cisalhamento neoproterozóico (comprimento da amostra: l0 cm, amostra K59-34000)_......060

PRANCHÂ 1l - (A) Arsenopirita no Q-lvl (amostra l2-0l,luz relleri<ìa). (B) Arsenopirita
com liatura preenchida com calcopirita (Q-lVl, amostra 12-07, luz refletida). (C)
Atsenopirita com calcopirita na borda (Q-Ivl, amostra 12^07,luz refletida). (D) Àrsenopirila
subhécltica fi'aturacla em oonl.ato com phrotita mais t¿rdia isenta de liaturas no veio t (Q-tV1,
amostra 021, lv relletida). (tr) t.incação mineral e cle csti¡amento 3 (L,v"¡) no xisto
carbonoso mostra o preenchimento oom sullètos, nesse caso uma bo¡cla cle usenopirita com
núcleo de pirrotìta (Q-lVl, amostra 019, luz refletida). (F) Inclusão euhédrica de aisenopir.ita
na pirrotita (amostra Iy -22-11905,1u2 refletida). Abreviações segundo Tabela 1................062

PRANCIIA 12 - (A) Arsenopirita na borda de um cristal subhódrico de sidcrita no e-IV4
(amostra 73-08, luz refleticla). (B) Inclusão de arsenopirita na siclerita euhéclrica c<¡m
fiaturamento induzido pcbs falhamcntos tarclios (Q-IV4, amostra 73__08, hlz reflctida). (c)
Arsenopirita milonitizacla com inclusões de esfalerit¿r e pilrotita (e-iv4, amostra IV-22-
18076, Itz refletida). (D) Pinotita como sombra dc prcssão do nóclulo de material c¿ubonoso
(Q-IVI, amostra 21, luz relletida). (E) Pirrotit¿ liaturacla com inolusão tie esfàlerita e
turmalina, e quaftzo recristalizado (Amostra lv-22-17905,1u2 refleticta). (F) vug entre cristais
de plagiclásio zonado euóciricos preenohido com carbonato e cristais euhéclrioos cle pirrotita
(Q-1v4, ¿ìnìostra clv-G026-v4A\J, 100% luz ¡eflerida, 100Y. Iuz, transmiticla). Abreviações
segnndo Tabela t. .................._................064

PRANCFIA t3 - (A) Grãos de ouro na encaixante carbonosa do veio cle quarrzo com L,,,,7"3
preservada no xisto (Amostra 1v-22-17905, l00Yo luz refleticla e 30yo luz transmiticla). (B)
Ouro cristalizaclo entt'e grãos de quartzo na zona de inlìuônoia dos lluidos ligatlos a pirrotita.
o contorno escrtro ao redot do grão cle ouro é a sombra do próprio mineral na lâmina. (c)
ouro em contato com pirrotita, ambos provenientes da Ln,r":r do xisto carbonoso hospecleiro do
veio de quartzo, sendo que a partit clo grão dt: Au saem diversas trilhas carbônicas (e aqua?)
(Amostla ly-22-17905, l00vo luz refle tida c 30'% luz, transmiticla) (D) o espaço vazio enrre



cristais (le plagioclásio (vug) foi preenchiclo com pirrotita, calcita, calcopirita e ouro (Amostra
CIV-G026-V4AU, 100% luz refleticla e 30%o luz, transiniticla). (E) Imagem geracla ooÀ auxílio
do microscópio eletr'ônico de varredura (MEV) com pontos de anáìise semiquantit¿rtiva oncle:
7 -. quaftzo, 8 - pi'otíta, 9 e l0 - our.o (ùnostra Iy -22-17()05); (F) lmagern do xisro
carbonoso próximo ao veio de quartzo mineralizado oncle: 17, 19 - clorita, I tì -oligoclásio,20' 26 - dolomita lèrrosa, 21, 24 '- owo, 23, 25 - pirrotita (amostra Iy -23-14g20).
Abreviações scgundo 'l'abela 
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PRANCIIA l4 - (A) Ouro com i.nclusões de estàlerit¿ (Amostra Iy-22-18737 , ltrz refletic1a).
(B) ouro em contato com eslàlcrita e com inclusões do mesmo sullèto (Amostr a Iy -22-
18737 , luz' refleticla). (C) Ouro em contato com esfälerita com inclusões clo mesmo sulleto
(Amostra lv-22-17905, luz relletida). (D) ouro em fiaturas da esfalerita (Amostra IV-23-
14020, lttz, refìetitla). (Fì) (hrro ao rcdor cla esfàlerita e ambos inclusos na pirrotita, ouro
tambóm n¿r borcla da piffotita (Amosrra fy-22-19076, lr-rz refleticla). (F) pirrotita com
inclrrsões de eslalerita e Õì.rro na borda (Amostra IV -22-17905, luz refìeticla). Abreviações
scgundo Tabela 1. ..........069
PRANCIIA 15 - (A) Ouro com inclusão de esfälerita e parcialmente incluso na pirrotita
(Amostra Iy-22-18016,1u2 relletida). (B) Ouro, arsenopirita e esfalerita parcialmente inclusos
na pirrotita, sendo que a arsenopirita subhedrica apresenta f¡aturamentos em função da sn¡ e
também contém inclusões de esfÌrlerita (Amostra ry -22-19076, luz refletidaj. (c) ouro
parcialmente inchrso na pirrotita (Amostra Iv-22-17g0s,luz refletida). (D) ouro paroiahnente
incluso na pirrotita (Amostra IY-22-18076, luz refleticla). (E) Ouro livre com pirràtita no veicr
de qrrartzo com c¿ubonato, provavelmente dolomita lerrosa (Amostra ri -23-14g77, htz.
refletida e transmitida). (F) ouro no veio de quartzo com pirrotita (Amostra ly -23-14g71, Iuz,
¡etletida e transmitida). Abreviações segunclo Tabela l. ...............__............070

PRANCI"IA 16 - (d) Textura do quarlzo incquigranular interlobado; o oírculo t¡aoejado
destaca um cristal subhedral de quartzo (Q-lvl, amostra CIV-G010-v1, campo escuro). (B)
Detalhe das formas subhedr¿ris dos cristais de quartzo (e-lv l, amostra cIV-G010-v I , lLrz
transmiticla). (C) Textura do qtuLt'tzo inequigranulzu inte¡lobatlo e xisto carbonoso clobrado
(Q-Iv1, amostra cIV-c019-vl, luz tr¿msmitida). (D) Turmatinização próxima ao contato do
xisto oarbonoso com o vcio de quartzo (e-lvl, amost¡a CIV,GOl9-vl, luz trernsmitiila). ([,)
cristal subhédrioo dc turmalina "bicolor" em contato com pirrotita anterior, que por sua vcz
traz uma inclusão de arsenopirita (Q-lvl, amostra CIV-GO19-v1, luz transmitida). (F) Finos
cristais dc turmalina mosir¿¡.ndo fiattras com dcslocamentos quanclo posàionados
ortogonalmente ao sistema de lalhas tarclias (evento D4) e cristais paralelos a essc sistema ¿e
falha sem flaturas (Q-Iv1, amostra clv-G019-vl, luz transmìtidà). Abreviações conforme
TABELA l. ..................... .......................122
PR NCHA 17 - (A) Quartzo recristalizado com textura poligonal equigranr.rlar e br¡utlins no
xisto carbonoso (QJv I , amost¡a clv-G021-v l, oampo escuro). (B) Detalhe da textura
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Vl, luz transmiticla). (D) 1'extura inequìgranular interlobaclo com recristaìização nas bordas
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PRANCIIA l8 - (A) cirãos de q.adzo do domínio da encaixantc mostrando quartzo
leclistalizado com padrão cquigranr-rlzrr, poligonal e relativamente meno[ que o domínio <ìo
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vcio (Q-1V3, amostrâ clv-G014-v3, luz rransrnitida). (B) Agrcgado dc grãos cle cluar.rzo no
clomínio do veio (Q-1V3, amostra clv-ci0l5-v3, luz transmiticla). (c) .tìelíquias cla S1
dobrada com a superposição do cisalhamcnto postcrior à S,n¡ mik¡nítica (e-1V3, amostra CIV-
G01 5-V3, luz transmìtida). (D) Padrão clos grãos cle cluartzo no domínio tlo veio (e-1V3,
¿ìmostr¿ì clv-G015^v3, luz transmitida). (E) Agregado de grãos clc quartzo no domínio da
encaixa¡te com S,,,3 milonítioa deslocacla pelo sistema ortogonal cle lalhas strike-slip tarc\as
(Q-IV3, amostra CIV-G015-V3, luz transmitida). (F) Relíquias da S ¡ dobr.ada, S,n: mìlonítica
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PIì.ANCFIA l9 - (A) Veio cle quartzo cisalhado/recrìstalizado (e-1v4, Amostra CIV-G012-
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cristais de quartzo subhé(h'ioos (Q-IVI, Amost¡a 19_10). (c) um par geminado clc cristais cle
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(Q-f Vl. Amostra l9 l2). (D) Inclusào fluicla aquo-carbônica com dois crisrais ¿c saruraçào
senclo halita o cristal cÍrbico maior e calcita o menor (Q-IVl, Amostra l0_05). (E) Lnagern de
tum c¡istal subhédrir:o com um grupo de inolusões ca¡bônicas primárias (lc), vários grupos
com inclusões aqlro-carbônicas sec¡"rndarias (lac¡) com até <lois cristais de saturação e um
grupo de inclusões fluiclas aquo-carbônicas tar<lias (lac2) com no máximo um cristal de
saturação que cofta a trilha do grupo anterior (Q-1V1, Amostra l0_-09). (F) Detalhe do canto
direito intèrior onde a trilha de inclusões aqLro-carbônica lacl é cortada pela posterior 1ac2
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PRANCHA 2l - (A) Cruzamento tlas duas gerações de inclusões fluidas aquo-carbônicas,
onde 1ao2 mantém a continuidade sobre lao¡ (Q-1v1, Amostra 10*10). (B) Inolusão fìuicla
aqur-carbônica com dois cristais cle s¿ì,turação (Q-lVl, Amostra 10.10). (C) Grupo de
inclusões carbônicas (Q-rvl, Amostra l0_10). (D) Imagcm de um grupo cle inclusões atluo-
carbônioas com ató cloìs cristais de saturação (Q-IVl, Amostra21 02). (E) Inolusões lluiclas
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PRANCFIA 22 - (^) Grupo de inolusões carbônicas e aqr.ro-carbônioas oom lèiçõcs clue
sugcrom oondiçõos dc imiscibilidade e/ou variação de pressão durante o aprisionamento (e-
IV3, Amostra l4_l). (B) lnclusões zrqr.ro-carbônicas prcdominantes no veio 3 (Vcio 3,
Amostra 14_10)- (c) o mineral no centro aparenta scr dc um sulfeto (provável scçãO
ortogonal de uma "injeção" cle pirrotita provenientc da L,,v"¡ na encaixante) que getor¡ um
halo de inclusões aquo-carbônicas ao seu redor (Q-1V3, Amostra l4_5). (D) euartz,o incluso
na arsenopirita oom inclttsões ac¡uo-carbônicas rioas em met¿lno no contato com o s¡ltèto e
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(c) Inclusões aquo-caubônicas primririas na siderita (e-1V4, .Amostra 73 05). (D) Trilha cle
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iuclusões aquo-carbônicas no quartzo (Q-1v4, Amostra 73 0g). (Ð lìaras inclusões
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INTRODUCÃO

CAPITUI,O I
OBJETTVOS, I,OCALTZAÇÃO E MÉTODOS

A região de Clixás em Coiás tem sido alvo de divelsos estLrdos descle a década de 70.

década na qLtal l-olam caractcrizados greenstone bclt.y nesla região. scmelhânte ¿ros modclos

¿rliicanos da época. A ativiclade até então garirnpeira f'oi senclo substitL¡ída pcla miner.açõo

subtelrânea mecanizada com a implantação da Mina Serra Grande, logo após a determinaç¿ìo

cla reserva do Corpo [[I em meados de 1980.

A contínua sondagem na btrsca de novos corpos cle r¡inório aliado ¿ìos âvanços n¿ì

interpretação exlremamente cornplicada do contlole eshututal da .jazida. r'esultou ¡ro

descobrimento dos Corpos IV e V, sendo que o presente trabalho f'az um enf-oque dctalhado

do Corpo lV com extensões ao Colpo V,

A sobreposição de eventos paleoproterozóicos a neoproterozóicos e diversÒs sistemas

de alterações hidrotermais com intensidades valiadas agindo soble um pacote cle lochas com

litologias originais bastante diversas, principalmente das rochas cla For.mação lìibcirão clas

Antas, traz grancles cornpliczrdores para um estabelecirnento preciso do controle da

mineraìizaç5o até os tlias de hoje.

O presente ttabalho plocura conttibuir corr os rìul.nerosos estnclos realizados na ¿irea

por diversos pesquisadorcs. rìotadame tc d¿r tJniversidade Irecleral clc Illasília, c propÕe Lrm

rnodelo de cvolução estrutura¡ para o corpo IV e [ìo|p0 v. ambos Iel¿ltivanrente próximos e

contidos na Fo[mação Iìibeirão das Antas.

1{)B,ItìTIVoS

o principal objetivo do presonte trâb¿ìlho é a caracterização metalogenética clo co.po

IV e Colpo V, visando um¿r trelhol compreensão dos controles das mineralizaçÕes. P¿ìra tanto

lÌri dada trrna irnportância especial na cornparação petrogrhfìca e litoquimica cont âs o¡tr¿ìs

zonas clc minér'io ¡rtóxitras (Zona SLrpclior', hrlelmediár'ia e Inf'eric¡r' cla ùlina III), visanclo

vìncLrlal rcsultados ile pesquisas ânteriorcs coll.ì os ltovos cor.pos cle rrinério.

os trabalhos iniciais envolvelam o rnapean'ìento de galerias cle ¿rcesso zros corpos cie

minério coni alrostlagern c clescrições, paralelamente iì clescrição e amostragcm de
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tcstcll.lt¡nhos (lc sondagem. colìsider'¿ìdos esscnciais para a cornpreens¿ìo e cstabe lecimentos dc
padrÕes de alteraç¿ìo e zon¿ìs dc cisalhalnento.

Ptoctttott-se' estabelecer a cronologia relativa rle eventos qrre veio a dar i'orma e/ou a

clestruir partcs da rnineralização clo corpo IV. o corpo V que se situa nas irnediações cro

Co|po IV, possui cartrctet ísticas scrr,.lh¿ìntes. o (lLlc pelrlitc scrr cnquatlr.arncnto ern Lr.r

modclo senrelhau te.

Cotlbe tttn destacìuc especial na interpretação ilas textL¡ras rclacionatlas ¿is cliversas
gerações cle veios de qLrartzo qLre tem ¿ìntcs, durante e depois das miner.alizações Lrm papel
[ìrndamental Ainda, dada ei importância clos veios rre c¡uartzo. r'oram estaberecicras
caractel ísticas dos f ltlidos envolvidos por meio da m ic¡t¡termometr.ia cle inclusões fluici¿rs,

Visto que' clevido a complexiclade cla uinelalização lravelia uln¿r granclc quantidacle rle
tlados ¿r serem processados, cle ttma maneir¿r qrre permitisse motiificações constantcs e scrl
¡rerda de i.fòrmação com a evolução cra pesquisa, rbi elaboracro Lrm programa de banco crc

dados vincL¡lado a um sistema cle posicionamento tric{imensional. Isso ¡rcrmitiu o manL¡sci'
integral dos dados. o qLle por finar auxilioLr de sobremancira ra propust¿r rro rnoirelo
rnctalr rgcnclico Llrs rn incr':r lizlçrìcs.

2 LOCAt,tz,\cÃo pA Át{L,A U A('l,_ss()s

As z.nas miner¿rlìzaclas crenomi.¿rcras corpo IV e (ìo.po v sitLr¿rr-sc clentr.o cra ár.ca
perte¡lccnrc à Mineração Se.ra Gra'cre, situacra a aproxinadamente 5 km nõo pavimentacios. a

sLrdestc cla ciclaclc de Crixás.

c.ix:i. ,n"u,,ro-se ^ apr.oximada¡ne nte 450 knl a noroeste crc u.asília oLr a
¿ìproxim¿ìdarnentc 400 rinl iìo rorte cre coiânia (lrrcurìA r). oncre bclos os acessos são
asfiltarlos (l.rr[ì¡r'me a Iìrcìr ]fìA r pode-sc ve.ifìcar c¡uc a'oclovia p.i'cipar tlc accsso é a lrI{
153 oLr " llc Iénr - ll ras ília,'.

A Cidadc de Crixás ofèrece ainda um campo de pouso para ¿ìeronavcs bimotor, o qL¡c
pclrrite um per.íodo de viagenr cle I hora até IJrasilia.



FIGIJIIA 1- Localizaçzìo cle Crixhs (rnodificado <le Yamaoka & ALairjo,1988).

3 MIITODOS

3.1 Amostr:¡sem e Nomenclntura de Amostr¡s

C1\l)lltjl.O I I'hsin¡ -ì

Todas as amostras utilizadas no presente estlldo f'oram colhidas nas galerias c clos

testemunhos clc sondagem. As amostras f'orarn serradas no Latroratório de T'ratamonto cle

Amostras do lC-tJSP confbrme as exigôncias para cada análise,

As ¿rmostras clos testemunhos de sondtrgem. assim como ars r.cspectivas lâminas

clelgaclas fbrarn cocliiicadas segunclo o norne clo Iìlro do lestcrnLtnho dc sonciagenr segLric{o cle

LIrn hífcn e ¿ì lretragcrlt enl ccntímehos. Por cxcrnplo. urn¿ì ¿ìmostra a l6I.26 rnetros, rreilicla

do topo cla ¿ìrnostra, do início do testemunho cle sonclagenr (0 rn), tlenorninaclo pcla MSC

corno K59. é coclifìcada como "l(59-l(r126".

Pala a abreviação da nornencl¿rtura rnineral, l'oi adotada a proposta de Kretz ( l9g3) em

inglôs. corn algumas moclificações. conf'ormc a-fAUFll,A I abaixo.
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IABELA I - Tabela de abreviações rn inclais de Kl ctz ( t98i ) adotâ(ia, com moclificações.
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DI
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3.2 Pe trogl4ltì¿r

aumonttt¿r

IIBK

MC

matcrial corb0noso

nircrfllitir

RT

MNZ

mtÊrìcsrtu

Foram conltccionadâs cerca de I50 lâminas tlelgadas cle rochas. O estLrclo cLas scções

clelgaclas äri 
'ealizircio 

cr)r r.ricroscópios AXIOpt,.AN, NIKON, ot.yMpus c LEl'||,
w[ifzL.All do l,aboratór'io ilc I)ctrologia clo l)cpalramento dc M ineralogia c pctrologia do

IG/tlSP. Nestes equipameutos fòram tamLréln obtidas as f-otonr icr.ogr.afìas.
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TLC

tirlcr
csprncli, 

'
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ostau¡ olìta

TI]R
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.I'R

taì(

I'S
USt)
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n1 alina

ZRN

tschcrmírkita

7,O
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Ltlrucsninilitr
!\,ollastonita
zltcât)
¿orsrtiì
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Irolarr ainda c on l'ecc iol'ì¿ìdâs ccrca de 20 seçÕcs policlas..lLre fì¡ran esfucLadas cm

tniorcrsccipios NIKON e OLYMPL.IS clo laborarório cle incluscies lluiclas do Centre.lìtr Gbbu!

ùletallogeny tl.r Universit¡t of Ll/esIern Àustru|iu.

Par¿ì o estu(lo cle inc[rs<ies lìlidas f'oranl confeccionadas cerca dc 25 lâminas polidas

em anrbos os lados. O estudo desszrs scçöcs foi realizado no labolatór'io clc inclusõcs fI¡icias

tlo (lentre Jì;r Gk;bal lvletallogeny cla Llniversit¡t of lfestern Austruliu e no I-aboratório clc

lnclusöes F luidas dt¡ IG-lJSP.

Para a análise com auxílio da microssonda eletrônica f-oram confeccionadas l8

lâminas delgadas polidas, com recobrimento methlico.

3.3 Color¿rção Seletiv¿r

'l'oclas ¿rs lârninas clelgadas fbram parciahnente trat¿ìdas pclo nreio de coloraçrìo

seletiva segundo o trétodo descrito abaixo:

a) Ataque com FICI 1,5% por l0- I 5 segunclos, scguido de lavagem ìmediata com água

destilacla corrente e secagem com pistola de ar quente.

b) Submersão de r¡etade cle cada lârnina em solução corn 0,2 g rle Alizarina red/ 100 cc

de t'lCl 1,5% e 2,0 g de lerrocianeto dc potássio/l00cc de FICI 1.50%^ na pt.opor.ção 3:2.

respectivamentc. por 3 0-40 segunclos.

c) Strbmersão cl¿rs mestlas me[aclcs cle cacla lârnina em lecipientc contendo apcnâs ¿r

solução 0,2 g de alizarina rccl/I00 cc de I.ICI 1,5%, por l0 a l5 scgunclos. l_avagcm

imediata erl ágLra clcstilada n¿ìo oo .cntc c scc¿ìgr:rì conr pislola tlc ar qtrente.

cl) Colocação clas lanrínulas para proteção da ár.c¿r tratada_

3.¿l Cálodo- Lrrm iniscôn¡'in

O [..aboratório de Cátodo-lurl iuiscênc i¿r clo

LtJMINISCOPL. lrlM-lK que tlabalha crn conjunto

platina cstá ¡nontâcl¿ì cnr urr klicroscópio OLYMPUS

l'tìO \Lf{llrS 3 ( CD. t¡uc upctit ctìì tL-rrrjLrnto ,.,'rn

armazen¿ìmcnto clc irnagens.

lG-USI' dispõc de um eqLlipalncnto

com a plalina Vloclclo IILM .ì. ltì. ¡\
IJX ztO corn uma cârnera OLYMPUS

Lrr¡ lllM/PC parâ geração. cclição e
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lbi utiiizado uul equipamento N/[EV LEO 440 Icorn deteotor de elétro¡s secundár'ios

retro-esp¿ìlh¿ìdos, cátodo-lt¡m iniscência e espcctròuletlo dc cnergia clispelsiva (le raios X ootn

janela clc Si-t,i, do l.,abolatório de Microscopia Elctrônica do ICj-tJSP.

3.6 Microssondn Iìlctrônic¡

Após conclLtsão clas descriçÕes petrogtáfìcas f'olaln escolhicias l8 zrmostras pzuzr:r

análisc químio¿t clos nrinetais em lnicrossonda cletrônica (MStÌ). Iorarn analisaclos minerais

represent¿ìtivos dos diversos litotipos, tanto p¿Ìrfl caracterização c classilicação química, como

l Ìlr eiilcLr lL)s gljôtc t)ôbtf(ìrìtelri(]('r.

As análises 1ìrram lealizadas com a microssonda eletrônic¿r .IEOI., JXA 8600 clo

I-¿rboratório de Microssonda Eletrônica do tG-usP, com corrcrìtr de aceleração clo leixe cle

e létrons dc 20 + 0,11.¿4. tensão de l5kV e diâmetro do f'eixe de l0 rlrn para os leldspatos e cic

5 ¡-rrn para os demais minelais.

Os resultados das análises fbram processados att.avós dos sotÌr.varcs MICROSOITT

tixclEL 2000 e MINPE f 2.02, ondc fbram calct¡ladas proporções catiônicas e elabor¿rtlos

diagr amas da variação composicional e de classifìcação.

,As condições para o le-cálculo clos cátions para cada urinetal fbr¿rm:

- Feldspj{q. Oxigênio e OI.Ì (O, Ofl, t)): .ì2; AIrv lo sírio Lcrraódrico; 8-Si. C¿rrlions
normalizados parzr o valor 8,0t Si+Al.
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- Anfibólio c¿ilcico. ClálcLrlo do lìer' pela rnéclia clos processos I 5-NK e
ul.. 1997).

- Cllorita. Oxigônio e OI-l (O, OI.ì, Ir): 36; n(¡rncr.o cle gr.upos O[.[:
tetraócL'ico: ll-Si, C¿ltious norrnaliz¿rclos para o
S¡-r Allv.1,Alrv+l-i l Cr..Ffìe:+ FMn.1-Mg.

- ML¡¡covita. Oxigênio e OI I (O, OII. Ir): 241 nirmero cle g|upos Otl
tetrâédrìco: lÌ-Si, Chtions nor.maiizaclos pat¿ì o
S i+^lrv+Allv-r,'f i+Cr.+Fe2 

È+Mn r,Mg.

- Iliotìta. Oxigênio c OFI (O, OH. 11): 24; nÍrrner,o clc gr.upos OFI: .

letraédlico: lJ-Si. Cátions nor.rn¿rlizaclos para o
SiFAlrvl-Allv+l i I.Cr Flier'.t-Mrì-t Nlg.

G.an¿rda. lbdo o ferro fbi assurniclo cor.lo scndo lco, No'nializaç¿ìo corr 24 oxigênios c
l6 cátions com nreurblos fìnais segundo Dce[ ct ul. (1992).

l3 CNK ([.,eakc er

l6: Alrv no s ítio
v¿rlor' 20

: ¿l: Allv no sítio
valor 14:

2.0; Alrv no sítio
v¿rlor l r+.



3.7 Geote rmobarometri¿r ('IWO)

As intcrpretaçÕes geotermobarornétricas t'oram realizadas com o auxílio do ploglarna

de compLrtador TV/Q 2.02, que utiliza urn banoo cle clados termodinâmicos internantente

consistentes de Berman ( 1980), para minerais c l'luidos das fàses K-Na-CASI.{, além de dados

para os scguintes minerais:

L antofìlita, talco, rutilo ¿rssirr corno os componentes clas seguintes soluções sóliclas: olivina
(FO, lA), ortopiroxônio (ÐN, I'rS, AI-OPX), cordierita (Mg-, tìe-), granada (AL.M, I,y,
GROS, ESPLISS), ilmenira (Fe-, GK), e espinélio de Mg-Fe ,

2. Propriedades de mixing c|a Fledenbergita e Clinopiroxênio de Mg-Ire-Al (M l),
3. Propriedacles provisionais para Biotita (PI-IL, ANN, SID, EST).

3.8 Microter.mometria (IG-usP)

O trabalho de m icrotermometria foi executado com o auxílio de um microscópio

LEI-I'Z WE'|'7.LAR, utilizando-se duas ¡rlarinas CLIAIX-MECA tipo MTM 85 (platina I para

resf'ri¿rmento e Platina ll para aquecimento) do Laboratório cle Inclusões Fluiclas do

Deparlâmento de Mine'alogia e Petrologia do IG-uSP, onde a seção clo miner.¿rl pocle ser

resfriada a -180" C c aquecida até 600"C.

As rnedições das duas platinas da "SOCIÉTÉ CHAIX-MECA', foram padronizadas

para correção da temperatura, uma clelas utilizada aponas para resfriamentos (platina I: -lg0 a
40"C) e outra para aqr.recimento (platina II: 40 a 550"C).

3.9 Microtcrmomcf ri¡r (C(iM/l lWÂ I

As análises rnicrotennométlicas f'oram realizaclas com uma platina de aquecimento e

rcsfì iamento totalmente automárica f,INKAM'|HMSG 600, acoplacia a um programador de

tempe r¿rtì"tta 'f'MS 93 do labolatór'io de i¡rclusões fìuidas do Centre Jbr GloÌtul lvfettabgen.y nzt

Univer'sity ttf We"stern ¡lustraliu, A platina é tlialiamente calibrada corn inclusões sintóticas

f'olnecidas pela SYNIìt-lNI(. A bomba c1e nitlogônio liqLriclo (l-Np) clo sisrema cle

tesfiìamento operâ dirctamente de Lrm rccipiente térmico não pressurizado com até 2 litr.os clc

nitlogônio líc1uido. As mcciiçÕcs s¿io coletâdas por mcio cie pcrfìs de tomperatur.a pré-

estabelecidos que contôm â seqtiênci¿ rie intcrvalos oonsecutivos com os gr.¿ì(lictìres (lc

aquecimento e resfiiamen to.

C/\PIlULO I- I)ár¡ìnâ 7



3.10 L as ei:R¡tttlur

Os espectros cle l-¿rsel lìanr¿rn fòram registlaclos com o auxílio tlc u¡n cspectr'ôr'ì.ìe tro

DILOIìÍÙ SUPlil{LAllIì.AM eqLripado corl fìlho holográfìco de ponto, grotings cle 600 e i800

g/rnrn e um.letector coln CCD reäigerado por N2 líquiclo com resolttção de 2000 x ,100 pixel.

As inclusões são iluminadas com laser de 514,5 nm gclaclo pot um equipamento cle laser de

Íon-argônio SPECI'IìA PI IYSICIS modelo 20 17, com intensidade ile 5 r¡W nas amostras

¿rliado a um per'íodo de acumulaç;ìo cle 30 segundos- P¿rra a coleta clç:tscúlere¿l light e para

l'ocar o fbixe de laser é utilizado uma objetiva de mìcroscópio OI-YMPLJS de 100X. O campo

do laser fòcado nas âmostras possuí o cliâmetro aproximado de I ¡Lrn. Os valoles dos picos sào

cletermin¿idos corn um precisão cle + ¡ crn-l cletelminados pelas linhâs de emissZio cle plasma c

lueônio, Pala a ¿r¡/rlise cle COz, Oz, N2, H2S e CI-[.r na fàse vapot. faz-sc a caracterização (lo

espectro de 1000 to 3800 cm'r utilizantlo um tcmpo cle integração único cle 20 segundos por

espectro. O tempo lin.rite de detecção é tlependentc da sensitiviclade instrumental. da plessão

parcial de cada gás c c1a qLralidade óptictr para cacla inclusão fluida. Os limites de detecção saro

cstimados ao redor de 0, 1 mole o/o pala CO¡ Oz c Nz, c 0,03 rnole s 0/o pala I 12S e Clla. [.ìr'r'os

nas razões calculadas dc gírs são geralmente mcnores clLre I mol o/0.

3.1I Microtermometri¿r em Miner¿ris Onacos com o Auxílio tlc Inlravermelho

O estudo de propricdades ópticas dc rrincrais com o auxílio do infiavcrmelho não ó

Lura técnic¿r ¡rova. tcnclo sitlo utilizada ¿ìnterioÌ'lncnre a décacla cle 30^ rnas sLra aplicação no

estudo tle inclusões 1ìuidas teve início apenas e¡n meados de I 980 (Campbell at al., 1984, r¡¡.

l.indass ¿¿ ul..7002).

A absorção óptica do cristal ocolrc quanclo o comprirncnto de onda da luz passantlo

atfavés do ct istal correspondc a tlilìrença cle enelgìa cÌìtrc est¿ìdos cle enelgia ocupaclos e não-

ooupaclos (elctr'ônico c vibracional), O cxoilamento rlc cst¿rdos cle energia ocupaclos para

cstados n¿io-ocupaclos é acompanhado da absor'çiio clo comprimento cle ontla correspondente.

'l-al processo clctrônico ó charnado de transição clo espaço de banda (band gap trons¡tion). Se,

por cxemplo. o ilrclclnento na âbsor'ç¿ìo com o aLrmento da enelgia de lótons f'or igual ou

lnaior (ìt¡e o cspaço tlc bancla, ¿ì â1.ìrûstriì se allresc¡ìta, crl cssônoia, opaca. A súrLrita rnudança

tle absorç:ìo corn energias pr'óximas clo espaço cle banda aparcce no rspectlo dc absorção

como run lblte pico, chamado t1e pico de âbsorção plincipaì Qnnin al;.srtrtion crige). No caso

da pirita. pol exerrplo, o pico de absor'ção prìncipal situa-sc ¿r aploxirnadamente 1,38 pLm,

(l/\f)l Itll.O I.' l)11ùìn ll
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scn(lo (lLle cornprilnentos de onda mais curtos quc eslc v¿rlot. cotno cl¿t lLrz visivel (0.15 r 0.75

¡Lm). possuem enelgia rnais alta cpre o espaço de l¡ancia da pilita, c como rcsL¡ltado. tais

complimentos clc onda são irìteirâlrentc absorviclos. Cìornprimentos cle oncla rlais longos cpre

1,38 ¡Lrr, como do pr'óximo/médio infì'avernrelho, são de enelgia tnais baix¿r que o cspaço dc

banda da pirita e, em geral, atravcssarn o cristal sem selem ¿rbsorvido (t-indass et u|.,2002).

Mas existem cliversos fìrtores que venì a difìcult¿r a observação com o auxílio cle

infiavelmelho oomo inclusõcs nrincrris, i¡rtclctcscinrurtos c variarçircs químicas do c¡istal.

Ëintre elas o conteúdo de ¿rrsênio é interprctado cono L¡m elemento indesejado pala obtcr

observações, lr¿rs por outro lado, j irr lorarn realizadas observações de inolusões fluidas enl

arsenopirita (com. verb. Mernaugh, 2002). De qualquer lnaneir¿ì. trreslno que se obtenha

condições consideradas ideais de observação^ o esllrdo cle inclusões fluidas co¡n o auxílio cla

câmer¿r infi¿rvcn¡elha ó bastantc dificil, pois a rnaneira tle visualização aprcscnta ulna

qualidade que. de longe, não se colnpara a condições de estìrdo com lLrz visível e, somado a

isso, ocorre ainda f'orte interf'erência nas imagens erl lunção das variações de temperatur¿rs

irnpostrs ír itlrostr:r Llur:rntc l nricrotcrnlotìclrii.l.

[Jtilizou-se um rricloscópio OI-tMPtJS IìX 60 em assooiação oorl um progrirmaclor

LINKAM MDS 600, Ao rnicroscópio loi acoplado Lrma câmera de infiavermelho Ilamamatsu

C2741 que trabalha na faixa cle 400 a 2200 nm e o vidro de quartzo cla platina Linkam é

substituícla por um vidro de C2nSe. É necessh¡io aincla uma objetiva IR-PLAN 50X

trabalharido em conjì.¡nto corn um condensador IR-CONDIjNSIIR 20X.

3.12 Iìaios X

.A análisc utiliza o princípio da dil'ração ctos raìos X. rcsultaclt¡ clc um processo enr qr,rc

cstes taios são clispelsos pelos elétrons tlos átorlos scrn rluclarnçzr c1c complimcnto clc oncla

(tlispcrsão cocrente or¡ dc tìragg). Para cluc ocorr¿ì Lìlu fiixc cliliatado pol disporsão é

neccsshrio c¡uc algunas condições gcomélricas satisfìrçam a lci clc [ìragg tladLlziclo ¡ta lòrma

cle nI - 2dhklsen0, onde À é o comprimento de onda da ladiação (aproxirnaclanrentc

monoclomática), dhkl é ¿ì dlstância interplzrnal c 0 é o ângulo dc llragg. A difiaçÃo resllltante.

que compleencle posiçÕes e intenstdades das Iinhas dc ditìação, ó Lrma proplieclade físjca

lìnclaurental da substância c [-ornccc claclos ¡rala sua iclcntifìcaçtio e dc sLla estnttrìr¿r atôllica

(Gomes, 1984).
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Os claclos estrLlturais obtidos nos lr'abalhos.lc campo fòram ptocessados ooln o âuxílio

do plograma de cornpLrtaclor CEOorient 9.1. Para tanto utiliz-oLr-se rla lcde cqui/uezr de

Schnr itlt no hcmislúrio irrlerior.
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IN:I'RODUÇÃO

Iiste Capítulo trata primeiramente do histórico geológico da região de Crixás, da geologia

loc¿rl c cle clatações realizadas até o momento na ¿irea c proximidades. São então apresentadas

diversas tabelas, reunindo as diversas hipóteses e desclições macroscópicas detalhadas das zonas

mineralizadas do Colpo IV, Corpo V e zonas do alteração hidrotermal, além de daclos sobre o

desenvolvimento estrutural e metamórhco t1o Greenslone Belt de Crixús.

I. HISTÓIìICO PROSPECTIVO REGIONAL

Bartolomeu Bneno da Silva (Anhangtiera) descobriu em 1721 um veio aurílèro situaclo

no atmlmente denominado greenstone å¿ll Serra de Santa Flelena, ou de Goiás. clue marcou o

iníoio cla exploração aurífeLa no estado c{c Goiás. Após csse fÌLto, seguiram-sc 250 anos de

exploração não doouurent¿rda até que Barbosa et al. (1969) produziram o primeilo lelato

geológico, interpretando os terrenos granito-gnáissicos como Arqueanos e os xistos como Pró-

cambrianos, ambos situados na base do Grupo Araxá,

Em meados de 1970 lbram estudaclos alglms plopectos em Goiás por p¿ìrte cla Mineração

MONt'fA Ltda.. através dos Projetos Pilar'-M¿rr¿r Ros¿r clo DNPM/CPRM e Clixás-Goi¿is cla

Mctais de Goiás S..4. * MET'AGO, Ilibeiro Filho et al. (.197 8) destacalam clentro clo Projeto

Pilar'-Mara Iìosa as difèrenças entre rochas vulcanossedimentares dc Clixás-Pilar de Goiirs c os

xistos Alaxá, segniclo cla inlcrpretação de Danni & Ilibeiro (1978), de acluelas lochas

sttpraorustais sùem greerßlone helts c rclacionando-as oom terrenos cla Áfì'ica clo Sul. clesclilos

por Viljoen & Vitjoen (1969) e Anhaeuser'(1979). ,/\ consagraçãrc clos tenenos greenstonc vcio

após a descoberta de rochas ult¡amáfìcas com textura spini/Þx em Clixás por Saboia (1979).

Aiud¿r neste per'íodo lbi realizado o projeto geofìsioo Brasil-Canadá com levantamentos

geol-ísicos trerotransportados e telrestres (magnetometlia. gama-cspeclrometria) e geoquímica

(Carmo, 1978).

O Projoto Clixás merece destac¡re cnlrc os ¡limeiros trabalhos na lcgião pol Lel clctalhzrdcr

as mineralizações atualmente exploradas. Ðsta ár'ea I'bi selecionada em virtucle da associação cle

litotipos que apresentava potencialiclades para concentração clc rnetais de base, além de ouro.

làce ¿ì ooorrênci¿r de aluviões e eluviões miner¿rlizaclos uio longo do Rio Vermelho. No tinal de

1974 as prospecções alnvionares no Rio Vermelho e llibutários conduziram ¿ì clescoberta clas

GEOLOGIA REGIONAL E I-,OCAI-,
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mineralizaçõcs cle arsenopirita. pirrotita c oulo. onde desenvolveram-sc ¿ts "Minas" I. II. III. lll-

l..lxtens¿io e lV. Sonclagens pioneiras interceptar¿ìn-r rs mineralizações ¿ttrífètas. mas cleviclo ¿ì

clifìculd¿rde de detcrminação cla sua continuidacle. os trabalhos lìrram in[errompidos para a

lealização de estudos geof'ísicos e geoquímloos na tentativa de desvendar a complexidade

estrutural da região. Ern 1980 trs sondagens fbr¿un retomaclas e a partir cie 1983 f'oram clehnidas

as reservas da Mina III (Yamaoka & Àraúio, 1988).

2 GEOLOGIADAREGIAO DE CRIXÁS

A geologia da região lòi detalhada pol diversos trabalhos rcaliz¿Ldos pela Universidado clc

Brasília (Kr.ryumjian, l98l; l)anni ¿/ a/., 1981; f)anni el al.,1986; Jost & Ferreira Filho, 1987;

Nilson ¿¡ ¿ri.. 1988; Jost et al., 1995), assim como pela MËlAGO ('Ieixeira, 1981) com postclior

cornpilação e inclusão clc novos dados pelo DNPM, Distrito cle Goiânia (I-acerda & Lima JL.,

1996) e pela CPRM (Montalvão & Araújo, 1979; Montalvão, 1985, 1986). Neste período t'oram

confèccionadas aind¿r sínteses bibliográfrcas sobre a geologia da ár'ea por Marini ¿¡ a/. (1984) e

Danni ( 198 8).

Os terrenos Arqueanos cle Goiás na porção oentral do Estado representam uma típioa

associação cle complexos glanito-gnáissic os e green,\lone åel/¡ recobrindo cerca cle 50.000 kmr

do setor me¡idional clo Maciço Me<liano de Goiás (Aln'reida. 1968) ou Maciço cle Cìoiás (lìuck ø

ul., 1993. fLrck. 1994). Os oontatos reconheciclamente tectôrìicos da porção Arqueana sào: ero

norle c oeste com rochas met¿rvlrlcânicas. rnetassedirnentales e gnaisses do Neoploterozóico

pcrferrcentes ao Arco Magmático de Goiás (Pin-rentel et ul. 1999 in: losl at ai. 1999); a sul e

sudeste com uma estreita fàixa cle rochas supracnrstais Palcoproterozóicas da região clc

Mossâr.necies (Pinentel et ul., l()96), c â leste c nolclcste oom roohas meLassedirnentares

Meso proteroziricas atribuíclas ao (ìr'upo Serr¿r da Mes¿r.

A região dc Clixás cstá inselicla no txtrcmo nolte dos terrùnos Alqueanos de Goi¿ls, ondc

ocoLrem tr'ês cintnrões de lochas supracnrstais arqlleanas denominaclos inioi¿rhnente pol Danni &

Iìibeilo (1978) como Glupo Pilar de Goiás. Os mesmos autores apresentalam ainda nm plimcilo

arcabouço estlatigr'áfìco das rochas supracrustais, com rochas ultr'¿rn'ráf-rcas serpcntinizaclas

basais. seguidas por vulcânic¿rs básicas predominantes, qnaltzitos lerruginosos, rochas

carbonalad¿rs e clì"rartzitos, metavulcânicas ácidas a básicrs. rnuscovita xistos granarífèros e

c¡:arlzitos muscoviticos. fìlitos grafitosos. sericita-clorita xistos. biotita xistos e anfìbolitos.
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IÌstas seqüências lb[am cf'etivamente caracterizadas como greenstône hells nas

proxinli(iadcs das cid¿rdes clc Crixás e Goiás por Saboia (1979). Ao reconhecer textr"u'as .r7rhlà.v

nas r.ochas ultramáI.rcas cle Crixás propos as clenor.ninações (le Gteenslone B¿l¡ cle Clixás.

conrpreendendo ¿ìs Faixas clc Crixás, Guatinos e Pilar, e (jreenstone B¿l¡ clo Goihs ao snl.

Saboia (1979) também subdividiu as rochas da lìaixa Clixás cm três unidades rnaiorcs.

clenominaclas cle: l) Basal, com loohas vulcânicas nltrabásic¿rs; 2) Méclia, composta pot tochas

vulcânicas básicas, c; 3) De l'opo, I'ormada essencialmente por rochas seclimentates clásticas e

químicas. Estratigrafia semelhante fbi tambóm descrita para as faixas cle (iuarinos e Pilar.

O Grupo Araxá, encontra-se estratigrañcalnente supel'posto, cliscordantemente, aos

Lerrenos granito- greenstone scnclo sonstituído basic¿rmente por mica xistos. O contato ttctônico é

sr-rgerido pelas mudanças de direçõcs das seqüências observadas, tanto em Crixás (Saboia, 1979).

corno em Pilal dc Goiás e Guarinos (Damri & Ribeiro, 1978). Rm Clixás verifìca-sc rnaior

clefolmação no oonlato entre as duas uniclades. onde ocorrem dobras de arrasto e trar.rsposição

tectônica indic¿rnclo nm possível cavalgamento clo Grupo Araxá. Atnalmente est¿ì unidacle é

denominada Seqüência Santa 'I'crezinha, e os greenslone belts como Grupo Ctixás (Jost &

Fortes,2001).

Saboia & Teixeira (1980) e Teixeira et al. (1981) ¿ìpresentaram estudos gcológicos c

petrográI'rcos r'letalhaclos cle tcxturas e estrLrturas das lavas ultramáficas clo Greenstr¡ne lleLt de

Crixás. que incluem pll/ou, lavas. ¡tillov, lrrechas. armígdalas. varíolas. .iuntas poliedrais e tcxturas

spinilex. calacterizando completamente os cleflarnes trlhabásicos e ¿ìs sì-ras estruturas internas.

Danr.ri ¿l r¡l. (1980. 1986) verifìcaram estrìituras nuito semcihantes a estas no Greenstone Llelt de

llidrolina (Grupo Pilar de Goizis), conlìr¡n¿rnt1o o c¿ìráttr vLtloânico c komatiítico clas rochas

r.rlttamálicas. e lraixo grau de metamorñsrno. collesponclente à f¿icics xisto velclc. Kr-L1,umlian cQ.

'l'eixe ira ( l9tì2) dcscrcve larn ¿rinda estlutur'¿ìs orbiculares em l¿rv¿Ls ullramá[ìcas de Crixhs, e

cletalhalam per'1Ìs de variações de tcxturas e estrutnras dos clerrames.

Detali'radas clesorições estlatigrrilìcas dos litotipos de Iiaixa Clixás lolam elaboraclas por-

Saboia ¿¡ a/. (l9tì1) o c¡rc plopicior.r a subdivisão nas seguintes fbrmações. dzr base para o topo:

a) Córre go Älagrdinho: Ibrmada predominantemente por metavulcânicas r"Litramáljcas

komatiíticas com intercalações subordinadas cle ntetachert 1èrrílèto, metasseclimentos

fìnos, metatulbs aluminosos o corpos intrusivos piroxeníticos e gabróicos;

b) Iìio Vcrmelhor essencialmente composta pol melavulcânicas bhsicas. com colpos

tllollolos de grafìta xistos. clorita xistos. qualtzitos. luchsita quartzitos. tnetuchetls



c) Ribeirão d¿rs Àntas: constit[ícla ¡ror metasscdimentos pelíticos t quimtcos.

representados por grafìta-clorita-qu¿u'tzo xisto, qualtzitos gtafìtosos bandados.

clolitóicle-clorita-qualtzo xisto e nívcis descontínuos de mármores clolomíticos, bcm

con1o biotita xistos com ou sem hornblenda, melLtcherls f'eníf'cros, loc¿rlmeute

manganesífèros, meîdcherts. bancos de clorita-talco xisto e anllbólio xistos. São ainda

comuns lichsita xistos e fichsita quartzitos.

Ao proporem a lcvisão estratigráfìca do Glupo I'ilar de Goiás na lìaixa Crixás, Castro &

Magalhães (1984) atribLriram a l)anni & Ribeiro (1978) a extensão da denominação cle Cirupo

Pilar de Goiás às rochas supracrustais do Greenstone /J¿ll de Crixhs, e detalh¿rram a

litoestlatigrafìa dehnida por Saboia et ul. (1981), r'eclefìuinclo seus contatos, litotipos e tclações

espaoiais. Conclníram c¡ue as rochas allorantes na região ckr Córrego Meia Pat¿roa làzem parte cla

Formação Córrego Alagaclinho, e não da Formzrção Ribeirão das Antâs. Recouheceram ¿rind¿r

rontatos gracìacionais cla formação Córrego Alagaclinho com a Fotmação lìio Vermelho e,

contatos concordantes a gradaoionais, desta irltima com a Iìotmação lìibeirão clas Antas.

Snbdividiram ainda a Formação Ribeirão cias Antas, da basc para o topo, nas unidades (irahtos¿r-

Manganesífera, (irafìtosa-carbonatada e (ìrauvaqueana, A unidade Grafitosa-carbonatada

apresenta granacla-cloritóicle-clorita xistos quartzosos oom níveis carbonataclos e, principalmente

na pal'te sul e centlal cia lraixa, são comuns loch¿rs vuicânicas áciclas c intermecli/uias e seus

cleuvaclos vulcanool¿isticos, Ilsta uniclacle intermediária é a hospedeila dzrs mineralizações cle

otrro na região.

Como lcsultackr clo mapearnento n¿r esoal¿r l:25.000 da região dc Lliclrolina. l)utm et al.

(1986) aprcsentar¿Ìm uma revisão c r-einteglação clos claclos cxislentes sobre os Lerrcnos gt'unilo-

greensÍone cle Goiás. |ìstes ¿rutores cst¿rbeleceram aincla um clLradto evolt"ttivo complcto com os

perioclos de vulcanismo e sedimentâção, del'ormação e metatnorlismo, além da colocação clas

r.nassas cle rochas hcrdas clue desmembratam as tochas sttprlcrttstr is,

A integração clos clados geológicos clas seqriêucias v ulc¿uo-seclirnelt¿u es ct¿r lcgiãn clc

Goilrs. corn inf'ormaçõcs sobre a estratigtafia, quimisrno c estl LltLLr¿ìs dos greenslonc ó¿i¡s, [òr'an-r

trprescntadas por Danni (1988) e suas modelagens teór'icas fòram propostas por Kuyurnjian

(1981), Kuyumjian & Araújo filho (1984), Montâlvão (1986), Aiaú.io Iìilho & I(uyurnl ian

(1991) e Kuyumjian (1993). Os írltimos consideraram a hipótese da existência de pontos quentes

ñxos sob uma crosta fìna c¡rc teriam gerado as seqüências vulcanosseclimentares.

fèrríferos ou não e rochas ulttabásii:¿rs talciflcaclasl

(l^Pi1'l ll.o ll Páfrina l4
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Jost & Oliveira ( 199 I ) rcvisaram a estratiglafia dos greenstone óclls Arqlteanos da região

cle Crixás considerando a estratigral-ra de cada uma clas fàixas separadamente e propllsoram as

denominações de:

a) Grupo Crixás, subdividido nas Formações córrego Alagaclinho. Rio vermelho c

Ribeir.ão clas Antas. Este último oom urna Subuniclade Inferiot com assemblóias dc

metuchert carbouoso e hlito-manganesílèro, tLma Média, com preclominância cle

mátmote catbonoso tilítico, e uma Superior, formacla por metapelitos.

b) Grupo Gu¿rrinos, composto pelas Formações Serua clo Cotovelo, Serra Azul, Sãro

Patricinho, Aimbé e Cabaçal.

c) Grupo Pilar de Goiás, constituído pelas lrolmações Córrego Fundo, Cedrolina'

Boqueirão e Selra clo Moinho. Os autores verificaram ainda contatos tectônicos t-ru

bruscos nas Fonnações Rio Vermelho. e bruscos ou gradacionais nas demais clo

Gmpo Clixás.

Magalhães & Nilson (1992) dehniram o cinturão de cisalhamento cle empurrão Córrego-

Geral-Meia Pataca através de um conjunto de feições de cleformação e alterações hidrotermais

com mineralizações de ouro associadas. Os mesmos autores propõem ainda subclividir o então

Gmpo Pilar de Goiás em quatro unidades:

A metabasalto toleítico e anlìbolito lbliado.

C -- granada-sericita-olorita protomilonito (xisto) calbonoso. milonitos-ultramilonitos

carbonoso dolomítico sericítico-clolitico (xisto) e cluartzoso, e selicita rnilonito.

D - metirgrittvaca.

Nesta subdivisão de uniclades, Magalhães & Nilson (1992) considerarn as unidades A e D

con.ro protólitos e B e C como prováveis lesullados de processos cle defoLmação e alteração

hicLotelmal sobre a metabásicas ([ìormação Rio Vermelho). As paragêneses cvidenciam

conciições cle metamorñsmo legional e de alteração hidr-otcrmal posterior cle fácies xisto-verde e

epídoto ernlÌbolito. liìaseado nas atitudes clas fèições estudadas pol Magalhães (1991) lòram

propostos dois domínios cstruturais, denominados Cìórrego Geral (DCG) e Meia Pataca (DMP),

interpretaclos, respectivamente, oomo rampa fiontal e rampa lateral oblíqua, oom transpol'tc

tectônioo clc oeste pata leste.

Il - clolita xisto, mármorc dolomítico c mica-quafizo xisto
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O estudo clo quimismo da Uniclade Grauvaqueana cla lìaixa Crixás. ott lJnidadc D da

Formarção Ribeirãro das Antas, mostlolt selllelhança com aqueles de ¿rrcos magmáticos

continentais e nenhnma correlação com as rochas granito-gnáissicas dos blocos Anta e Caiamal.

sugerinclo que ess¿ts rochas não se oonstituem do embasamento da sccltiência vulcano-seclimentar

(Magall.rãcs & Nilson, 1993).

O quimismo clas rochas vulcânicas ultramálicas destas seqùôncias Lem sido

sucessivamente estr"rclado, caracterizando-as elÈtivamente como komatiítos (Saboia & 'feixeira,

19801 Saboia et ut., 1981; Moutalvão et al., l98I; Montalvão el aL, 1982; Kuyr'rmjian &

Dardenne, 1983; Kuyumjian & Dias, 1991a; b). Foram detectadas vâriações nos paclrões de Al e

llREE, cornparativamente ùos green:;tone.r clo mundo, provavelmente deviclo ¿r processos

metamórficos ou metassomáticos pouoo compreendiclos, clurante os qnais as concentrações cle

vários elementos tradicionahnente imóvcis fbram fortcmcnte alteradas (Àr'nclt d ai. 1989)

L,acercla (1997) te¿rtìrrnou as subclivisões supracilaclas e lelacionou as cliversas minits c

gnlirnpos clc ouro oour as f'ormações c¡uc as hospedam, destaoanclo qì,ìe par[e cla mineraiização da

Mina III associam-se a Formação Rio Vermelho, vinculada com zonas de lalhas de empurrão

Þl¡r oLrtros locais. como no Garimpo Neco Machado, vinculam-se a zonas de transcorrência, trlL a

zonas de charneira de dobras com llancos invertidos, como nos garimpos'fóti e Três Buracos.

Os terrcnos vulcano-sedimentares aflol'antes cntre os mnnicípios de Crixás e Flidrolina

lbrmam três fàixas alongadas com direção predominante NW-SE, com rochas dobradas em

isoclinais aper[aclos, com metgulho para SW, scparadas por col'pos granito-gnáissicos que Jost ¿l

ul. (1999) plopõem cham¿rr de Complexo Anta. Caiamar, llidrolina e Bloco Moquén. O llloco

Moquém sc clistingue clos complexos por apresentâr contatos marc¿rclos por lalhas com plirnos

Iormanclo ângulos de mergrLlho moclcraclos a verlicais.

Lllum ct ¿¡l. (2000) r'c¿rliz-ararn lcvantamentos gravrmét|icos nas porções centrais e norte

cle Goiás cobrinilo 9000 km2 clas associações granilo-greenstoi¿¿. O oorrelaciollarrento dos clados

gravimétricos obtidos com os lesultactos do Projeto Br¿tsil-Canaclct's Geophystcal Proiecl

(Canno, 1978) c dos conhccimentos gcológioos atr"ralizados tesultar¿rm no perfìi cia estluttu¿t

tectônica "em flor" para a [ìotmação Ribcirãro <ias Antas. Os mesmos autores propõcm

prolnndidades para os greenslon¿.r de Crixás em tolno cle 1200 m, Guarinos com 1000 rn e Pilar'

de Goiás com 1550 rn.

A compilação cle ttabalhos anteriores e mapeamentos recentes realizaclos pela MSG são

npresentados no napa gcológico da FIGLIRA 2.
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3 QAIGE¡4 itgyALuÇÁqùq$, G-ß¿¿'ry,!roN4!¿¿l,s DEGAIAS

Segunclo Arai¡o I,ilho & Kr"LyLuniian (1991). os greenstone óci¡s cle Goiás poclern tcr sc

fbrrnado intracratônicamcntc numa rninr-plaoa alclucana delgada. onde dois pontos-cluentes cic

iclades concomitantes tcriam iniciado sì"las atividacles pol volta dc 2.8-2,1 (ìa, quando surginrm

as primeiras manilèstações conheciclas de iblmação de rochas vercles no (jreens'fone cle ClLixás.

Os greenstones sctentrionais de Goiás envolvenclo Crixhs, Pilar de Cioiás-I. lidrolina e Gualinos.

aprosentam uma lbrma grosseiramente triangular em planta. possr.riudo idades entre 2.8 a2.5 Ga.

Os pontos-quentes teriam fincionac{o como um¿ì refèrência lixa em lelação a nma

delgacla mini-placa alquc¿ìu¿r de grancle mobilicl¿rde. linear e angular'. se comparaclas iìs placas

pós-jur'ássicas e, provavelmente, aiästaclas cle 500 a 600 km nr¡a da outta. O Ihrxo calórico clos

pontos-quentes provocaria nm entumecimento original nos grL c,¡?,r1r)¡?¿,,s . cßrc scrviriam de fbnte

cle scdimentos imâturos. Estes seriam clepositados sobre as borclas clos domos gnássicos

¿ìdj¿ìoenles. [òr'manclo um estágio inicial cle proto-aula0ógeno e zrulacógeno assir.néllico. Na

scqiiôncia seriam ¿rbertas calhas ou f'ossas tectônicas incipientes. pol oncle teli¿rm se instalaclos

condutos ondc lavas ultramá1'rcas e máfìcas fluiriam. lbrmanclo o empilhamcnto cla seqüênci:r

mhlìca-ultramáfìca. Com a progressão cla abertura clas calhas, o restante da seqüôncia vLrlcânica

cálcio-alcalina e sediLnenlar. inconrplela e clelgada, teria sido inslalada (Alaírjo Iìilho &

Knyumjian, 1992).

Urna junção tr'íplice cb tipo tlRIì, ou análoga, conduziria a torr.nação cle url. aulacógcno

¿rssiméllrco ua concentração noLte c{os greens/one l¡¿l1.r. onde os braços ativos clas calhas

esf¿u iam I'ormando os grccnstone .\ dc Clixárs. Pilal cLc Goiás-I lich olina e Ciuarinos. Ao strl. por'

r.rrn¿r ¿tssi¡netria mais accnluacla clo ponlo aulacógeno. uma Iinealiclacle n-raior consLiLuiria o

graetÌstone de (loihs Ve ll.ro-l:raina (Arair;o Fill'ro .t Kuvumjian, 1992).

A integração dos resultaclos analíticos cle clemcntos tr¿rço pouoo móveis cle met¿i-bas¿rltos

clas seqtiências v ulcano-sedimentarcs proterozóicas lcvou Kuyumiian & Dias (1991) a

concltLircn quc t:stas sc lòrm¿rr¡rm cm ambientes cle subcLucção, sugerinclo nincia c1uc, a i'aixa

otieul¿rl lanrbém constitui uln ¿ìLco rnagmático, cla lneslna l'ormzr rlLre a lÌrixa ocidenlal (Pimcntel

& IrLrck. 1987). Scgundo Kuyr.rmjian & Dias (1992), :r evolução dos rlois alcos rnagn.ráticos iòi

acompanhada e seguìda, até o Brasiliano, de processos cle acresção envolvendo sistemas de arco

e de retro-¿Ìrco proterozóicos e micro-placas continentais ârqueanas. e que tal evolr-rção teria sido

lespousável pcla atual cstrutLrração clo maciço.
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Iìadaeili (1992) interpreta os depósitos de onro e estanho ern Goiás como clirelamente

lcl¿rcionados à 'l cctôr.rica Superimpostir ALaxri ('f SA) do Proteroztiico. cpre te ria geraclo lascas

rlestacaclas clo m¿rnto supeliol nas slLpeltìcies rle ¿láa¡lcntent meris proiìnclzLs e cita excmplos

como os Complexos de Clanabrav¿r. Niqr-relândia e Bano Alto. Em reiação tìs seqriôncias

melavttlcanossedimentares, o mesmo autot consiclcra que l teclôniczr proterozóica possui

caracter'ístic¿rs contLacionzris, o clue irnpossibilitaria clue magmas provenientes do nlanto (bhsicos

c ultrabásicos) pr,rclessem atingil a superlicie, c cxplica a oligern clas rnesmas corno senclo

Arqueanas. A 1'SA ó deflnida como um conjunto cle clelbrmações rirpteis-dircteis em planos

lrolizontais restritos, com làlhas tt¿ìrlscotrentes ern rochas do embasamento, alóm de ovefihnt.sl

fLrulls itrtbricution.r cntlc o Alaxá c o embasamentt¡. O ever.rto reveìor-r grau metamórlico da läcics

xisto verde a epícloto-anfibolito em virtude do transporte de massas horizont¿ris das rochas

superiores de WNW para ESE (Raclaelli 1990, in lìaclaelli 1 992).

4 O CRI.:F-,N,STONE BET,'TTú'. CIìIXÁS

llxiste um consenso geral de c¡ue o preenchimento da bacia scclimontar em C¡ixás se deu

em tlois estágios, o primeilo com ¿rbrmdante magmatismo roleítico, seguido progressivamcntc

pelo segundo, detr'ítico em ambiente anóxico e que. csta seqüência sc aplesent¿t

cstratigralìcamente invertida ('I'heocloro, 1995). Os xistos carbonosos na met¿rde inlö¡ior da

seqüôncia cletrítica aprescntam intelcalações cle már'rnores com lelíquias de oólitos e prováveis

esteiras algais. inclicativas de hguas lasas e planícies cle maré ( l'heodoro, 1995; 'fhcodoro & Jost.

1996). Já na met¿ì(le sLtpeliol ooorrcm c¿u.nacl¿rs rnétricas dc xisto carbonoso com liragmentos cLe

plovávci piunice. sugerinclo vulcanismo lclsico disral contemporâneo (,lost cl rrl , 1996b).

Os cstuclos geoquínicos pelmitiram aincla lcconhecer' "lascas" de lochas

met¿rsseclimentales PrclLerozóicas qlre ocorrem irrblicadas ao longo de làlhas intetnamente aos

eqnivalentes arqtLe¿ìnos (Jost ¿rl ¿tl., 1996a),

.lost ¿1 ¿¡l. (1996b) conclueln que a seção metassedimental em Cirixás e (ìr.rarinos possuc

proprieclaclcs que não dilclem cLe teLrenos ¿ìrquc¿ìrlos cLe outras regìõcs, [:ixiste urn níticlo col]tl'¿ìste

no ambientc deposicional representado pclos xistos carbonosos basais e meLatulbiclitos distais de

topo. A secliiência basal indìca uma bacia deposìcional rasa que esteve sob regime distensivo. e

os metatnrbiclitos, pela sr,ta natlueza e sirbito inglesso na bacia. podem sngerir uma làse clc

soergltiurento ¿rceleraclo. A scr.nelhança geocluírnìcar cntrc os xistr¡s c¿ubonosos c os

motatlrrbiditos pormitct.tt inlclil cluc não houvc mlrclanças na composiçtìo cla hlea {br.rte cl¿rs cluas
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seqiiôrìcias. Queiroz et al. (1999) propõen-r que a estrutr"Ira dc¡me and keel clos teuenos grcutito-

grcenstone evoLuíram r:m resposta aos cventos magmálicos e cletbrmacionais clulante o

Arc¡ncano. As datações realizadas (SHRIMP, zircão c titanita contbrme 1-ABÐI.,A. 2) defìnilam

dois grupos principais de idades. Complexo Anta. Cai¿rmar e Flidrolina com 2.84 a 2,19 Oa e

I3loco Mocluém com 2,71 Ga ('LABEI,A 2). Isso sugere qr.te os complexos fotam introduzickrs

numa crosta siálica mais antiga e que o [3loco Moqnérn rcpresenta um magtnrtismo

relativtrmente.j uvcnil.

Pesquisas enf'ocando as estrutur¿ìs tectônicas qne at-etaram a legião cle Clrixás f'oram lèitas

por Kuyumj ian (1981) e KLryumjian & Araújo lrilho (1984), danclo continuidacle às observaçõcs

de Saboia (1979). Saboia &'Ieixeila (1980) e Saboia cl a/. (1981). Os resultados inclicaram uma

seqüência de eventos deformacionais que fbrarn consider¿rdos contínuos, cxoeto para o

embasamento. tendo sido iniciados com a f'ormação cle clobras isoclinais D t, posteriorme n[e

vertic¿ìlizadas pelas intmsões de rochas áciclas. Ëssas intrusões teriam gerzrdo as estrlrtlrlas D2.

que por sr,râ vcz t-oram leclelbrmaclas juntamente com l)1, por dobras lèchadas com planos lxiais

de baixo ângulo (D3). A estes eventos seguiram-se clobras abertas (Da) e dobras cle arnplitr"rde

qnilométrica (Ds)-

Thomson (t991) decluziu cluatro pcríocios clel'ormacionais, oom metamolfismo da lZrcies

anlìbolito supelpostos ao evento cla läcies cle xistos, ao estudar o rel¿roionamento das texturas em

inclusões cle porfìroblasLos metamóriìcos cle granada e plagioclhsio, cla matriz e das assembléias

mìnerais met¿rmór'fÌcas, l::ssc cstudo lestlingiu-se às rochas irnccliatamentc acima. dentlo e rbaixo

cla Zona clc Minério lnf'erior cla Mina tll, zon¿ì ess¿ì que aplesenta as maìoles similaricladcs co¡rr

as mineralizações clo Colpo IV e V. em lìnção cln presença preclominante cle veios cle qr"rarlzo no

xisLo c¿ubor.roso. brechamento, e também das relações de Gold Fineness. A autola reconheccu

ttos tlabalhos de campo divers¿rs estllrtì.lr¡ìs tectônicas, con'ìpartimcntanclo-as cm cstmtur¿ìs

lcgionais. ou f'or¿r da área cla mina, e dentro da área mine¡alizada (TABELA 3), Ainda segundo

'l'homson (1991). existe pouca cl(rvicla que ocorreu um pcríoclo relacionaclo a empurròes ùLl

nappismo no Arquearno. rnas não havia certeza se esse seria o irnico cvento cle impoltância a

alètar ¿rs roch¿rs clo (ireenstr¡ne 1J¿ll de Crixás. As clelòr'mações Dr e D: fbram interplct:rdas

como cleoorrênoia de nappismo alqueano. que lesultou na ìnversão estratigráhca observada n¿r

região. A estrutula S¡ é intelpretada como sendo lcsultado cle empurrões pós-arqueancls c cssa

seria a gelaclola do rnet¿rmorlìsmo cla fäcies anfÌbolito vclifìoada no xisto carbonoso, sobreposto

ao cvento rnet¡ulórfrco da íÌicies xisto-verde. r'egistlaclo no olt¡rita-muscov ita-granacla l-cpícloto

xisto.



TÄBEL.A, 2 - Dados geocronológicos (traduzido de Jost & fror-tes. 200 L)

a) - Darlos dc U-Pb SCI
COMPLEXO

Aota

C¿riam¿rr

IìOCHA
MP cm

fonalito

'I'onalito
-[ ocaml¡ira

MINNR,4.I,

Clixás-Açu
Gnaisse

Tonalítico

zllcao

Hiclrolina

Clixás-Açu
Gnaisse

'I onaiÍtico

ztrcao

ISloco Moquén

Aguas Clalas
Cinâìsse

Glanodiolitico

IDADË,

zltcit0

3l1tl ! 4 L\

2948 + 6 Ma

Gnaisse
Granodior'ítico

3013 !6 a

3048 I l7 Ma

trtanrta

Cnaisse
aìraniticô

305lt5a
2931 L"/ M^

IDA DN
MAGMÁTICA

C^Pt1'Ut,O ll - P;isina 2l

ztlcao

Gnaisse
Granítico

2792 !7 Ma

Gnaissc
Granodior'ítico

FormaçãoCrirrego
A.lagadinho

U n id¿rd c

7.1Íc1Ìr)

t)h-

2842 t 6 Ma

3076 16a
29'16 x22 Ma

Complexo Caiantar

zlrca0

IDADE
META MóIì F'ICA

2'7'12 ! 3 M,t

z.trc(to

Cornplcxo ilidrolina

z trc?to

c) - Evcntos r¡¡incraliz¿rntcs

NAO

Roch¡
Meta-

kom¿rtiíto

Locrl/Método

l\ao

Anta

2844 17 Mà

M

I

N

I

I

I

Não

de lochn em milhões de anos.

Ionalito

2875 t 5 Ma

Não

Método

271 I :L i4 Ma
201 I l: 15 Ma

I-o¡lrlìto

27llt3Ma

Glanocliorìto

Stn/Nd

Pb/Pb

I(-Ar

2709 t 6 Ma

anfiLrólio xisro
anlib(rlio xisto com bìotit¿

anl'Íbólio xisto com clorita
quartzo-c lorita-carbon¿Ìto-seticita-xisto

sclicita xisto
selicita xisto

biotita-nl¿innoro

Idade/Ma

I{b/Sr
I{b/Sr

2825198

2728+140

2',70'7 t 4 Ma

Iltr/SL

Rb/Sr

Iìor:h ¡

29241t50
2929t t0s

I(b-Sr

Razão inicial

246 t r t00
265U 140

íìnlìbólio xisto com biotita
anfìbólio xisto corn clorita

cluartzo-clorita-caIbonato,sericitâ-xisto
biotita-mármore

CachociÌa do O{ró

0.'/0 t2

Ât ndt er ø/. ( 1989)

Aüxlr sr a1. ( I989)

0.70 7

Fontc

Mineral

0.69I8

anfibólio xisto corn biotitâ
a¡rfibólio xisto conr clorita

sericìta xrslo
sericita xisto

Antrbólio
An lì bó lio

lliotitâ
U iolita
Biotita

Muscovita
[]aragonita
CloÌitóide

fÌ iotita

Montalvão ( 1985)

Varsas ( 1992)

Vargas ( 1992)

Montalvão ( 1985)

ldade/M¡
126 .t t6
709 r l.l
50617
5ó3 t ll
5ì¡ì + 7
4'78 !',7
5t0t7

575 I t9
561 1. fì

ì1¡neÌto

Fortes
( r996).

[ortes ¿]1 .11

( 1997)

Anäbólio
Iliotita

Mt¡scovita
Paragonit¿r

'l3t !'t6
641 --t 2'/
4.ì7 I l3
,197141.1

C a lena

s48 r ì

i7fì r 0.5
496 101
504 r 1.4

[ì0rtes
( r996).

Fol tes c1 ¿//

( I 997)

2025140

Fottes
( r9e6),

Fortes ¿¡ ¿r/

I t997)
Pulz ( 1995)
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Ai¡cla segr-rnclo |homson (I991). os veios rle quat lzo abttndantcs c¡,re hospedatn a Zot.t¿l

cle I¡lcr.iol cLc nri¡ório. seriam cvidôncias dos lìuxos em lirrga esc¿rla resultantcs clo crsalltamento

tardio. ¡\ âutola sugere umzr grancle semeìhanç:r da lbliação S ¡ c cla lineação mineral com os

resultaclos cstrutuais obtidos por I'lagemann ( 1989) no (ìrupo Canastra, r'elacionaclo ao

Neoproterozóico (Ciclo ISrasiliano).

T¿rlrela 3 - lìstrutulas clcteLntinaclas por 1'homson ( L99l) no Greenslone 1]¿11 (le Crixlìs, caractelizando

DOMINIOS
o fases de de

RtrGIONÄL
(lbra (la á r'ea

rnineralizada)

F()t.tAcAo
N65"8/20'NVr'
-S¡
N25'W/20"SW
- Sr

LOCAL
(dcrtÌ o dâ

hrea
Driûerâlizada)

N70'W/ t5-20". clef rnida
por tttinerql roclding
sobre o plano de fbllação
N65"F720'NW

I,INtrACAO

N65"fll20"NW
_ S.r

O Greenstone 1J¿l¡ cle Crixás 1òi anteliolmente consiclerado c<tm<> s:.yn/òrntttl keels em

fiurção da slta gcometria, distlibuição espacial das uniclacles estratigráfìcas c dzr intcrpretação

que, os Complexos Granitóides, elaûr tochas socrgr,lidas do embas¿rneuto. ,Às investigaçõcs

estluturais e estraligr¿il:rcas em Clixhs (Magalhães, 1991 e Qiteiroz, l9t)5) mostrararam cÌue as

supraclr"lstais não er¿ìm sinformes. m¿ìs quc exibiam a ci/rssica estrulrLração em clomos e qtLilhas.

Queircz (1995) idcntifrcou tr'ôs ärscs clc clclblmação nos seus csluclos conlormc

rcprL'scntir(i(ìs nÌ lAIllrl.,A -1. a scgttìr'.

Novas investigaçõcs estrlìturais e cstratigrtifìcas nos greanstone ó¿l¡.ç cle Clixás

(Magalhães. l99l; Queìroz. 1995), Guarinos (Jost & Iìerreila ['rilho. 1987; .lost e/ a/., 1995) e

Itilar cle Coiás (Danni et al.. 1986) confirmalarn que as seqüôncias snpracrr"rstais nlìo siìo

sinfbrmes. mas estluturas mais complexas que lcsultata cie pelo menos 4 eventos det'ormacionais

(D1 a D4). Baseaclo nessa Írltirna premissa. I'oi elaborado um¿ tabela que relrne os 4 evenLos,

datações e carâcterísticas relevantes l.ro quc tarìge ao Glupo CLixhs, palticularmente à lìormarção

Ribeir'ão clas.Àntas no contcxto dos Corpos IV e V ('|ABELA 5).

N77'Wl2'delìnìda po|
umâ Iine¿ção tninetal ou
lorldirg sobte o plano

N65"ll/20'NW. Ness¿r

zona ocottem lo¿1s de
qualtzo com até l0 m de
diâmetro- boudinados em

seções lonqitudionais.

S, .. Superfìcie de crenulação
corn direções bastanta dispelsâs,
tendendo a E-W sLrbhorizontal
corn levc piunge ptrra o W.
S.r = Superficie de clcllulação N-
S sub-holizontai com suâve
plttnge partt o norte sobre a

lol iaç¿1o N 65 "E/20"N W.

CIìENIÌI,¡\CAO DOIìRAS

N I 8"W/22" c

N I t.Ì730.
lepÌesentaln drìas

popLrlações de

dobtas chev¡¿r¡r.

Essas dobram a

loliação ¿ìsslm

como a Iineacão.



Tabcl¡r 4 - IìesLrmo dos evenlos cleflniclos por Queiroz ( 1995).

0vento

I

Frìsc

D,,_,

PerÍodo

Arqu{)¿ìno
(?)

Descrição da Fasc

D,,

2

NeopÌotcro-
zóico (?)

Ilstnlturação em donros c qLrilhas cm virtude da colocação (ìos

corpos granito-gn/rissicos cie composrção granoclioritica a

knlalítica.
NLrcleação dc clobras l),,, lbliâç¿io S,,, lincação mineral e de
cstir¿rmento l,rn/e,, e zonas cle cisalhameuto d(lcteis tangenciais
2C,,, essâs irllimas clescritas corno tÌrlhas cle emp |r'ão pot
Magalhäcs (1991) no cinturâo do cisalhamaneto clc empulr'ão
Cór'rego Geral-Meia Pataca. Os csfbrços fleradores teli¿ìnl a
dilecão NW/SIj. com verr¡ência dc NW nara SW.

NeopÌot{]ro-
zóico (?)

D,,, I

Os trabalhos (lt: campo permitiram rcìinir uln rroclcsto núìllero (lc modidas eslruLutitis.

visto qr.le o presente estudo não visa umâ análise estrutulal detalhacia. mas que pel'mite conlìrmar

às conseqüôncias clos principais eventos. As mcdidas obtidas dentro dos limites dos Corpos IV e

V revelaram um predomínio do evento Neoproterozóico, Sa com mergulho para SW (FIGURA 3

A c B). Os plalos oour tenclêlroia pâra NE (levem teplesenlar o evento f)3. com S¡3, eftt

concotclâucia com os claclos clc Queiroz ( 1995). l.ista irltirna afìnnação é refbrçacla pelas me.lições

das lincações tlinerais c estilamcnto (l-,,,¡".¡), assìm clelinidas pela autora ¿rnteLio¡ncnLe

rnencionada e que mostr¿u]] r"una lolte tenclência cle se posicionarem soble a S,,,; (IìIGUR-A. 3 C c

D), Ainda no domínioclo Corpo IV l'or¿rm realizâclas meclidas das superl'ícics "C" clas cstr'ì-ltìiras

"S/C" qLte no csterograma sinóptico rllostrâram novamente a inllnência clo evento D4 (FIGIJÌìA

4 A). Medidas cle cìobramcntos r.ro domínio clo Corpo IV clemonstlam o seu paralelisr.no colr

t.,'¡"j (FIGlJlì.À 4 Iì). o quc srLgere um¿ì preservação cìcst¿ìs do cvento lJ¿[. Ao longo cla galeri:r clc

aoessÒ para o Colpo IV lbram realizadas medições cle contatos litológicos c¡ue demonstraram

nov¿ìn1enrc a imposição tectônioa cle evento D4 (trlGtJRA,[ c), Irioa assim clemonstrado, cm

acordo cotll a coleção de nlediclas realizâda pol' Queiroz (1995). qLre a região r¡ineralizacla clo

Clorpo IV e V f'o i afètada pclo evento l)4 Neopro lerozóico. r'eposiciou os contatos litológicos e

clesttuirt os lesclltícìos (le S,ììl em gtande parle, Igualmente porle-se observat que ¿ìs t'eliqnias cla

S,ììl são prcservaclos, assim cotno a L,,,7"3, scncìo que est¿r irltima tetn vínculos iudiscutíveis com o

lren¿l dt minelalização dos Corpos IV e V.

CeÌação de dobras Ir,,,r, r'esponsáveis pelo dotrranento das lirlhas
de empurrão (lo cintrùão de cisalhamâneto de empunão Cótrego
GeLal - Meia Patacâ, a f'oliação S,,,¡, a lineação dc intersecção
Li,,i,,,r o as crenulaÇões [,cr,,,¡. A essa f¿rse ó atlibuicla ainda a

nucleação do Corrcdor 'Iransprcssivo RjbeiLào das Antas/lìio
Vermelho com zonas da cisall'ìalncnto sinistrógelas. Os esfor'ços
qeradores teriam direÇão EW. com verÈência de W oara E.
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Ilstruturíìs
l elrìcionadâs

F,,: N7 l'W/ l6'
Su:

N r8'Li/19"N W
l-rn/c,,:
N71"w/16"

S,' 
' 
ì:

N09'W,l4"SW
Li,,7,, 1:

N0l'w15.
f,cr',,,¡
N0 l"Wl5' e

N74"W/2 r.



EVENTO

'l'AUEI-A 5 - llcsrrnro das pr-incipais lèiçÕes cvolLrtivas r,lo (;rc¿¡t\lont B¿1¡ de Crixás.

IDADE

2.825 Ma
Sm-Nd mas
provavel-
mente >3

Caj

a
L]

E

N
o

Regìonaì
(fácies xisto
verde)

Caiamar | (fácies aìbita-
l79l-7i\lr I eprdoto
Anta honrfels,
U-Pb (ZRN)
SHRIMP, ]

EVOLUÇAO ESTRL]TURAL

D3
I'ALEO-

PROTERO
zotco

Desenvolvimento da foliação principal Sr (em gera

paralefa a S¡) corr fone transposiçâo e formação de

dob|as regionais apeÍadas e isoclinais (orientação

desconhecida). O evento progrediu para um
ilmpurrão conì escamas delgadas e inversào da

seqûência estratigráfi ca.

2707!4Ma
Moquérn

20llrl5Ma
Id. Metam.
Ca iamar
u-Pb (zRN)

D4
NEO-

PT{OTERO-
70lco

Regìonal
Fácies

nrar e HidroLina. Os conrplexos são delimitados pela

mudan,-¡ na' lrajcluriJ5 de S¡ da" supracrustais e

pelo contato com os granitóides.

rgrìrmento poìifásico dos complexos Anta, Caia-

HRIMPJ

epidoto-
antlbollto-

726=16 to
178=7 Ma
K-Arj 

j

Reorientação de So, S¡, desenvolvimento da foliação
milonítica S,,3 e da Iineação de esti¡amento L^/"r.
Desenvolvimento de falhas de empurrão, sheat fattlts
e atividade magmática. Soerguimento do Bloco
Moquérn por mejo de falhas strike-slip durante a

compr(ssào none-sul e falhas de empurrào com

luxos de lavas komati-
íticas e toleíticas, segui-

das por sedimenração
subaquática.

vergencra para o none

H i gh-S t ru i n ¡ror-jdol.r transpressivos e redobramento
da dobras D1. Falhas de empu¡rão em finas escamas

con: vergência para E e de dobras apertadas a

isoclin¡is.

Estrutüras menos delormadas preservam texturas

spinifex, cumuláticas. e brechas de fluxo. As máficas

apresentam pillot. varíolas, vesÍculas e o¡bículos. Os

metassedjmentos possuem lentes de c hert.

Tonalito, granodiorito e

raros granitos em es-

cala quilométrica

OBSERV
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microconqlomerados. grauvacls e ritmitos

Intrusões menores,
provavelmente
graníticas, que sofieram
intenso metassomatis-
mo sódico a 

.

@-;;
imedialamente após o primeiro metamorfisnlo e

transporte tectônico das sl¡pracrustais 
o. A idade cie

D2 em cada greenslane åel/ depende da idade dos

complexos adjacentesÒ. no caso do Gteenslone de

Evolução dos dobramento D¡. l)1 e D¡ pode repre-

sentar uma continujdade progressiva de 2 ever¡os.

Ocorrem texturas preservadas no Corpo lV como

se¡icira em microlitons (Sr) e matriz coln sericita

n]ilonÍtica (S,"r).

ca. de 50 Ma.

Relacionado ao ciclo Brasiliano
Muitas das datações U-Pb SIIRIIVfP em zircões
lorneceram idades de até 590 Ma5.

eoproterozoico)
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nrtixilllo N l4"W/ló'SW (46,88%)

p..Nó7.w/30.
r¡ .N2l.ttl60.sJì
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4o,.ó

39/¡

n46
nìrixim)..N20'tì/21'NW (30.43olo)

p.,N56.W/23.
¡.N34'lì/67'5ll

ITIGURA 3 - (A) Estcrcograma sinóptico da foliação Sa (mcrgulho para SW) c S,"¡ (mcrgulho pa¡a NW) com
medid¿-s rostritas ao Corpo IV e na galeria c'ntrc Corpo IV o v. (B) Estcrograrna sinópiicò ¡¡aiotiaçâo 34 Q¡eigulhopara SW) c S',,.' (mcrgulho para NW) ao lougo da galclia dc accsso ao Corpo IV. (b) Estelooglarna sirìóptiõo cla
lineação rnincral/dc cstiramcnto (L.i":) no Corpo IV c na galcria cntle Corpo IV o V, quo ropicscnta os cixos clc
boudins c lineação mineral cla pirrotita principalrncnte. (D) Estercograma siiróptico da.t,,,u",, ao longo da galcria clc
acesso âo Corpo IV, quc rcprcsonta os cixos dc boudins c lincação rnincral, priniipalmentc da pirrotita.
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n. l0
,ìrixirno..N6 I'W26oNW

,!,,,N l2rtl27.NW

FIGURA 4 - (A) Estcreograma sinóptico da supcrficie "C" com rncdiclas do Corpo IV c da galeria cle accsso ao
Cotpo IV, (B) Èstcrcoglana sirtóptico dos eixos do dobras no Corpo IV (vcrmclhoj c ao longo ãa galcria dc accsso
ao Corpo IV (prcto), coincidcntcs corn (Lmi"r). (C) Estcrograrna dc contatos tcctônicos rcconhccidos ao longo da
galctia dc accsso ao Colpo IV, corrclacionávois à S,¡ ondc, ¿rzul - contalo clolon¡t¿r com clorita-xisto. cìnza,.,
contato dolomìta corn risto carbor.roso, voldc - contato clorita-xisto com xisto carbonoso.

máximo..N29'\V/37'SW

fl N59.\V/20.
n N":ll"lil7o'SIi



5 DISERIÇAO DAS ZONAS DE MINN,RIO CORPO IV E V

A clescriçrìo a seguir sumariza as prinoipais I'eiçõos (letcrminad¿rs em campo, divididas em Colpo

IV. Corpo V c Zona cle alLerzrçãro lclacionacla aos corpos clc minério.

Os eventos de alteração hidrotermaì e cisalhamento pré-neoproterozóioos serão consider¿rdos

doravante como sendo realtivos ao Paleoproterozóico, cle aoorclo com as datações tealizadas na ár'ea

(Tu\BELA 2).

5.1 Corno IV

O Corpo IV está enc¿rix¿rdo no xisto oalbonoso, se apresenta milonitizado c alètado por intensa

sericitização pré-cisalhamento neoproterozóica. Lentes clelgadas e deformadas de quartzo são

lelativamente r¿uas e são comuns veios de quafizo pós-cisalhamento, geralmente pouco espessos. Ocor.r.e

sulfètização intensa, principalmente corn piruotita e vênulas de carbonato cle 1èrro estiraclos na f'oliação.

Nas zonas mais preservadas das estruturas "S/C" pôcie-se reconhecel em diversos pontos, relíquias cla

f'oliação mctamórfìc¿ Sr, S,"¡ cren¡:lada e da lineação mineral I-,u7"3, paralela ao eixo r1e crenulação.

O hangirtg lr,n// do Corpo IV pôcle ser reconheciclo a aproximadarnentc 360 m do cor.po V na

galeria de acesso entre o Corpo IV e V, local esse onde predominam xistos carbonosos, com biotita

ocor¡endo de maneira rítmica, e quaftzo com pouco carbonato de f'erro em lelação as zonas mais clist¿ris,

Ao se aproximar clas zonas mais internas clo Corpo IV percebe-se de maneira geral uma intensa alteração

sericítica nas encaixantes e lbrte variação nos mergulhos devido as estrutulas ,,S/C,,.

Dm ltma galeLia de clesenvolvimento clo Corpo lV ocorre czrlcário gralÌtoso, cinza escuLo a pr.eto. e

brechas cortadas por diversos veios delgados de quartzo na base, em contato corn lìlito grafìtgso, O

calcluio calbonoso pr'óximo ¿ìs zonas mais silicilìcadas adquire tom cinza a acastalìhado, oncle lica

cvidente o bandamento sedimentar doblado. A bo¡cla superior desses calcários é silicificada na f'orma clc

veios l¿rrdios de qrtartzo hialino a branoo, que incluem f'ragmentos milorìíticos e alongaclos cle xistos

c¿rrbonosos, nos quais se nota [bltc sericitização.

Porliroblastos de calcita são comuns em bordas e preenchimento cle liaturas. Ocorrcm clobras

intlalòliais parzrlelers tr t'oliação milonítica em faix¿rs, qne podem representûr zonas silìciiicadas ou cle

cltert ctn tneio ao calo¿ilio. O fìnclo da galeria cle descnvolvimento rnostra rrm clobramento em cscala

nrétrica com eixo paralelo a lineação cle estiramento mincr.al principal (l"u¡"r: N37uW 120,r) e ao plunge d<>s

cotpos clc tninério, O caloário c¿¡rbonoso aplesenta ¡inda houdins de caloita sugerindo tratarem-se dc

veios cle calcita prévios ao cisalhamento e ¿ìs clobras intraf'oliais. Em meio ao xisto ca¡bonoso oco¡.e ¡m¿ì

fàix¿r com zrproximadamente 1.5 m de espessurzr cle sericita xisto com clorita. contendo porfìroblasLos cle

anlÌbólio cle até 7 cm cle comprimento, e glanada rnais tìna (até I cm cle clìâmetto). Esses porlìroblastos

estão cortados pela lbliação milonítica neoproterozóica e apresentâm leve rotacionamento, sendo clue

algntrs ctislais aplesolìtam-se pouco defbrmaclos e orientaclos segundo a f-oliação milonítica.

C^PI1'tJl.,O II l)ásina 27
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A t'oliação principal St apresenta-sr clenrÌlada segnnclo um eixo palalelo Ii lineação mineral

predominante. Paralelo a fòliação St ocolÍem zonas miloníticas (S,,.:) com pouoa silicifìcação em relação

aos l'âlhamentos rlais larclios e clcve que eslar telacionado a unr evento melamórfìco tegional. ¿rssim com<l

Sr,

Nas proximidades clo Corpo [V, na galeria de acesso ao Corpo V, pode-se constatar a zona de

cisalhamento principal, sendo que os maiores rnergulhos sitnam-se no início do Corpo IV, relalivo a

galelia. e que devem estar rr:iacionaclas ¿rs estruturas "S/C".

Os blocos envoltos peta "C" tem os veios cle quaúzo mais preservados e encaixados na sintétioa c

na nntitética. Junto aos veios de quartzo ocone fbr-te enriquecimento de biotita, silicilìcação, selioitização,

carbonirtização (carbonatos de ferro) e sulfetização.

O Corpo IV apresenta diversas gerações de quartzo que foram ordenados segunclo a cronologia

lel¿rtiva reconhecirla nas paredes cla galeria. A TABELA 6 apresenta a cronologia telativa dos veios de

qlvìrtzo no Corpo IV-

5.2 Corpo V

As rochas do Corpo V estão encaixadas, de maneira semelhante ao Corpo IV, no xisto oarbonoso,

sendo clue o este tem como ptinoipal cliferença umâ cstruturação predomiuantemente de quebta e

preenchimento (crak ctnd sea[) e apresenta uma c¡rantidado relativamcnte maior cle arsenopirita cuhedrica.

A arsenopirita ocorre nos clastos e restitos do xisto gralitoso e restringe-se à foliação rnilonítica e

nas bordas clos veios de Q-V 1 e Q-V2 ('|ABBL,A 6), onde ocotre oresoimento (los maiorcs ct istais,

c¿ìractetística semelhante ao halo de alteração reconhecido por Jost & liortes (2001) na Mina tll. A

encaixante com xisto carbonoso apresenta pirrotita Iòliacla segrLnclo S'n.¡.

As estruturas cle qucbla c precnchimento são pró-cisall.ramenfo principal (Pté-Neoproterozóico) no

clomínio clo Corpo V e se apresentam cm bom estado de preselvação. sendo que nas in-rediações extern¿ìs

clo oorpo clc minério ocorrem estmturas lelacionadas ao cisalhamento neoproterozóico, indicando um

cieslocamento para o norte.

Em uma porção mais def'ormada na botda da estrutura de quebra e preenchimento do Corpo V.

o0orre um início de estitamento, cortado pol pequenas fàlhas corn preenchimento de carbonato, sugerinclo

liatulamento nos estágios inioiais da falha e progressão para o cisalhan-rento principal. Poderiam também

ser interpretados como clois eventos defo¡maoionais distintos, mas. de qttalquet maneira, o minério

correlaciona-se ao cisalhamento.



TABELA 6 - Veios de quartzo nas zonas mineralizadas do Corpo IV e V

I,IENTO

Fré- Dl

D1

CORPO IV

D2

D3

Q-IVl: escuro, desenvoive-nos 1¿ns¡o¡t

gari, pós-S¡ QTZ + Fe-CAB + PO +
ASP+CCP+SPH+TLJR
Q-IV2: desenvolvem-se sobre o plalo
"C" das estruturas "S/C" (foliação
milonítica S,,r), leitoso a hialino,
budins.

D4

Q-IV3: Relacionado a falhas
subvcrtic¿ris do evcnlo transpressivo (N-
S), PY+BO

Q-IV,l: desenvolvern-se sobre o piano
'C" das estruturas "S/C" tardias (S,,r),
¡luito estiradas e com dobras
intraf'oliais. QTZ + F'SP + PO + AU +

CCP+ASP+CAB.

CORPO V

Q-VO: escuro. estruturas crack and seal
preseruado das zonas de cisalhamento, com

Fe-carbonato, f'oliado, brechado,
AS P+CCP+PO+FE-CAB

Abreviações: Q,lVl a4 veios de quartzo I até4 do Corpo IV. Q-VO a2 veio de quartzo 0 até 2 do Corpo V, Abreviações minerais conlorme TABELA 1

Q-V1: na 1-oliação milonítica, dobrado na

ponta das lentes onde intercepta o

cisalhamento, distensivo.

Q-V2: no plano "C" das estrutu¡as ''S/C"

(foliação rnilonítica S,,,:), estirado e dobrado
intralolialmente

Microconglomerados, dolomitos, quartzitos,

chert, material carbonoso na encaixante

metasedimentar.

CARACTERISTICAS

Sr 260/3 I (moda). BT-CHL-SE risto carbonoso

Relacionado ao soerguimento dos corpos

gran íticos. Turnal inização.

CAPÍTULo il Págin¿r 19

Associação GRT + HB + CHL + BT + EP +
ASPI + SPH + QTZ. Pico metamórfico na fácies

epidoto-anfibolito . Lú 309124 (moda) paralelo ao

plunge dos corpos de minério e ao eixo de dobras

do Corpo IV. Desenvolvimento da folìação
milonítica S,,i 241144 (moda). Silicificação,
sericitização, c^rbonalt;¿ação, biotitizâção,
s¡rlfefacão.

o
Possível,
mas sem irt-
dícios conr
orovados

S"a 283/28 (moda).
Silicifìcação.

Associado
aos sulletos
e veios qLtar-

tzo-carboná-
ticos, pafti-
cularnrcnte
ao finai des-

te evento.



CAPII ULO II Páeina -i0

Ocorrem veios de cìuartzo paralelos a t'oliação milonítica. clef'onrraclos com restos de

xisto grafitoso e porfiroblastos de arsenopirita. Os veios cle quartzo encontrados no Corpo V

possìiem uma cronologia [clativâ e característioas semolhantes aos do Corpo IV, conlolme ¿r

.IABELA 
6,

Os Q-V 1 e Q-V2 ( I'AIIELA 6) ocorrem em zonas pouco del'ormadas e não fbr.am

al'etados pelo cisalhamento neoprottrozóico. Ðsscs voios mais antigos c cisalhados ¿ro leckrl

do corpo de minério aptesentam lre-dolomita f,rna, senclo muito liaturados e delolmados.

6 ]ZONA DE 4!TE]RAÇ.A.O IìEL4qONADA A,QS CORPO,S DEì4TNÉIìIQ

O mapeamento das paredes das galerias permitu o reconhecimento cle halos de

alteração concêntricos ao redor do minério, bastante semelhantes nos Corpos lV c V,

particularmente nas áreas pouco afetadas pelo cisalhamento neoproterozóico. l,eitos olr

peqlrenas lentes sericíticas com biotita são comuns nos xistos carbonosos, cle maneira

semelhante aos que ocorrem no Corpo Superior, e apresentam biotita concentlacla nas bordas,

sendo cortados pelos veios Q-v2. Afastando-se das lentes, a rocha torna-se mais grafitosa,

mais rica em arsenopirita e a serioita aparentemente desaparece.

Uma subtlivisão telacionda ao nitoleo das alterações encontraclas é apresentada na

TABELA 7,

TABIILA 7 - Zonas cle alt

coRPo tv
Xisto calbonoso, veios cle
quartzo cotn gtanâda,
arìlìbólio, biotita, sericita,
pil|otita. arscnopiIita,
calcopirita (pleclominância

COIìPO V

iro hidrotelrntl rclecionarlus aos ( ot

Xisto carbonoso. veios de
qualtzo com gÍ¿ì¡'ìiìda,

anfi bólio, biotitâ, serìcita,
pirrotita, arsenopiIita,
caloopirita (pleclorninaincra

7 BRECI{AMENTO RELACIONADO AOS CORPOS DE MINÉRIO

INTEIIMEDI/1RIO

Visto que a presença de brechamento está estritamente relacionada com a entracla clc

fluidos hidrotcrmais e que ambos os processos estão vinculaclos aos plocùssos mineralizantes,

30

B¡otita rsericita

l,entes cle sericita no xisto
catbonoso

4ÍL ùlgrylu1tjl __

Biotita lsericita

l,entes de sel icita no xisto
carbonoso

X¡sto carbonoso

Carbonato cie fillo
(siderita?)

Xisto catbonoso

Calbonato de fet lo
(sidclita?)
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é leito aqui umâ c¿uâctelização clos tipos possíveis clc sistemas de brechamento quc alètam os

corpos dc minério.

IJrechas são rnais comumente ensontradas nas partes supelioles da crosta tetrestre,

saturadas de 1'luidos, ondc a clefotmação lirptil ó domir.rante, As blcchas hidrotermais

constituem uma subclasse da familia clas blechas, na qual as rochas breohadas interagem com

soluções hidrotermais, típicamente ¡icas em água (Jébrak, 1997).

Os estudos petrográlicos tem mostrado qlre os sistemas de brechamento nos corpos

mineralizados tIo Greenstone Belt cle Crixí¡:t, principalmente nos Corpos IV e V e Zona

Inlèr'ior, conf'orme PRANCFIA 1, estão intimarnente relacionados à alterações hidrotermais ao

lor.rgo cle conclutos, rcsrtltando em diversos Lipos c intensidacles de alteração. Outra fèiçãro

importante loi o reoonhecimento da forma feoorrente cla atuação clos fluidos, que pôde ser

reconhecida, por exemplo, em porfrroblastos de cloritóide. A PRANCHA 2 mostLa nm

porfìroblasto de cloritóide com preenchimento da fiatura caracterizado pela precipitação

repetitiva de clot'ita e calcita. Ëssas caraoterísticas lìmitam a classificação de processos na

área estudada a dois tipos, de aootdo com os critérios de Jébrak (1997):

a) Brechamento assistido por fluidos (fraturamento hidráulico): é relacionado a um

incremento da pressão do l'luido dentro dos veios. o aun-ìento da pressão do fluido pode

ter várias origens, entre elas, a climinuição da permeabilidade da lalha pelo movimenro

clesta ou pela cleposição de minerais. ou pela ef'ervecô ncra ot boìling, como resultaclo cle

reações clttímioas. O.r1¡a^v,ç se manifesta na fi¡rma de pnlsos cle maneir'¿r unilbrme e é um

brcchamento com!Ìm em depósitos r¡incrais.

b) Brechamento assistido por 1'luidos (fraturamento cr'ítico): é r'clacionado a clestrnição clo

eqttilibrio entre a pressão do fluido e o .r1l c^rJ regional dent¡o do veio, A pressão clo fluiclo

ciimir.rui em resposta ¿r uma sitbita abertura de espaços gerac'las por movimentos rápiclos ou

pela intelsecção clc veios diferentes, o qìie vem a explicar porque as intersecções cle veios

são associadas cÒt1ì zonas cle brecliamento intenso. O stless se manilesta na lorma cle

pulsos clc maneir¿t ttniforme^ senclo esse tipo cle blecharnento oomumente e¡contracio c¡r
depósitos do tipo /oda.

Esses dois tipos de brechamento podcn.r ser vistos no esquema da IìIGUR{ 5. senckr

que os mesmos oconem, geralmente, em intima associaçtìo, porqlre ambos dependem de

variações na ptessão dos fluiclos. Ambos os tipos de brechamento assisticlos por fìuiclos ger.am

texturas cle ftagmcntação in.!il¿r. como b¡echas em mosaico, nnm paclrão de "quebra-cabeç2r,,

lt
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sem rotação signiircativa dos liagmentos, [Jma leve rotâção dos liagmentos loi observada no

Colpo V. corno resllltado do brechamcnto crítioo. porque os fì'agmentos sofiem um colapso

imediat¿unente após a tiagmentação, lsso inclica que ocorreu um brechamento cr'ítico extenso

e que o processo de dilatação foi um processos contínuo com larga disponibilidade de espaços

abertos (.Iébrak, 1997).

Outra característica do brechamento assistido por f'lr.ridos ó o fäto dos tiagmentos

selem angnlares e clo brechamento seguir tipicamente planos de clescontinuidade pré-

existentes (Jébrak, 1997), como é o caso das brech¿rs de xisto carbonoso rompidas

prelèrencialmente nos planos cle foliação nos Corpos IV, V e da Zona lnfcrior.

#fl

F'IGURA 5 r llustração csc¡uemlttica do meoanismo de blechamento assistickl por luidos em
depósitos de veios hidrotermais (A) e a geometria resultânte das blechas (lÌ), segunclo Jóbrak ( 1997).

"þå 

^ICrit¡cal
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PRANCHA 1 - Estrutura brechada nos corpos mineralizados: (A) e (B) Corpo IV; (C) c (D) Corpo V;
(E) c (F) Zonalnlerior (Mina lll).
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PRANCHA 2 - (A) - lmagem da amostra K59-34143 da lâmina delgada (5x3cm) submctida aos
ostudos pctrográficos c dc análise com auxílio de EDS. Os númcro rcprcscntam os circulos nos quais
foram realizadas análises. A matriz cinza e sericítico-feldspática, com vcnulaçõcs dc cloritito cm
vcrdc. Enl meio a massa scricítico/feldspática ocorrcm porñroblastos dc cloritóidc, parcialmcntc
dccompostos pela cloritizaçãolcarbonatização, provavslmentc neoprotcrozóica. (B) Circulo Cl da
amostra K-59-34143 com cloritóidc fraturado. Notar a muscovita fura na matriz (MSl) c muscovita
mais grossa (MS3) marcando o rcflcxo da fratura do porfiroblasto dc cloritórdc atravós da matriz (C)
Diagrama da imagern (B) indicando as divcrsas fascs dc cristalização dos parcs clorita-carbonato
sugerindo trôs pulsos dc alteração/precnchimcnto.

l.J
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II\lfROOUCÃO

Os diversos trabalhos geológicos efètuados na área da Mina III por vários autores

utilizaram termos distintos na descrição das mesmas unidades ou litotipos, clihcultando muitas

vezes o resgate clos dados obtidos no clec<lrrer dos últimos 20 anos. Por este motivo é

inicialmente apresentada uma proposta de correlação dos tennos utilizados nos principais

estudos petrográficos e das nomenclaturas cle rochas aclotadas pela Mineração Serra Grancle

conforme a TABELA 8

TABELA 8 - Corrclação das nomenclaturas dc rochas utilizadas p:rra a Formação Rio Vermelho c
Ribeirão das Antas.

(]APTTIJI,O III

Solo

/\ùtìbolit()lino. rnódio c gr osso

Clorita-mlibólio xist¡)
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I)olonìilô
Dolomrlo uìpuro. com (llssctnlnllç¿o dc btol¡l¡ c/ot¡
cbril¡. cncâix¡ntc (ìa zo¡a nrincrrrliz¡¡1¡

Cîrbon¡ltùclofltâ xisro. 'lr¡¡rsiçrio cnlrc o dolo¡niro
irì¡t)uro e o cbritâ-xisto (CVX)

Ck)ri1¿ì-Nisto vcrdc. gr¿n,(lito c gr¡¡ìllda-obritî xislo

TIIOMSON û946)

ìicflc,tâ x,slo c sÈncr

c'l*ii; gr.m,t.r'*!
ûìâg¡rctrtâ nìnciçâ

Lrcrn¿-Ptr'g¡ooräsxF

.q!r4r9-d.þIrl!tÀ*!Ì ,

l.ì-([rânzo xrslo dr clìpa da zonrt

'I'IID()IX)R() 11995'

Ltt'lú1zo t: )tt¿tû¿h¿ú

(iralrlll litsb c/ ve¡os (ic (lL¡rrruo. grnlita xist(Ì supcflor
/onIì dc voios dc qrìî¡tzo. ,,(r.,cl¡¿7 r gflìlitoso

biotit.ì-(tuaftzo xist()

ljácìcs
Vulc.ìnossedirnc¡ìt t

I)okrn;to vÈmrl¡ì(lo c

¡j¡oril¡r-b¡dila-qr¡¿rl zo

ñlctrìgflruvâùr

ì)olrtrniLo nraciço conr
zonas ricÂs enì cloritâ

As sobreposições de alterações hidlotermais e falhas trazem grandes clificuldades para

o reconhecimento, separação e interpretação das unidades e dos eventos que acometeram

t.()R't'tts

(llorih-soricitn-

sftrna(la xislo brn(lado

Ck,rit.Frn.'gn(til:! Yi\L('

Volc¿nossc(limcìtar

llrech.ì pc¡itic.ì
grlriitosâ cìnìcntadt

minÈr¡li1¡da nrl¡.nr

Q(¡ârtroiilorir -

p¡agi0c¡ristu risLo

Cloril¡-srârur(l¡ xisk)

Quâfzo'cloritâ-

l)ir.olilrÐragnctit1ì

ll¡t,r Mâc

l¡klspriticos
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p¡incipaimente as roohas da [ormação Ilibeir¿ìo das ¡\ntas. r\s clilerenças de competência

existentes nos contatos litológicos são um dos controles lundamentais para o desenvolumento

das zonas de cisalhamento e/ou reativação de zonas de cisalhamento mais antigas. Os lluiclos

de alteração utilizam-se da permeabilidade nas rochas impostas pelo brechamento,

dobramento e das zonas de cisalhamento.

A inversão estratigráfìca reconhecida por autores anteriores (Theodoro, 1995; Jost ef.

ol., 2000) pode ser reconfirmada na interpretação da descrição dos testemunhos de sondagem.

No detalhamento clas unidades pertencentes à área em estr.rdo será considerado o

posicionamento estratigráfico atual, ou seja, os metassedimentos da Formação Ribeirão clas

Antas na base e as metabásicas cla Formação Rio Vermelho no topo.

Com base nos estudos petrográficos dos testemunhos de sondagem IV-22,1V-23,IV-

29, K-03, K-0ó, K-44, K-49, K-59 e mapeamento geológico das galerias de acesso, foi

possível a subclivisão cle três unidacles litotípicas. Esta suMivisão utilìza a nomenclatura

proposta por Theodoro (1995) com modificações, que refere-se à composição do protólito

metamorfisado e às zonas de alteração hidrotermal, o que simplifica o agrupamento das

unidades, dada a grande complexidade litológica.

Os sulfbtos representam uma parte f,rndamental na associação com a mineralÞação de

ouro dos Corpos IV e V e, sendo assim, fbi feita uma ouidadosa descrição aos mesmos. Outra

meta impofiantc no cstudo ctos opacos loi a tentativa cle se estabelecer uma comelação

temporal relativa entre as diversas cspécies de sulfètos e oom o ouro. Os estudos foram

realizados em seções polidas e nas amostras cle veios polidos cm amkls os lados (links),

visando também uma melhor fundamentação petrográfica para o estudo das inclusões fluidas.

Após a descrição clas unidades litotípìcas segue uma clescrìção clo banco cle dados

construíclo especialmente pala ertender as necessidades do projeto, no p.rocessamento e

posicionamento do grande número de informações petrológicas.

1 F'ÁCIES VULCANOSSEDIMENT"å.R

As rochas da lácies vulcanossedimentar na área estudada são representadas por

metabasaltos toleíticos, apresentando-se lieqüentemente como anlibolitos a an fibólio-xistos,

com cores verde clala a verde escura, em flinção do conteúdo cle anfìbólio, granulações que

vão do muito fìno ao grosso e texturas grano- a nematoblástica. Ocorrem diversas estruturas

relíqueas de estruturas ígneas, como amígdalas, pilkw lavas, materiais interpillows, ILLfos,
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brechas þlliow hreccicts) e derrames mâciços. As principais características clsstas rochas sàô a

presença constante de hornblenda/actinolita.

A composição principal dos anlìbolitos é de anfibólio com nuoleo de actinolita c

bordas dc hornblenda (70-80%, ver Capítulo IV - Químioa Mineral), oristais grandes de

oligoclásio recristalizado ( I 5%) e ace ssórios oomo zircão c óxidos de ferro.

O anfìbolito ainda sofie alterzrções posteriores que afètam prinoipahnente zonas menos

impermeáveis como de falhas, inter-brechas, inter-pl//orys e tui'os, onde ocorre silicificação,

epidotização, sglfetização, cloritização, biotitizaçào e cal'bonatização. A grande clifelença de

competência entre os derrames maciços e pillows com os depósitos cle tufos torna estes

últimos altamente suoeptíveis a direcionar as zonas de oisalhamento, t'esultado dos esftrrços a

que todo o pacote foi submetido.

Dentro clas zonas mais pelmeáveis e alteradas hidrotermalmente ocorrem titanita e

epídoto, por vezes relacionados a estrutlrras "SiC". O oarbonato de fèrro de cor azuì na

coloração seletiva substitui o anfibólio, sendo que qu¡6t7o (15-20Vo)" calcita (<10%) e clorita

(picnoclorita) (5-20%) oompõem as fases de alteração hidrotemal mais tardias. Na lâmina

Iy -22-0168'l for¿m encontrados cristais de turmalina que devem estar relacionados aos

eventos de alteraçãç. A dolomita como mineral de alteração se apresenta muitas vezes na

forma de psendomorfos da hornblenda/actinolita, principalmente nas zonas de ftaturas, o que

pode ser indicativo dc altas pressões de COz relacionadas ao evento que fiaturam os

porfìroblastos. A clorita e cpídoto são singenó1icos e a biotita é cloritizacla (CHL3) e

epidotizada (EP3). O plagioclásio posstri inclusões do epídoto (trP1), titanita o clorita. Ilxiste

uma relação de blastese entre a dolomita, biotita, sulletos e olorita com a l'oliação,

provavelmente S,3. A pirrotita ocome envoìta por epídoto microcristalino. llm zonas mais

intolìsamente alteraclas são enoontraclos porltroblastos euéc icos de an{ìbólio tardios (amostra

lV -22-01687), que podem ser correlaoionados às zonas ricas em porliroblastos de lèrro-

tschermakita, nos metassedimentos cla Formação Ribeirão das.{ntas, que está relacionado ao

evento de alteração hidrotermal associado ao evento D3.

Os estulos petrogrlìficos pcrmitiram elabor¿rr uma tabela cle relações cle blastese que

fòram associados aos eventos que ocol1elam nos litotipos do Grupo Crixás aplesentado na

TABEI,A 9.
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TABELA 9 - Rclaçõcs dc blastcsc dctorminadas para as rochas da Fácies Vulcanosscdimcntar.

olita
Oligoclásio
Zi¡câo
Óxido de ferro
Dolomita
Fe-tschermakita

Quartzo
Epidoto
Titanita
Turmalana

Clorita
Calcita
Biotita
Pirrotita
Quartzo

Gonvenção:

A base desta unidade com a Unidade Terrígena é tectônica, e a sua espessura total é

estimada em 300 a 500 m (Jost & Fortes, 2001). O contato no topo com os meta-komatiitos da

Formação Córrego Alagadinho, que não foi constatada nos trabalhos de mapeamento, é

considerado abrupto pelos autores anteriormente mencionados.

Foram reconhecidos episódios vulcanogênicos, caraçterizando ciclos com pequenas

variações e com escala métrica variável, que se repetem várias vezes ao longo do pacote de

rnetabásicas. Esta seqtiência se apresenta invertida nos testemunhos de sondagem, podendo

ser dividida por meio de suas estruturas e litotipos em três episódios vulcanogênicos

correlatos, que se repetem várias vezes dentro da unidade vulcanossedimentar. Da base para o

topo foi observada a seguinte ordem:

a) Derrames maciços: metabasitos maciços a pouco foliados, verde claro com granulações

muito fina a grossa. Freqüentemente apresentam venulações preenchidas com calcita

branca, condicionadas por fraturas, com bordas cloritizadas.

b) I'ilknv lava. pillobry com mais de 20 cm de altura, às vezes com amigdalas em suas

bordas, com leitos de tufos carbonatizados e geralmente foliados.

NEOPROTERO.
zótco

Mineral da direita altera para mineral da esquerda
Mineral da direita incluso no mineral da esquerda.

D4

Falhas tardias
reativam
falhas
anteriores
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c) 'l'ufòs: colol'ação vercle clara ¿l bl'anca. apresentall granulação média. l¿lmittaclos e/ou

lòliados.

2 FÁCIESTERRÍGENA

A fácies terrígena constitui camadas de xislos deformados, conr intercalações de

rochas dolomiticas e metabásioas, lieqüentemente cortadas por zonas de cisalhamento e zonas

com fbrte alteração hidrotermal sobrepostas. Esta uridade litológica é particulzumente

importante por hospedar quase todos os corpos mineralizados da Mina lll, além dos Corpos

IVeV.

As rochas desta unidade tcm sido usualmente denominada de tnetagrauvacas, no

sentido de Iftynine (lir: Friedrnan & S¿urdcrs, 1978), onde t graywackc é considerado como:

"arenito cornposto por partículas cle qua zo angukrso, clteil e tagmeutos abundantes cle

roclras melarnórficas. com pouco ou nenhum cimenlo c fcldspato. contendo mais qtre 12-171[

de micas e clorita. tanto na matriz argilosa como nos fragmentos de rocha". Ilste termo tem

gerado confusão nas descrição de terrcnos rnetamorfisados, vulcanosseditnentares ou näo.

<levido ¿ro seu vínculo genético com a teoria dos gcossinoliuais e, assit¡ sendo, Iìriedrnan &

Sanders (1978) não recomendam a sua ulilização. llsses autores sugerem que estas rochas

sejam denominadas de a¡enitos liticos argilosos. Suguio (1998) propõe ainda a tradução para

o português do termo wacke como "vaque". Neste trabalho será adotada a nomenclatura

mefawacke, em acordo corn Ronde et c¿\. (1992).

Será adotado ainda o termo oarbonoso ao invés de grafìtoso^ em acordo com Foúes

(1996) que definiu valores isotópicos (ôC,,,r) de - 15.11 a 17,99 Yoo para a matéria carbonosa-

indicando uma glafitização apenas incipicnte e. ainda. classifìcanclo-os como sendo de origetn

orgânica.

llxistem duas terminologias para descrever a matéria ca¡bonosa precambriaua:

querogênio e bctume. Querogênio se refere a matéria orgânica insolúvel, em partículas macro-

moleculares, dispcrsa em sedimentos consolidaclos. os quais estivcram virtualmente ìmóveis

desde sua deposição. Acredila-so que o quelogênio precambriano deve tcr sido similar aos

querogênios tipo l. derivado de algas lacustrìnas. e lipo II de litoplânclon marit ìo. lletumc se

relère a substâncias orgânicas macromolccul¿¡-res, as quais são móveis na forma de fluidos

viscosos (em gcral óleo ou gás), ou que passat'am a uma fàse ilnóvel, solidificado por

proccssos de politnerização. () cicpósito mineral cle Witwatelsrand também apresenta nlaterial
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carbonÕso na f'orma dc lcitos e nódulos (Spangenberg & l:rimmcl. 2001), de forma

scmelhantc à cnoontrada na Irormação Ilibeirão da Antas.

I{asmusson et aL. (1999) demonstraram clue o movimcnto de hidrooarbonetos que

atravessam arenitos podem formar nódulos ao rodor de minerais pesados e radioativos

detríticos (p. ex. rnonazita e lorita). Sua teoria se baseia no fàto que a radiação ionizante

provoca ligações cruzadas e polimerização das moléculas de hidrocarbonetos. l)urante tal

processo, as ligações Cll:l e C-S são c¡nebraclas prelèrenoialmente às C-C, o que resnlta na

liberação de H e S para o fluido circundante. Se houver uma salmoura rica em metais cm

rnigração simultânea on postcrior nestas rochas, ó possível que o enxôùc reaja com os metais

fbrmando sulfctos disscminaclos dentro clo betume o¡l na ftrrma de uma fìna camada de

sulfetos ao redor deste, mantendo seu núcleo radioativo. Este é o caso encontrado em Eastern

Gotctfieltts no oeste Australiano e na bacia de Witwatersrand na Áhica tio Sul. Os nódulos

encontrados na Formação Ribeirão das Antas não apresentavam camadas de sulfetos, traços

de radioatividade, segundo testes fèitos com contador Geiger, e não loram enoontrados

minerais pesados radioativos nos metassedimentos desta fòrmação.

Os "nóclulos carbonosos" encontrados nos metassedimentos da lrormação Ribeirão das

Antas, constituídos por material c¿Lrbonoso e oarbonato em proporções diversas (PRANCIIA

3), foram primeiramente interpretados como de origem sedimentar. Os estudos petrográficos,

entretanto, indicam que a maioria destes nódulos são provenientes de leitos mais ricos em

matória carbonoszr que fbram transpostos pela S¡ c, na região apioal das dobras associadas ao

evento regional de crenr:lação, fbram truncados, isolados e rotacionados pela lransposição

plzr.no-axial S.j (PRANCI'IA 4 (ì). Com a superposição da lbliação geradas pela zona de

cis¿rjhamento lrouve rotação c a lecristalização dos clastos, o que provocou uma aglutinação

da matória catbonosa cm peqlrenos clipsóides posicionzrclos pctpendicularmcnte ao esftrrço,

confòrme pode ser observado na PRANCHA 3 A, Il e C. Enr seções perpendioulares ao

esfbrço os fiagmentos mostram-se com seções circulares confbrme PRANCFIA 4 A. Com o

aumento da intensidade do cisalhamento estas estruturas são ainda mais estiradzu, surgem

sombras dc pressiro c com a colìtinuicl¿¡cle da cleformação, os n(rclulos são deslruídos

(PRANCjI{A 3 D, Lì c Ii, ver t¿rmbém a TAIìF)I,A l 0).

Bsta evolução sugere quc outros matcriais considerados como clastos, como os

carbonatos. agregados de quartzo com ou sem micas, xisto carbonoso e material pelítico,

podem ser, pelo menos em parte, originados por brechamentos pré- ou sin-S,"¡ (PRANCHA 4

C, D, E e F), tèições cssas bastante oomtms nas zonas mineralizadas (ver Capítulo II,



llrechamcnto rcllrcionado aos c{)rn(ìs tle minJ'rio l.

A litologia é composta predominantemeite por metateãc,te fèldspáticos de cor cmza a

negra. carbonosos e com fieqüentes olastos líticos diversos, chegando a constituit lcitos de

metqwackes líticos. Ësta unidacle inchri fìeqüentes camadas, bandas e lâminas cle filito

carbonoso, derivadas de fulhelhos, goralmente em contato gradacional, onde são mais

poupados das det'ormações regionais associadas aos cventos de cisalhamento. Não rar¿rmente

ocorrem leitos ricos em olastos variando de grânulos a seixos com até 5 cm de comprimento,

constituindo metaronitos tèlc1spátìcos ou líticos tügilosos conglomeráticos. Freqüentemente

possuem clastos de carbonatos, que podem predominar sobre os demais nas proximidades dos

corpos de rochas carbonáticas.

A matriz do metawacke é composta, em essôncia, por plagioclásio (10 a 40%), quaftzo

(- 5%), biotita (3 a 15%), clorita (10 a 20o/o), maleúal carbonoso (1 a 2QYo), muscovita (0 a

307o), carbonatos (0 a 20%), além de acessórios como ilmenita, turmalina, cpídoto, nrtilo,

titanita, apatita, pirrotita, arsenopirita, calcopirita e pirita.

Localmentc a rooha encontra-se bem preservada de defolmações tardias e nestes paftes

pode-se verificar clastos angulosos a pouco arredondados, oom granulação submilimétrica a

decimétrica. Estes últimos são fbrmados predominantemente por quartzo monomilerálico ou

como agregados de fleldspatos, carbonatos com inclusões de material carbonoso e/ou óxidos

de Tì/Fe e fiagmentos líticos c¿ubonáticos, de filitos carbonosos, cle quartzitos oLr metachert e.

mais raramente, de agregados de quartzo e Èldspato (PI{ANCIIA 4 Iì). Em função cla

proximidade das zonas de cisalhamento tardias, quc também coincidem com as areas de

influência da zrlteração hidrotermal, ocorrem debrmações suaves a destrutivas como

estiramento dos clastos/breohas e dos "nódulos carbonosos".

CAPI'I\JLO lll I'ágina 4l
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PRANCHA 3 - Ilustração da seqüência do fonnação c clestruição dos "nódulos carbonosos": (A) a
cvolução da crcnulação Sn,, scparou zonas apicais dc dobras dç material carbonoso. (B) o avanço cla

intensidadc do cisalhamonto gcrou o "nódulo": (C) "nódulos" dcscnvolvidos c .iá com principio dc
dcformação: (D)" (E) c (F) scqüôncia dc dcstruição da cstrutura dc acordo conr a intcnsidadc do
cisalhamcnto rclacionado ao cvcnto D4
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PRANCHA 4 - (A) Cortc pcrpendicular a fìrliação principal mostrando o cstiranrcn{e d¡r 1,çi1¡¡i ¡lçr
quartzo dobrados c dc nódulos carbonosos" scgundo â Ln,r,,3 (bloco dc anxrstra corn -5 x :ì cur)- ((:)
brccha dc quartzo cont foliação dobrada marcada ¡rclr matcrial carbouoso (Sr) cnl rnciri ¿r rrratli;,.
¡rrcdorninantcnlcnto scricitica dominado pcla foliação S,,,r (anlostra l\¡-22-llJ076). (D) Lrrccha conr
lnatcrial carbonoso rotacionado. prcscrvando ¡rarcialntcnlc a filliação S¡" (li) brccha angrrlosa clc
qtlartzo com sombras dc prcssão. (F) brccha carbonátic¿r/carbonosa cstirad¿r aprcscntado bandanrcnto
intcnro (Sr). (G) clasto carbonático (calcita) com inclusõcs dc ihncnita c plagioclásio (amostra K59-
I e435)
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O contato infèrior dos xisto carbonosos com as metabásicas é abrr,tpto rnarcado pela

zona dc cisalhamento. que no Pcrlil Ð-W (^NFìXO l) pode ser reoonhecida r.ra superfìoie pelo

sistema slrperimposto de clrenagem do l{io Verrnelho- A parte superior da (Jnidade 'I errígena

apresenta ritmitos e/ou dolomitos primários e os bibtita-clorita xistos, mas está geralrnente

mascarada pela intensa dolomitização (Jost & Fortes, 2001).

Iìoram encontradas várias relíqr.rias das rochas originais nos testemunhos de sondagem

teotonizadas, às vezes com suave ulteração hidrotermal, como por exemplo ritmitos quartzo-

carbonático-carbonoso (PRANCHA 5 E), arenitos e microconglomerados. No testemunho de

sondagem F-462 foi identificado uma zona de microconglomerados com seixos de até 0,6 cm,

predominantemente de quartzo, arredondados, que gradam para meta-arenito a meta-siltito

com grânulos dispersos, com estruturas típicas de correntes de turbidez, indicando ambiente

deposicional próximo a m¿ìrgcns oontinentais ativas, coruoborancio zr af,rmação de Jost &

Fortes (2001 ).

Foi detectada uma alta concentração (até - 28,4%) de fluorapatita, cm uma análise de

clasto c¿nbonoso da lJnidade 'l'errígena na metawacke (FIGUIIA 6, PRANCHA 5 A e ß,

amostra IV-22-11218). A presença de apatita nas ooncentrações acima mencionadas traz

inlbrmações complementzLres sobre o ambiente deposicional, principalmente da zona

mineralizada. Sobre a precipitação do ftrsfàto, Froelich et al. (1982), propõem que partíoulas

cle oxi-hidróxiclo de fðno, fòrmadas hidrotermalmente pela reação entre fluidos ricos em íèrro

e água do mar oxigenada, podem co-precipitar fosfato. Adicionalmente a crosta oceânioa c

seus sedimentos em regiões de fìancos de arcos também atuam como sítios removedores de

firsfæo da água malinha (Wheat el al., 1996). A retirada de l-osfàto pelos óxidos de Fe está

relacionada com o nível de oxigênio da atmosfera e hidroslèra (Shen ø/ al,, 2000). Os mesmos

autores citam ainda um exemplo de ftrsfògônese no período final clo Proterozóico em um

oce¿no bastante oxigenado, permitindo a retirada de lòslato pelo "bombeamento" de F'e

hidrotermal e pela proliferação da atividade miorobiológioa.

A análise da FIGIJRÀ 6 revela ainda que o clasto lico em fluorapatita apresenta

caloita e flogopita, plovavelmente primários, em concordância com análises da química

mineral (ver Capítulo cla química rnineral), sendo que a olorita e dolomita Iòram gerados

durante os eventos de alteração hidrotermal.

þ'oi ainda ópticamente constatada a alteração da ilmenita, provavelmente para

pseudorutìlo (PRANCHA 5, C e D), sendo que este tipo de alteração é muito comum em
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depósitos de minerais pesados com ilmenita detrítica (Wort & Jones, l9S0). O rutilo parece

associar-se predominantemente com as zonas hidrotermais mineralizadas em ouro, de modo

semelhante os descrito por De Ronde et al. (1992) em mineralizações de ouro no Greenstone

llelt de Barberton. Houston (1988, in: de Ronde et al., 1992) também relata aumento de

concentração de TiOz, principalmente sob a forma de rutilo em rochas cisalhadas

mineralizadas em ouro da mina de Barbrook, também em Barberton.

-fo(j ri:
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FIGURA 6 - Difratograma dc um clasto de xisto MCAR na amostra lV-2z-ll2ltl mostrando sua
composição predominante de fluorapatita (28,4yo), além de quartzo, carbonatos, pirrotita, flogopita e
clinocloro.
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A TABELA l0 apresenta as relações de blastese na Fácies Terrígena reconhecidos

ópticamente nos estudos petrográficos.
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PRANCHA 5 - (A) Clasto carbonoso analisado æm auxílio dc raios X (lV-22-16303). (B) Mesma área
dc (A) com imagem gerada com auxílio da cátodo-luminiscência rcvcla a apatita em verdc intenso
limitada ao clasto (lv-22-163o3) (C) c (D) Ilmenita com deformações provocadas pela crenulação c
alterações para rutilo (pseudorutilo?). Ocorre também turmalina associada. (E) ritimito quartzo-
carbonático com cstruturas primárias bem preservadas. Pode-se reconhccer claramente a alternância de
leitos carbonáticos e quartzo-carbonosos (amostra K59-44950) (F) Epídoto radioativo (ver halo
plocróico na biotita a direita) alterado com a proximidade do cisalhamento. gerando
microcristalizações.
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Nas zonas de alteração cla ihnenita. o epícloto é também alterado. l'estando apenas

contomos microcristalinos em agregados muito linos de minerais, ou apenas como

psendomorfòs (PIìANCHA 5 F), indicando. provavelmente, mudanças na composição clo

fluiclo hidrotermal essencialmente aquoso para fÌuidos com COz, que instabilizam o epídoto

(Kerrick, 1974). Outra característica marcante é o apolte de K' no sistema, danclo início a

pelo menos duas gerações de biotita e uma de sericita (D3), seguida de uma redução de

temperatura e da atividacle clo potassio no evento D4, resultando em intensa cloritização

tardia.

Os olastos.já aruedondados e estirados cie carbonato primário solrem alterações para

clorita e biotita, rcstando seus contornos marcaclos pela biotita milonítica. Clastos de xisto

carbonoso tem turmalina e ilmenita, este ú¡ltimo substituído por nrtilo. A turmalina ocorre

ainda no xisto carbonos, nos "nódulos" carbonosos e em veios de quartzo (Q-lVl),

apresentando às vezes oristais rompidos pela crenulação S,n¡.

A presença de rochas carbonátioas sedimentares intercaladas na fäcies terrígena é

bastante limitada, o que dentro das dimensões deste estudo, não permitiu um tratamento

individualizado (por exemplo, uma fácies oarbonática primaria). A ocorrência dos ca¡bonatos

com características primárias será tratada dentro do contexto da fácies terrígena e os grandes

corpos de dolomito, resultado da alteração das rochas metassedimentares, fòi incluida na

I;ácies de alteração hidrotermal, discutida a seguir.

Nas proxirnidades das zonas mineralizadas há grandes cliticulclacles nas interpretaçòes

da origem das rochas carbonáticas, devido à delòrmação intensa e ao hidrotermalismo oom

czu'bonatização associada. Entletanto, alguns corpos com tamanhos limitados de dolomito,

intercalados na fäcies terrígena, loram considerados sedimentares em lirnção dos contatos

gradacionais com o metarvacÉ¿, estnrtulas laminaclas carbonosas (PIìANCI-IA 5 E), pela

presença dc leitos micáceos e de clastos silicáticos, observada fo¡a das zonas de defòrmaçào

e/or.r irlteração mais intensa," Próximo aos conta-tos eom a mel(lwa(:k¿ ocorrç lieqiienlemgnte

texturas sugestivas de que parte do material oarbonoso e da calcita sejam de origem

sedimentar. Muitas vezes a recristalização cla rooha oblitera ainda mais estas texturas, que sào

reoonhecíveis apenas pelos contornos deixados pelo material carbonoso.



CAPÍTULO ilt - p:igina 48

TABBLA l0 - Rclaçõcs dc blastcsc dctcrminadas para a F'ácics Tcrrígcna, com as altcraçõcs o
inclusõcs nlilterais constatadas ópticantcntc. A numcração das várias fascs mincrais sc rcfcrc ao cvcnto
c não ao nrimcro dc fascs cncontradas.

FACIES TERRIGENA

Fase Mineral

Material
Carbonoso

Zi¡cão
óxido de fe¡ro
Quartzo
Muscovita
Oligoclásio
Albita
Clorita
Biotita
Epldoto
Calcita
Dolomita
llrnenita
Rut¡lo
Tunnalina
T¡tan¡ta

Granada
Fe-tschermakita
Cloritóide
Arsenopirita
Pirrotita
Calcopirita
Ouro
S¡der¡ta

Flúorapatita

-(D
(D

-
EPT

lktl o I

BRECHAMENTO

zótco
D4 (S¿

1 \\\.t\

ção sub-
aquática,
provável-
mente
próxima a
margens
continen-
tais
ativas.

-

Convenção:

-

Nos dolomitos, são comuns porções brechadas, interpretadas por Theodoro (1995)

como provavelmente originadas por sobrecarga, colapso ou solapamento durante a diagênese.

Esse processo, provavelmente de maneira semelhante à amostra da PRANCHA 5 E, parece

ser raro na Formação Ribeirão das Antas. Foram reconhecidos de maneira mais geral,

Aproximada- I ll'..'1"1!?¡'.311:'3!o::"

"i;"i;ü; I l9:'S:ãî.1:P:Í:l"bli'i:.
r"rá 

"-d"l 
- I I f-91rr lMl, cLD, ASP)

Mineral da direila altera para mineral da esquerda
Mineral da direita incluso no m¡neral da esquerda.

Fácies ep Ídoto-anfibolito,

Precipitação de Au durante
a sulfetização.

Falhas tardias
reativam fa-
lhas anteriores
Milonitização
das diversas
associaçöes
de alterações
minerais.
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brech¿rmentos generalizados. tanto nas rochâs carbonáticas como nos xistos. provavelmente

cm l-unção da colooação dos Complcxos Anta e Caiarnar e do clesenvolvimento dos diversos

sistemas de fàlhas.

De acordo com estas ostmturas e

dolomito olástico e dolomito brechado.

carbclnoso.

O dolomito clástico apresenta dolomita levemente fèrrosa (30 a 40%), clorita ( 10 a

30%), leldspato (15%), quartzo (10%), biotita (10 a 40%), turmalina (5 a l5%) além de

acessórios oomo rutilo, epídoto e sullètos. Devido a granulação lìna, o feldspato não pode ser

identifìoado opticamente, mas parece oonstituir plagioclásio. A dolomita apresenta cor azul

clara na coloração seletiva, distinguindo-se da dolomita hiclrotermal, que apresenta cor azul

f'orte.

O clolomito brechado apresenta carbonatos (ó5%), quartzo ( I 0%), clorita ( l0%),

biotita (10%) e turrnalina, muscovita, rutilo, plágioolásio, mate¡ial carbonoso e epídoto oom<r

acessórios, sendo que os últimos em conjunto chegarn a pelfàzer mais cle 5% clo volume da

rocha. A dolomita levemente ferrosa nest¿rs rochas é substituída por dolomita fèrrosa,

sugerindo que estas brechas, pelo menos em parte não são diagenéticas, e sim hidrotermais. A

dolomita lerrosa foi reoonhecida como parte das alterações hidrotermais desenvolvidas

clutante o evento I)3- Ocorre ainda carbonato fino na interlace entre os lÌagmentos e a matriz,

geralmente orientadas pelo cisalhamento, identilicado como calcita levemente lerrosa.

3 F'ÁCIES DE AT,TEI{ACA0 ÍIIDROT¡ÌRMAI-

Com base nos estudos pelrogriìfioos, fò¡am c¿rracLerizad¿rs cliversas iäcies cle alteraçào

hidrotermal, c¡ue puderam ser enquadrados nos divcrsos eventos que deram origem aos

Corpos mineralizados IV e V e adjacências. Sistemas minerais relacionados ao metamorfismo

estão geralmente relacionados a eventos metamórficos progressivos, comrms em depósitos de

ouro cncaixados em turbiditos e de lodo arqueano (l'irajno, 1992).

Entre as diversas läcies de alteração destaca-se a ocorrida no evento D3,

paleoproterozóioo , relacionado com a fòliação milonítica S,'¡. A esta última é também

atribuída a mineralìzação dos Corpos IV e V.

texturas. os dolomitos loranr subdivididos cm

ambos com conteúdos v¿uiávcis em materiâl
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As alterações são reiacionaclas a seguir, separadas por evento, as iàses minerais

caracteristicas podem ser vistas nas I'1\BEI-AS l0 e I I . Por írltìmo é apresentado um

diagrama com os halos de alteração hiclrotermal reconhecidos no Corpo IV.

3.1 Ðvcnto Dl

As alterações relacionadas ao primeiro evento são rafas em virtude de terem sido

sobrepostas a pelo menos dois eventos milonitioos e alterações hidrotermais posteriorcs,

redrzindo as chances da preservação.

Foram reconheciclos uma sericitização (MS 1) provavelmente associada â urna

epidotiz.ação (EP1) na Formação Ribeirão das Antas e a anfibolitização, provavelmente dos

piroxênios originais, dos metabasaltos na Formação I{io Vermelho.

Não fòi reconheoido qualquer relação destas alterações com a mineralização dos

Corpos IV e V.

3.2 Evento D2

Neste evento há um aumento clo número de alterações, provavelmente devido ao

aumento da permeabilidade das rochas devido ao brechamento (PRANCHA 6 A, B, C e D) e

pelo soerguimettto poli{äsico dos complexos granito-gnáissicos. Estes complexos trouxeram

provavelmente consigo elevaçõcs cle temperatura e I'luidos, oom destaque para os mais

potássicos.

As alterações clelinidas fòram: potassificação (BT2), oloritização (CFIL2),

clolomitização (DOl-2) e com menor intensiclade e mais localizados, turmalinização associada

com a fbrmação de rutilo, este último paroialmente como resultado da alteração da ihnenita

(PRANCI'IA6BeD).

Esses eventos de alteração também não são rcconhecidos oomo diretamente

¡elacionados à mineralização do corpo IV e V, a não ser pelo relaoionamento estrutural clo

brechamento, considcrado uma das característioas presentes nos corpos de minério.
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PRANCHA 6 - (A) Dolomito brechado (DOLb) no início dc estiramcnto com associação mincral
relacionado às alterações do Evento D2 (Amostra K59-09664) (B) Brcchas dc QTZ-FSP-CAB xisto
carbonoso sendo estiradas cm uma matriz clorítico-quartzosa com traços de FSP" TUR, MCAR. Ep
nas proximidades da zona de cisalhamento (AmostraKSg-46249). (C) Brechamcnto do BT-CHL-SE-
PL xisto MCAR (Amostra K59-24100). (D) Albitízação do BT-CHL-SE-PL xisto carbonoso à
csquerda c seu cquivalente não alterado à direita, que apresenta como acessórios ainda PO, TU& RT.
Os nódulos carbonosos são preservados durante a albitização e sc apresentam bastante estirados no
contato cvidcnciando proximidade da zona de cisalhamcnto (Amostra K59-19420).
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3.3 livento D3

Ilste evento sem dúvida engloba o conjrùnto clc alterações hidrotermais mats

importante no que tange a mineralização do Corpo lV e V' e possivelmente das outras

mineralizações da Mina lll'

Pôde-se catacterizar também uma assembléia de minerais de alteração que sugere a

atuação tle uma intensa alteração propilítica (Pirajno' i992)' nas zonas das mineralizações

(ver'IABELA 10 e 1l) As alterações associadas são:

_ albitização: 1àse importante na alteração propilítica que resulta provavelmente da

conoentração de sódio liberado de plagiclásios (provavelmente OLGI)' tendo sido

ópticamente constatada aincla albitiz-ação da mttscovita (MSl)' o que deve contribuir ainda

maiscomrelaçãoaoconteúdodeN¿.Aalbitizaçãocomoumtiposeparadodealteração

exigiriaumainttocluçãometassomáticaciesódionoprocosso'oquenãoloiconfìrmado

neste evento. o plagiclásio rcsultante cla arteração atinge composições da albita pura

próximo ao minério e de otigoclásio em porções mais afastaclas (PRANCHA 6 f) - ver

ainda Capítulo 4, Química Mineral)'

- cloritização a clorita de alteração (CHL3) também assume um papel clc destaque neste

evento (PRANCHA 7 A' B e C' PRANCHA 8 B e C) r: as análises de química mineral

demonstraram tratar-se basicamente cle picnoclorita oom raras exceções no campo da

ripidolita e pseudoturingita' A variação química pode retletir clifèrentcs distânoias zonais

cle corpos de minório sulfetaclo' fato que não pôcle ser comprovaclo neste estudo A clorita

como Lrma clas f'ases clominantes revela uma larga adição cle magnésio e/ou lerro ao

sistema. o quc pocie ser oomprovado pelas outrns assembléias minerais ricas nesses

clementos(p-ex.clolomitafèrrosa,almandinaeferro-tschermakita).Entreasassociações

comumente encontraclas com ¿r cloritização' lorarn clctermìnadas pirrotita' arsenopirita

(ASP3), calcopirita, eslalerita e pirita (PRANCIlA 6 D)' sendo que cabe destaquo para os

porfiroblastosmctamórfìcosgranadaalrnandinica.i.crro.ischermakita.c|oritóidecmais

raramente,biotitaealbitaOsporhroblastossãodetalhadosabaixo'apósadescriçãodas

alterações.
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PRANCHA 7 - (A) Zona dc dcscnvolvimento dc dobras intrafoliais rclacionadas ao cvcnto D3 No
topo da amostra ocorrc o xisto carbonoso na forma laminada, rcsultado da cvolução da rnilonitização
(S.¡) sobrc o xisto carbonoso com brcchas. Fonnaur-sc cntão dobras intrafoliais certamcntc dcviclo a
rcsposta ao csforço cm função da compctência difcrcnciada. Tais dobras permitcm uma cntrada nraior
dc associaçõos dc altcração couro o cloritito com granada, fina c disscminada ucstc caso. O voio dc
quartzo no contato das litologias aprcscnta pirrotita. Ocorrem ainda vcios carbonáticos e biotita. (B)
Albitização, cloritização c cpidotização provavclmento dc um protólito xistoso cnr virtudc das dobras
S¡.3 prcscrvadas. A matriz é basicamentc albita com QTZ como traço c ata 5o/o dc cpídoto. No canto
inferior esquerdo pode ser visto a sobreposição da alteração cloritica com a presença de porfiroblastos
euédricos dc AMP (Amostra K59-28273). (C) Cloritito contendo veios c porfiroblastos fcldspáticos
dcformados pela mi lon it ização tardia, provavelmcnto noop rotc r ozoica.
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curhonalizaçcio. as assembléias de catbonatos cle alteração exigem principalmente

magnósio, ferro, cálcio e manganês. sendo que a dolomitização dt: oalcário envolve

normalmente extenso metassom¿rtisrno magnesiano. A oarbonatização de rochas silicáticas

cnvolve preclominantemente metassomatismo aniônioo oom a introtlução tle CO:2-, como

por exemplo a substituição carbonátioa multifäsica de silicatos em assembléias ticas em

clorita ou serioita associadas a veios de quartzo oom ouro em terrenos metamórfìc;os' A

dolomitização é r¡m dos evcntos hidrotermais dominantes nas proximidades dos corpos

mineralizados e apresenta variações composicionais entre a dolomita e anquerit4 sendo

tratada doravante como dolomita fètrosa (PRANCHA B A, Il e C). Essa variação poderia,

assim como nas cloritas, revelar auréolas com relação à proximidade do corpo de minério,

confirmada no Corpo IV na lbrma de um largo halo de c¿rbonato de fbrro ao redor da

mineralização. Outra leição que determina dolomitos como resultado da alteração

carbonática, quando não ocorrem relíquias preservados do protólito (PRANCI-IA 8 A), sào

aqneles dolomitos cinza nos quais se encontram acessórios oomo fèldspato, material

cubonoso, tu¡malina e rutilo, assooiação característica da lácies terrígena com minerais de

alteração. A PIIANCI{A I C ilustra uma porção dolomítica com tais caraoterísicas, onde

aincla pode ser visto um veio de alteração tardio com quartzo, olorita, carbonato e biotita'

Os dolomitos hidrotermais sofrem pelo menos dois tipos de alteração: nma

predominantemente albítica e outra, aparentemente posterior a irltima. com cloritiz.ação e

silicifìcação.

epidotizctção; geração EP3 r'elacionado ao 1Ìnal do evento l)3 onde os cristais de cpicloto

apresentam algumas vezes sornbras de pressão de pinotita (PI{ANCIIA 7 Iì). Ocon'e

aincla um fieqüente zonamento no epídoto. que dcve Ì'epresentar o desenvolvimento do

IlP3 sobre nircleos de EP1, caraoteriz¿do pot'zonamento: a) intemo, com muitas inclusôes

cle opaoos, biotita, muscovita, fi:ldspato. c b) extetno oom clistalização quasc isenta cìe

inolusões, apenas poucos opacos.
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PRANCHA I - (A) Em meio a dolomita cinza hidrotcrmal, scm sinais de brechamento, encontra-sc
uma relíquia do ritmito brechado (ver PRANCHA 5 E), interpretado como protólito sedimentar,
envolto pela alteração dolomitica. Notadamente ocorre uma borda de reação ao redor da relíquia,
indicando alteração predominantemente química, relacionada ao Evento D3 (Amostra K59-44950).
(B) Brcchas de dolomito estirada em meio ao cloritito, com filmes de biotita nas bordas (Amostra
K59-32710). (C) Contato do dolomito hidrotermal com relíquias do clorita xisto (CHL2) contendo
epídoto, turmalina, biotita e plagioclásio, preservando ainda deformações relacionadas ao Evento D3.
O cloritito à esquerda é mais tardio, porém ainda como parte do final do evcnto D3, que além dc
porfiroblastos de biotita porta ainda Fe-tschermakiø subedrica (Amostra K59-30079).



3.4 Evento D4

O evento revela alterações hidrotermais limitadas a veios quartzo-carbonáticos e uma

cloritização tardia (CHL4) que, nos limites dos Corpos IV e V não apresentaram conexões

com a mineralização de ouro.

Os carbonatos desse evento de alteração revelaram composições de calcita a siderita,

esta última característica desse evento, ocorrendo basicamente como mineral de veio e

comumente na forma de cristais euédricos. A análise com audlio da cátodo-luminiscência

indica alteração para siderita, conforme pode ser visto na PRANCHA 9, de A a F.

A TABELA I I relaciona os eventos de alteração determinados para cada evento do

(ìreenslone ßelt de Crixás.

TABELA 11 - Relações de blastese determinadas para as assembléias de alteração hidrotermal. A

Fase Minenl

das várias fascs mincrais se refere ao svento e não ao número de fases encontradas.
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Quartzo
Muscovita
Oligoclásio
Alblta
Clorita
Blotita
Epidoto
Calcita
Dolomita
lhnenlta
Rutilo
Turmallna
Titanita
Granad¡
Fe-tschermakita
Gloritólde
Arsenopirita
Pirrotita
Calcopirita
Ouro
Siderita

DE AL

MSt

-
-
-

CEL?

EPl O
(D
(D

-

-

B.Tz (D

MS3 r->

-f
CHI,3-

nr¡ (D 
I

EP3 

-

(D
(D

zö,co
D1

¡gp2 O

-CEI,4
Onr¿t

Cloritização,
potassificação,
dolomitização,
turmalinizaçäo
e alteraçäo da
ilmenita para
rutilo.

Alteração Propilftica

O
Carbonatiza-
ção associada
com silicifi-
cação e
cloritização.
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A construção do moclelo dos halos de alteração relaoionados ao Corpo IV, mostrou-se

bastante difÌoil devido às deformações pl'esentes neste evento (D3) e a sobreposição do evento

neoproterozóico.

A ooorrôncia de zonas com po¡fìroblastos metamóräcos relacionados a oloritização do

Iìnal do evento D3 são uma marca comum em todas as mineralizações da Mina III (Corpo

superior, intermediário e inferior c do Colpo IV e V), oom granada almandínica, Iîe-

tschetmakita e cloritóide (ver capítulo de .química mineral).

O Corpo IV e V, assim como todas as zonas mineralizadas da Mina III apresentam

núcleos de de alteração com clorititos c: porfiroblastos de granada + Ì¡e -tschermakita 1-

cloritóide, sendo que cloritóicle não fbi constatado no Corpo lV. Esta zona deve reprcsental o

núcleo da alteração propilítica que se mzurifèstou no fìnal do Rvento D3 porque a mesma

ocorre tanto acima como abaixo das zonas mineralizadas em gcral, invariavelmente

preservadas do Evento f)4.

A granda alrnandínica ocorre na lbrma de cluas variedades: nma mais abrndante que

não foi constatada em associação com ouro ou sulfetos e outra, relativamente mais

magnesiana, quc ocorre ern íntirna associação oom ouro e sulfetos, como ¡ìo oaso do Corpo IV

e Zona Inferior da Mina III (ver capítulo IV sobre química mineral). Os porfiroblastos de

granada se apÌesent¿un euédricos a subéclricos lieqüentementc com inclusõcs cle ilmenita quc

marcam a Sr dobrada clurande o evento D3 (PRANCFIA 10, ll e F). IÌsses planos de: inch¡sões

poclem, cm oertos casos, sugerir errad¿unente o rotacion¿mento do cristal cle granada durante o

seu orescimento. I)a mesma m¿rneira os porfiroblastos de cloritóide pré a singenéticos da

granada apresentam as mesmas lcições quanto a planos cle inclusões (PRANCIIA 10 A).

Or,rtra inlbrmaçiro importante fbrnecicla polas gerações de porfìroblastos ó qr-rando os mesmos

fòram atètados pelo cìsalharnento do evento neoproterozóico, verificado na fbrma do

estiramerÌto e destruição desses porfiroblastos (PRANCHA 10, C, D e tì).

foi oonfirnrado pe trográf-rcame ntc iìs caractcrísticas singonéticas da albita na 1'orma cle

seu membro fìnal, dolomita lsrrosa e arsenopirita, r'clacionados a zona clc minério.

Ocorrendo a presença de nódulos carbonosos, estes indicam proximidade da zona de

cisalhamento Neoproterozóico quando achatado/estirados, marcando as estruturas que cortam

e delimitam zonas de minério, enquanto seu equivalente arredondado indica preservação do

cvento tardio e, eventu¿rl existênoia cle zonas propícias para existência de minério.
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A FIGURA 7 apresenta uma diagramação do modelo de halos de alteração

hidrotermal relacionado ao Corpo IV com suas associações minerais.

Z()N,'\ r)E CISA rl r{N,!r{ N't'O N rtOpROTTjROZ
'llìIIN(l^NDO A Aljl'rÌI!{(lÂ1Q ltUIR(I! IJR!!z\I,:
lr'¡'cqüente¡¡rentc cnrrr porfiroblastos r¡reta¡ntirfic<¡¡
c "nritlul¡rs calbonrxos" ostirados ou destruítl¡rs,
além de silicificação e carlxrnatização infensa.
Ocorre ainda sidt'rita euódrica em meio
aos veios dc quartzo.

hindpals canponentes: dolunit¡ fermq oligodárdq
blodta (menæ magncsiena). Acessór{os: ¡p¡titq epldoto
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FIGURA 7 - Modclo com as zonas de alteração hidrotcrmal dctcrminadas no Corpo IV. Ocorrem
variações ncstc modclo cm função da intcnsidadc da alteração hidrotcrmal, do tipo dc rocha
ctlcaixantc c da proximidadc com zonas de cisalhamcnto ncoprotcrozóicas, esta úlltirna representada na
partc csquerda da figura.

Âll{I' (.Rt' (+MC',)

t

Ptlnclpb ccnpoanûc: dorldb nr meüfr,
grrnrdr ¡bn.ildrniË, Feúd¡er¡n¡Ht¡ c
bloüta Acercó¡lc: amplrlta (ûodoo c
mhcr¡l¡ n¡ fomr de porftnùhdos

Principais cornponentes: sericita (M$3) + albita (membro linal)
+ quarko + ¡rirrotita * ouro + arsenopirita + nódulos carbono$s

esiana, porfi robl astæ metamór{icos). Âcossórios : apatitâ +
(EP2) + turmalina (às vtzcs acima dc 57o) + rutilo, bioti

magresiana, tcndendo a flogopita), zircâo + sericita (MS2),

dolomifa fermsa + granada almandfnica (mais
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PRANCHA 9 - (A) Cristal de muscovita dc veio que sofreu carbonatização suave nas intcrfaccs da
geminação. quc podc ser rcconhccido na parte inferior da fotografra (Amostra K-59-3tl-571-22).18)
mcsma área com alteração carbonática realçada na imagem gerada pela cátodo-luminiscência
(Amostra K59-38571-22). (C) O mineral quc cobrc toda a mctadc csqucrda da fotografia ó siderita
(StD4) do vcio dc altcração (Amostra K59-38571-22). (D) A mcsma árca revcla na imagcm gcrada
pela cátodo-luminiscência (Amostra K59-38571-22). (E) Turmalina, provavelmente TUR3 zonada
hidrotcnnal do início do cvonto D3 em contato com siderita (Amostra K49-l979tJ) (F) A imagcm
gcrada com auxílio da cátodo-luminiscôncia rcvcla um nilclco carbonático na turmalina. mas quc cm
função do veio carbonático externo sugcrc uma altcração postcrior. provavelmcntc SID4, do
neoproterozóico (Amostra K49- I 97 90).
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Zona de cisalhamento (D4)

PRANCHA 10 - (A) Porfiroblasto dc cloritóide com inclusõcs dc ilurcnita alinhadas seg,undo o plano S¡. {uc
por su¿l vcz cst¿i dobrado pclo cvcnto D3 (amostra K--59-3414). (B) Porhroblasto dc granada subédrica conr
inclusões de ilmcnita alinhadas scgundo o plano S¡ igualmcnfc dobrado pelo o'enlo D3 (arnostra K-59-365()8).
(C) Porfiroblasto dc granada subédrica parcialmenle destruída cm virtudc da proxirnidadc da z.ona dc
cisalhamcnto neoprotcrozóica (diârnetro do cristal dc granada; 3mrn. amostra K49_396 l4). (D) Porfiroblastos
cstirados de granada. na parlc infcrior da imagem. c Fc-tschcrmakita na partc supcrior (árca da imagcrn corn ca.
dc 5 x 3 nrm. alnostra K49-39664). (E) Porfiroblâstos dc granada c Fc-tschcrmakita cstirados pclo cvcnto D4
entre as linhas brancas traccjadas, ocorrendo ainda porhroblaslos cuédricos dos rnesmos fora dcssa fàixa. nas
bordas csqucrda c direita da irnagcnr (comprimcnto da aurostra: l2 cnt. arnostra K-59-34000). (F) Porlìroblastos
dc granada c Fc-tschennakita euédricos na malnz. de cloritito. c¡n zonas prcservadas do cisalhamcnlo
ncoprolcrozóico (comprirnento da amostra: l0 cm, amostra K59-34000).
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4 PETROGRAFIA DOS MINERAIS OPACOS (SULFETOS TI OURO)

Os minerais opacos lelacionados ou não a mineralização de onro são detalhados

pettogralìcamente, ainda confbrme a TABELA I0, apresentada anteriormente. Por problemas

de amostragem não Ibi possível çleterminar associações oom ouro no Corpo V. A sua

proximìdade e semelhançur com o Corpo IV, entretanto, permitem inlerir associações

correlacionáveis para arnbos os corpos de minério.

4.1 Sulfctos

Os Corpos IV e V apresentam basioamenle uma rnesnìa :rssociação cle sulfetos que

são: estàlerita, arsenopirita, pirrotita e calcopirita, sendo que no Corpo IV prevalece a pirrotita

e no Corpo V há uma quantidade relativamente maior cle arsenopirita, geralmente na fì¡rma de

porfi ro blastos euhéclrioos.

A estàlerita que ocorre disseminada nas encaixantes dos xistos carbonosos é

normalmente anédrica, e de granulação fina (abaixo de I mm). A mesma nunca foi encontrada

nos veios de quartzo, indicando uma cristalização anterior aos veios.

A arsenopirita se apresenta normalmente euhédrica na primeira geração (ASP2) e

irregular na segunda (ASP3), sendo normalmcnte restrita a liaturas (PIIANCFIA I I A) e a

lìneação mineral e de estir¿urento I-,¿"¡ (PRA.NCIIA 1l E). Outla caraoteristica da

arsenopirita da primeira geração nas lâminas estudadas é lato da mesma se apresentar

treqüentementc fraturada. provavclmente pela S.3 (PRANCFIA I 1 D). A PRANCi{A I I Ir

apresenta um cristal de arsenopirita euhédrico (ASP2) incluso na pirrotita. A calcopirita

zrparece lieqüentemente preenchendo lraturas ou na borda dos cristais de alsenopirita e

pirrotita (PRANCFL\ I I R e C), indioando um caráter relativamente mais tardio destes.

A siderita ó característioa do evento D4" fieqüentementc euhódrica, e apresenta

atsenopirita oomo inclusão, indicando seu caráter tardio em relação arsenopirita, como na

amostra 73_08. 'I'anto os cristais de siderita como a atscnopirita são coltados por lì'aturas"

provavelmente relacionadas aos fàlhamentos tardios (PRANCI'IA 12.4. e B). Outro fator quc

permite o reconhecimento da arsenopirita como sendo anterior ¿ro cisalhamento, são os cristais

arredondados pela milonitização relaoionado ao evento D4" conro pode ser verilicado na

PRANCI'IA 12 C. Ainda ncssa figrua pode-se notar nma làse anterior da pirrotita, próximo da

esfàlerita, indioando o caráter recorrente cle cristalização, pafticularmente da pirrotita.
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PRANCHA ll - (A) Arscnopirita no Q-lVl (amostra 12-01, luz rcflctida) (B) Arscnopirita conr
fiatura prccnchida com calcopirita (Q-lVl, amostra 12-07, luz rcflctida) (C) Arscnopirita com
calcopirita na borda (Q-lVl. amostra 12-07.luz rcflctida). (D) Arscnopirita subhódrica fraturada cnr
corrtato cont pirrotita nrais tardia iscnta dc fraturas no vcio I (Q-lVl. amostra 021-luz rcflctida). (E)
Lincação mincral c dc cstiramcnto 3 (Ln,,.¡) no xisto cartronoso rnostra o ¡lrccnchinìcnto conl sulfctos.
rìossc caso uura trorda dc arscuopirita conr ni¡clco do pilrotita (Q-lVl" anrostr¿r 0l!). luz rofìctitla). (F)
Inclusão ouhódrica dc arscnopirita na pirrotita (amostra IV-22-17905. luz rcflctida). Abrcviaçõcs
scgundo TABELA I

I
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,50t,t,I
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O sulfèto mais tardio clo evento D3. ao quai associa-se a rnineralização cle outo no

Corpo tV, é a pirrotita, que oco¡re principalmente cm liaturas e nos veios cle quartzo. A

pirrotita possui um Iòrte controle estrutural relacionado à L,v"¡ (PRANCHA 11 E). A

PRANCH,,\ I I Ë mostra a pirrotita liaturada no veio de quartzo recristalizado com inclusões

de turmalina ('IllR3) e esfalerita rettrrçanclo o carátcr tarclio clesse sullbto, mas sendo pré-

cisalhamento principal (Evento D4).

As análises de grãos cle sulièto oom auxílio da microscopia clotrônica de varredura

aliada ao programa SEMquant, para determinação semiquantitativa da porcentagem atômica

de elementos, reveiaram uma razão cle enxofre e tbrro com méclia de 56,5:43,5,

respectivamente (Amostra IV-23-14820), tenclo sido detectado aIé 0,3Yo de cobre em um dos

pontos analisados.

Em uma das arnostras dos veios de cluartzo ocoffem borclas do plagioclásio na f'orma

de oristais euhédricos zonados desenvolviclos nas paredes clc cavidades (vzgs). A PRANCHA

12 F mostra um corte nessa zona onde os espaços vazios entre os cristais de plagioclásio são

preenchidos por urna matriz carbonática com porfiroblastos euhédrioos de pirrotita. O fato da

superficie dos cristais de feldspato se apresentarem bastante preservados potle indicar: a) um

pFI em oondiçõcs próximas do neutro do fluido com pftrotita e b) que os tluidos com sulfetos

devem ter precipitado a pirrotita devido ao súbito alívio de pressão quando da entrada nos

espaços viuios (vzgs). [-'ìsse processo representa um clos mecanismos tardios da precipitação

clo ouro pela desestabilização clas espéoies clominantes no transporte cle ouro oomo AuFIS(aq)

e Au(FIS)2 (Cooke & Simmons, 2000), particularmente do último que prevalece em

condiçõcs de pH próximo clo neutro. A microtermometria de inclusões fìuidas retbrça essa

hipótese (ver Capítulo V adiante).
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PRANCHA 12 - (A) Arsenopirita na borda de um cristal subhédrico de siderita no QJV4 (amostra
73_08, luz refletida). (B) lnclusão de arsenopirita na siderita euhédrica com fraturamento induzido
pelos falhamcntos tardios (Q-IV4, amostra 73_08, luz refletida). (C) Arsenopirita milonitizada com
inclusões dc csfalcrita c pirrotita (Q-1V4, amostra lV-22-18076. luz rcfletida). (D) Pirrotiø como
sombra dc prcssão do nódulo dc matcrial carbonoso (Q-lVl, amostra 2l,luz rcflctida). (E) Pinotita
fraturada com inclusão de csfalerita c turmalina, e quartzo rccristalizado (Amostra lV-22-17905,1u2
refletida). (Fl Vug entre cristais de plagioclásio zonado cuédricos prccnchido com carbonato c cristais
euhédricos de pirrotita (Q-1V4, amostra CIV-G026-V4AU, 100%oluz reflctida. l00o/oluz transrnitida).
Abrcviações scgundo TABELA l.



4.2 Ouro no Corno fV

O ouro no Corpo IV ocorre oom granulação variável desde submicroscópica até

pepitas centimétricas. sendo que, em quase todas as ¿unostras estudadas, o mesmo está ligado

a veios clistensivos de quartzo ou na matrìz cio xisto carbonos relaoionado à [,'¿"3. {Jma

exceção é a plecipitação de ouro tardio em fraturas no plagioclásio nas bordas do Q-1V4, com

associação predorninantemente pirrotita/calcita/apatita, que sugere lemobilização cle um veio

anterior pelo cvento f)4, devido à presença de associações incomuts relativos ao evento

neoproterozóico, como pirrotita e plagioclásio, e a ausôncia de quartzo (PRANCIIA 13 D).

As análises de grãos de ouro por microscopia eletrônica de varredura. revelaram uma

associação fieqüente de ouro e prata (amostras ÍV-22-17905 e IV-23- l4tl20) c<>m 7,1 a 9Y;o

(média cle 80% em cinco análises) de prata. Em pontos da amostra IY-22-17905 loram

encontrados teores mais altos de cobre nos grãos de ouro com 8,5 '¿ 15Yo (mérIia de 6,8% em

trôs análises), sendo que nesses também ocorre prata com média de 87o.

A razáo Au/Ag nos grãos de oluo apresenta vzrìação intimamente associacla aos

minerais hospedciros ou aos quais o metal está associado. Isso sugere quc razões Au/Ag

iniciais em roohas-fonte e mcoanismos de deposição, como reações do fluido oom as rochas

encaixantes, fluiilos de alta salinidade e imiscibilidade de líquidos tenham grande importância

nas variações observadas (Coelho, 1999).

Fortes c/ al. (2000) fìzeram uma discussão baseada em análises com atxílio cla

microssonda em grãos cle Au vis¿Lndo obter a relação de gold./ìneness delinida por Fischer

(1945) conlorme (Au/Au+Ag)x1000" com Au e Ag tm porcentagem em peso. Os valores

obtidos para análises nas três Minas variam entre 866 e 980 (média de 942) cluc sào

compatíveis com valores de mineralizações de Au tipicamente atqueÍÌnas que, segrmdo

Morriscrn et al. (1991), são de 940, 780 e 1000, respectivamente para média, mínimo e

máximo.

A aplicação tlo gold .fìneness para a mineralização do Corpo IV visou encontrar

rolações com os corpos minoralizados da Mina IIl, utilizando-se os resultados obtidos por

mei<¡ cle microscopia clstrônioa cle varreclura (amostra Iy-22-17905, PRANCHA l3 Iì), de

maneira semelhantc aos dados analíticos obtidos por Fortes ¿/ al. (2000). Os valores obtidos

nessa intsrpretação para o Corpo iV revelaram valores rclativamente mais baixos em relação

aos dos demais corpos mineraliz¿dos da Mina ili (TABELA l2), sendo que o diagrama de

relação Au (porcentagem atômica) versus Ag (porcentagem atômica) do Corpo IV mostrou
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grande semelhança com o <'liagrama relerente à zona inferior da Mina III confbrme a FIGLJRA

I

TABELA 12 - Valorcs rnódios, mínimos c máximos dc ¡4old Jìneness para as zonas mincralizadas da
Mina III scgundo Fortcs ¿/ ø1. (2000) cm comparação com dados dc análiscs obtidos para o corpo IV

Médi¡
mlnlltìo
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/.o'lt\ Inlcrior
(vcio dc (tulrlzo)
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310'E e,5
.o

E u,
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Au% X Ag% em ve¡o de quartzo
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FIGIJIìA 8 -- Rclação Au vcr¡us Ag do Corpo lV (amostra IV-22-17905) na borda do vcio tlc tluzrrtzo
com xisto MCAR (5 análiscs) cm cornparação com as ¿rnállscs otrtidas por -lortos et (11. (2000) da zonî
dc minério infcrior n¿ Mina III em vcio dc quartzo.

No depósito clo Corpo IV não foram encontradas evidências da ocorrência cle ouro

associado a arsenopirita, como delìnidos por Íìortes (1996) na Mina lll. Todas as amostras

estudadas mostrafam urna f'orte relação de ouro com a pirotita (PRANCHA l3 B, C, D, E e

F)

A pirrotita, como discutida anterìormente, mostra forte conttole estrutural relacionado

à I u,'¡ç3 e essa canalização dos fluidos nessa estrutura <leve representar o principal conduto dc

transpofte do ouro e sulfetos no corpo IV (PRANCI-IA 13 A). Não fbram constatadas

eviclências do transporte de oulo e/ou sulfetos pelos veios de quartzo, sendo que todos os

sulletos assim colr.to o ouro associado tem lortes vínculos com a encaixante do xisto

carbonoso. Esse fato sugere que os veios de quartzo mineralizados atuaram como zonas de

descompressão de t'luidos e/ou de mistura, o que deve ter causado a desestabilização clos

fluidos transportanclo sulfetos e ouro tanto nos veios como na encaixante carbonosa.
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PRANCHA f3 - (A) Grãos de ouro na encaixante carbonosa do veio de quartzo com Lø.q preservada

no xisto (Amostra lV-22-17905, 100% luz refletida e 30%o luz transmitida). (B) Ouro cristalizado entre

grãos de quartzo na zona ds influência dos fluidos ligados a pirrotita. O contorno escuro ao redor do

grão de ouro é a sombra do proprio mineral na lâmina. (C) Ouro em contato com pirrotita, atnbos

provenientes da Lny"3 do ústo carbonoso hospedeiro do veio de quartzo, sendo que a partir do grão de

Au saem diversas trilhas carbônicas (e aqua-carbônicas?) (Amostra fV-22-17905, l00o/o luz refletida e

30Yo luz transmitida) (D) O espaço vazio entre cristais de plagioclásio (vag) foi prcenchido com

pirrotita, calcita, calcopirita e ouro (Amostra CIV-G026-V4AU, 100% luz refletida e 30Yo luz
transmitida).(E) Imagcm gcrada com auxilio do microscópio eletrônico de varredura (MEV) com

pontosdeanálisesemiquantitativaonde: 7-quarlzo.S-pirrotita,gcl0-ouro(amostralV-22-
17905); (F) Imagem do xisto carbonoso próximo ao veio de quartzo mineralizado ondc: 17, 19 -
clorita, l8 -oligoclasio,20,26 - dolomita ferrosa, 21,24 - ouro, 23,25 - pirrotita (amostra N-23-
14820). Abreviações segundo TABELA l.
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O ouro no Corpo IV (leve ter sido precipitado próximo àos estágios tinais da pirrotita.

provavelmcnte durante cliversos pulsos mi eralizarìtes ¡elacionados ao hnal do evento D3.

Grãos maiores de ottro apresentam inclusões tie eslälerita que ocorfe cie maneira disseminatia

no xisto carbonoso, relbrçamlo o caráter relativamente primário do sulfeto, sem demonstrar

rnaiores alìniclacles cleste em relação ao ouro e a pirrotita (PRANCI'{A 14 A. B, C). Algttmas

vezes loi observada a presença c1c ouro em tiaturas da esfalerita como mostra a PRANCIIA

14 D. A PRANCHA 14 E, F e PIìÀNCFIA 15 A, B mostra a cronologia relativa entre o ouro,

esfàlerita e pirrotita, on<le a pirrotita envolve a eslàlerita e parcialmente o ouro. A arsenopirita

também não apresentoì,l relacionamento clireto com ouro, pelo menos a arsenopirita cla

primeira geração Íìaturada (ASP2), como mostra a PRANCÉIA 15 Il onde um cristal

euhéclrico fraturado de arsenopirita está em contato com pirrotita e ortrÒ, esses últimos mais

tardios, ocorrendo ainda esfàlerita inclusa tanto na pirrotita oomo na arscnopiritit.

A associação pirrotita e ouro no veio de quartzo poclem ser vistas na PRANCHA 15 E,

F onde o ouro ooorre sob a forma livre no qualtzo e associado a pirrotita. Carbonato está

presente entre a encaixante tlo xisto oarbonoso e o quaftzo cle veio, confìrrme a I']R NCIIA 15

E, o que indica uma fàse de veios mais tardios.
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PRANCHA 14 - (A) Ouro com inclusões dc esfalerita (Amostra lV-22-18737,1u2 rcfletida). (B)

Ouro em contato com esfalerita e com inclusões do mesmo sulfeto (Amostra lV-22-18737. luz
refletida). (C) Ouro cm contato com csfalerita com inclusões do mcsmo sulfeto (Amostra lV-22-

l7g05,luz rcflctida) (D) Ouro cm fraturas da csfalcrita (Amostra lV-23-14020. luz rcflctida) (E)

Ouro ao redor da esfalerita c ambos ínclusos na pirrotita, ouro tambóm na borda da pirrotita (Amostra

lV-22-111076. luz rcflctida). (F) Pirrotita com inclusõcs dc csfalcrita c ouro na borda (Amostra lV-22'
17905, luz rcfletida). Abrcviaçõcs segundo TABELA I .
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PRANCHA 15 - (A) Ouro com inclusão de esfalerita c parcialmcnte incluso na pirrotita (Amostra IV-
22-18076. luz rcflctida). (B) Ouro. arsenopirita e esfalerita parcialmcntc inclusos na pirrotita. scndo
quc a arsenopirita subhédrica apresenta fraturamentos em função da Sn: e tarnbérn contóm inclusões
dc csfalcrita (Amostra lV-22-18076^ luz rcfletida). (C) Ouro parcialmcntc incluso na pirrotita
(Amostra lV-22-17905. luz rcfletida). (D) Ouro parcialmcntc incluso na pirrotita (Anrostra lV-22-
Itl076, luz rcflctida) (E) Ouro livrc com pirrotita no vcio dc quartzo com carbonato, provavolmentc
dolomita forrosa (Amostra lV-23-14877,1u2 rcflctida c transmitida). (F) Ouro no vcio dc quartzo com
pirrotita (Amostra IV-23-l 4877,1u2 rcflctida c transnritida). Abrcviaçõcs scgr;ndo TABELA I
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4.3 Cronoloeia relativa das fases de sulfçtos e do ouro no Corno IV

A análise petrográfica permitiu estabelecer uma cronologia para os sulfetos, ouro e

minerais associados confome a TABELA 13, abaixo.

A precipitação da pirrotita nos veios de quartzo está aparentemente relacionada a

imiscibilidade e/ou mistura de fluidos constatada ópticamente nas associações de inclusões

fluidas relacionadas (ver Capítulo V, estudo das inclusões fluidas).

TABELA L3 - Cronologia rclativa dos sulfetos c ouro no Corpo IV. O processo recorrente de

precipitação da pirrotita com calcopirit¿ e ouro é representado pela repetição das elipses, sem

referência direta ao número de ciclos. A espessura das elipses representa aproximadamente a

abundância rclativa dos minerais. As linhas tracejadas indicam inclusões minerais nos minerais

rclativamente mais tardios- da

Qua¡tzo
Alblta
Dolomita
lumal¡na
Arsenopirita
Plnotlt¡
Calcopirita
Ouro
Siderita
Elaþ¡ita
Calcop¡rata

OURO E frIINERAI,S

Dt (sù

-

D2

-

As primeiras descrições detalhadas das mineralizações auríferas da Mina III são

devidas a Yamaoka & Araújo (1986), quando destacaram a ocorrência de três tipos de

minérios, quais sejam: l) de sulfeto maçico com arsenopirita, pirrotita e magnetita em

abundância, além de pirita e calcopirita subordinados, com ganga de sericita, cloritóide e

granada; 2) minério com cloritóide e granada + arsenopirita + pirrotita + magnetita; 3)

sericítico, composto por xistos sericíticos finos com arsenopirita e pirrotita disseminados em

pequenas quantidades. O minério nessas três formas de ocorrência varia em dimensão, teor,

reserva, localização e rocha hospedeira, de modo geral, considerados como gerados durante o

desenvolvimento de uma falha de empurrão.
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Ku1'umjian & Darclenne ( 1983) sugerem ltma origetn hidrotcrmal exalativa e

postetior segregação urel¿unórlir:a cür zonas axiais clc dobras isoclinais para o depósito da

Mina III. Já Thomson (19S6; 1990) oonsidera o depósito como hidrotermal desenvolvido ao

longo da falha de empurrão e relaoionada ao ciclo Brasíliano, enquanto Yamaoka & Araújo

(1988) classilioam o depósito como sendo do tipo strqtdho¿rrd e esÍatifbrme singenético de

origem exalativa. Ilettenoourt et aL. (1990) associa o depósito da Mina IiI a zonas de

oisalhamento de baixo ângulo, conlinados em nívcl estratigrafìco preferencial, ou seja.

imediatamente ¿cima do contato entre metabásicas c metassedimentos, sugerindo uma

natureza estratiforme.

As mineralizações de ouro encontram-se confìnadas a faixas mais intensamente

deformadas, notadamente em planos de empurrão e estruturas derivadas, em enoaixantes

como sericita milonitos e milonito-ultramilonitos oarbonosos. Os corpos mineralizados

encontr¿ì.m-se orientados ou dobrados segundo, ou próximo, à direção da lineação de

estiramento Ln+2. Esta lineação associada à fbliação milonítica Snr2 caracterizâ a fase Dn+z

definida como defbrmação cle cisalhamento simples <lúctil-fìágil (Magalhães, 1991 ; 1992). O

ouro ocorre assoqiado a sulfoarseniatos, sulfetos e óxidos (arsenopirita, pirrotita, calcopirita e

ilmenita), sendo considerada como uma mine¡alização epigenética, relacionada a fase de

deiòrmação l)n+z oitada e a um possível evento posterior de alteração hidrotennal (Magalhães

& Lobo, 1986; Magalhães, 1991).

O ouro ocorre incluso ou preenchendo microliaturas na arsenopirita, incluso no

quartzo cla gÀnga, no oontato entre sulfètos ou entre sulfètos e minerais de ganga, incluso em

ilmenita, preenchenclo micro lìaturas em porfiroblastos de granada, incluso ou preenchendo

microf¡aturas cle queulzo em veios. tista grande variedade de ocorrência indica diversos

estágios de precipitação do ouro (ftrltes & Jost, 1996).

Kuyumjian & Costa (1999) em seu estudo na Seqüência Mina Inglesa. situada a

noroeste cla Mina III, oonsiderada hospedada em uma unidade de Iopo do (ireenstone Belt de

Crixás (Kuyumjian, I 98 I ), realça a importância clas ¿rnomalias de potássio e sódio

relacionadas a granitogênese tardias e de volumss relativamente menores cm Crixás. Os dados

t-ornecidos por Pires ( 1995) por meio da análise de dados gama-espectométricos,

pzrtioularmente para o canal do potássio, possibilitou evidenciar diversas anomalias

correlacionáveis diversas vezes com intrusões granitóides, zonas de alteração hiclrotermal e

ocorrênoias auríferas ao longo de zonas de oisalhamento NS (Kuyumjian & Costa, 1999). A

principal dilerença da mineralização na seqüência Mina Inglesa das mineralizações da Mina
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III e Mina Nova são a ausência nestas írltimas tle intrusivas granitóides/gabróioas e de galena.

Os autores sugerem que o fluido hidrotermal responsável pela mineralização na Mina Inglesa

percolou os granitóicles" promovendo ctubonatização e lixiviamento do chumbo. A conclusão

sobre a mineralização segundo Ku¡rrnjian & costa (1999) é de que a scqüência Mina Inglesa

e intrusivas associadas sofieram tcctonismo, provavelmonte neoproterozóico, que como

resultado gerou segregação metamórlica de fluidos, reconcentração de sulfètos e ottro de

origem hitlrotermal, sem descartar sua possível origem vulciuro-exalativa, ao longo da zona de

cisalhamento direcional dextrógira NS.

Os corpos de minério são controlados estruturalmente pela intersecção de lineações

paralelas ¿ro eixo <le clobras semi-reoumbentes, assimétricas e apedadas, lormadas por

cisalhamento dúotil simples progressivo, quase puro. A gêncse do depósito fòi oonsiclerada

como produto de mobilização metamórfica-hidrotermal aliada a concentração, ou

remobilização e reconcentração, sem descartar a existôncia de pré-concentrações singenéticas

(F'ortes & Jost, 199(>).

Jost & Forles (2001) classilìcam as mineralizações de ouro na Mina III'

correlacionáveis em parte ao Corpo IV e V, em dois tipos:

- Sullètos maciços: foi determinada próxima a interface entre metabasaltos e uma fácies de

ftirmação lerrífera óxido-silicática (Formação Rio vermelho) e xistos carbonosos e

mármores maciços (liormação Ribeirão das Antas). Sulfètos e carbonatos substituem

magnetita e silicatos da lormação fèrrílera ba¡rdada indicando ativitlade hidrotermal

epigenética pós-metamórfrca, em contraste oom a alteração sin-vulcânioa rica em alumínio

e fèrro.

- Veios de quartzo: ocorrcm inseridos nos xistos carbonosos cisalhados da Formação

Ribeirão das Antas- Como alterações hidrotermais firram reoonher:idos carbonatizações

discretas e sulfetização. O ouro ocorre tanto como inclusões no qr¡al'tzo, oarbonato ou

mincrais de sullèto. oomo também no material oarbonoso.

Os autorcs reconhecem ainda um terceiro tipo cle mincraliz-ação restrito ao clepósito da

Mina Nova, denominado cle minério disseminado, nos xistos ca¡bonosos cisalhados da

Formaçào Ribeirão drs Ântas.
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6 TRANSPORTI' DE OTJRO OM SOLUCOES IIIDROTERMAIS

Os cornplexos aquosos bì-sullètados e ck)retados eram até pouoo tcmpo os tipos

considerados mais apropriados p¿ua promover o transporte de ouro em soluções hidrotermais,

cm virtude da disponibilidade de ligands dt: S e Cl reduzido na maioria dos lìuidos

mincralizantes e, da estabilidade termodinâmica elevada clestes complexos (Seward, 791)1, in

Mikucki, 1998). Atualmente existe um oonsenso que três complexos de bi-sulfetos; Au(HS)O,

t{Au(HS)20 e Au(FIS)z- são potencialmente importantes no transporte de ouro em soluções

hidrotermais (Seward, 1973; Shenberger & Barnes, 1989; I-layashi & Ohmoto, 1991, in

Mikucki, 1998). Neste contexto, os complexos de oruo-cloreto são geralmente considerados

de pouca importância em condigões típicas da faoies sub-anfibolito.

Estudos recentes procrn'am extrapolar os dados existentes para condições de

temperatura mais alta, resultando em discrepâncias com dados de solubilidades medidas.

lìxperimentos recentes oonfirmaram, entretanto, a dominância de AuClz- como cloreto que

tr¿uìsporta ouro sob condições hidrotermais em oondições altas de P-T (Mikucki, 1998).

Os oálculos de Mikucki (1998), indicaram que os lòrmadores de complexos de ouro

predominantes são:

- Au(FIS)0 em temperaturas limitadas ató 300oC, temperatura e pfl relativamente baixo dos

fluidos.

- Au(HS)2- seria o principal bi-sulfòto atuanclo com conteí¡clos modcrados a altos dc II2S (m

r.rzs) e a altas temperaturas.

- AuClz- apenas em altas tcmperatulas, podendo superar Au(llS)2- como principal complexo

ttansportador de Au.

Os estudos cle solubilidadc dc ouro trânsportado como Au(HS)2- confìrmaram valores

de 1-l00ppb em baixa temperâtura e 10-10000 ppb em tluidos mineralizantes de alta

temperatrua, mesmo clespt ezando-se a contribuição de AuClz' em sistemas de alta

temperatura. A solubilidade do olro cm ¿rltas tcmperatuÍas traz várias conseqtiências

importantes. Primeiramente as soh¡bilidades excedem amplamente as conocntrações mínimas

requeridas para f-ormar um fluido efètivamente mineralizado em ouro ('-5 ppb Au, Fleinrich e¡

ul., 1989) tornando clesnecessária a explicação através cle complcxos cle ouro exótioos (p. ex.

complexos de ouro de tiozLrseniato). E, mais importante, os cálculos Èitos por Mikucki (1998)

dão suporte a especulações anteriores de que a maioria dos fluidos mineralizantes arqueanos

tbra-m provavelmente, insaturados em ouro em suas regiões de origem (conforme Phillips &
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Powell 1993). Illsses làtores permitem a canalização cie fhriclos mineralizados em ouro qr.le, em

lìrnção da modesta subsaturação, não permilem a sua precipitação em níveis cruslais mais

prolirndos, próximo à tbnte, o que fàz com que os fluidos se mantôm elètivamente

mineralizados em toda a extensão crustal, onde os depósitos de ouro arqueano se f'ormaram.

Deve ser levado em consideração ainda que esses latorcs poclem ser tesponsáveis pela

produção relativamente baixa de ouro em terrenos da flícies ¿rnfibolito em relação aqueles

depósitos relacionados à fäcics xisto vercle (oonfbrme Ridley ø/ al., 1996), ou seja, uma

subsaturação a temperaturas mais elevadas levaria a processos menos efìcientes na deposição

mineral (Mikucki 1998).

O ouro associado a arsenopirita e/ou pirita oom arsênio é encontrado em vários

depósitos meso- a epitermais, ou seja, com temperaturas abaixo de 300"C. Nestes depósitos o

ouro precipita'se após a lbrmação da arsenopirita, nas borcl¿rs e fraturas da mesma. Este

processo se daria através da redissolução da arsenopirita, produzindo localmente "armadilhas

redutoras" para o ouro. Esta reação de dissolução pode ser exemplilìcada através da Iórmula

estequiométrica sob condições de HCI 0,01 molar a 350oC (Pokrovski et a1.,2002):

FeAso,ezSr.or + 3H2O + H* +2Cf = tìeClz"(aq) + 0,974S(OLI)3"(aq) -r- 1,07H2So(aq) +

1,48FI2"(aq)

A precipitação do ouro por meio da criação de condições altamente redutoras em

relação ao fìuido global pela dissolução da arsenopirita pocie representtrr um mec¿nismo

eficìcnte na extração de Au das soluções hid¡otermais (Pokrovski et a1.,2002).

A presença de fluidos aquo-carbônicos com salinidades muito altas coexistindo com

fìuidos aquo-carbônicos com salinidade méclia também podem ser índicativos ds

imisoibìlidaile (Fortes & Giuliani, 1995, in: Fortes ¿l ul., 2000).lsto também pode influenciar

o transporte cle ouro na ltrrma de complexos de hidrosulfetos e/ou cloretos e na sua deposição

por meio de variações no pH, Eh, aCl, aS e fOz da solução, resultando na variação das razões

Au,/Ag. IÌstas razões têm ainda nítidas relações paLra cada zona r¡ineralii¿ada com os milrcrais

hospecleiros e assooiaçõcs mincr¿iis, sugerindo clue as seqüências paragenéticas, ondc os

sulfetos tendem a ser tardios, também têm inlluência na lazão Au/Ag.



7 IìANCO DE DADOS

O projeto da presente tese previu o tratamento de um grande número de informaçÒes,

particularmente em relação a d¿rdos cle descrição petrográfica c posicioneunento espaoial dos

mesmos. Itara que houvesse um tratamento rápido e sem perda de informação, optou-se pelo

armazenamento dos dados ern um banct¡ cle dados, scndo que pal'a tânto, loi necessiirio

elaborar um programa com características específìcas.

Dada a importânoia que essa ferramcnta representou no manuseio dos dados

petrográficos, é apresentada uma descrição sucinta dos motivos que levaram a elaboração de

um programa e a maneira que fbi realizada.

O mercado de ,soJiware oferece diversos programÍ¡s de gerenciamento de dados

voltados para o setor mineral, os quais oferecem recursos necessarios para um ma¡useio

efìciente cle dados petrográficos com posicionamento espacial (por exemplo: VUI,CAN@,

IIATAMINE@" GIINCOM@, cntre outros). Ilsses programas em geral são direcionados para

cluestões gerenciais de minas, de alto custo, exigem treinamento específico e um equipamento

de computação solìsticado, em geral uma estação de trabalho. Isso desestimulou a utilização

de tais programas para a aplicação bastante específica exigida no desenvolvimento do

pressnte estudo.

Por outro lado, a aquisição de um número relativamente grandc de dados tornou

imprescindíve I o uso de uma fèrramenta que tomasse possível a aTualiz.ação e manuseio

constante destes dacbs, sern risco de perda t1e informação. Aliaclo a essa versatilidade seria

ainda necessário à amatração espaoial dos dados selecionados sobre uma projeção

tridimensional em escala dos posicionamentos de testemunhos e das galerias mapeadas. Outro

fator importante seria o uso de programas de computador rclativamente acessíveis, que

pudessem utilizar rnicrocomputadores padrão c ató mesmo poltáteis, sem exigir muito

investimento fìnanceiro e de tempo no treinamento.

Após nma análise clos soJiwares disponíveis no IG-USP, optou-se pelo uso clo

MICROSOF'T ÀCCESS 97n' para construção clo banco de dados tlo projeto, o qual é definido

oomo um sistema de gerenciamento cle dados lelacionável e que trabalha sob a platafonna

WINDOWS¡¡ 95 e 98. Este gerenoiador de banco de dados olèreceu uma granclc llexibilidade

no manuseio dos dados preenchendo as necessidades do projeto.

Na parte gráfica foi utilizado o programa AUTOCAD 2000'Ð, que permite grande

precisão nas modclagens tridimensionais c, nesta versão çm particular, ofèrece uma

cAPiTtJLO III - Página 76



CAPITULO lll Página 77

conectividade mais elìoiente com bancos de datlos externos. visanclo relacionar os dados oom

objetos espaciahnente. O mesrìro proglatna pcnnitc também a execução de rotinas cle

fìltragem dos cla<los proveniente do banco.

Para que o AUTOCAD 2000 acesse as informações de um banco de dados externo são

necessário s dois procedimentos (Buohard & f, itzer,2000) :

a) Éi necessiirio utilizar o ODBC Datu Source Aolminislrotor Llùe é lò¡nccido pclo sistema

operacional WINDOWS, c¡ue é uma interfacc de prograrnação permitindo ao AUTOCAI)

acessar o banoo de dados, no caso do ACCESS 97. Importante notar que o ATITOCAD

2000 não consegue acessar banoos de dados em versões posteriores ao ACCËSS 97. O

MICI{OSOFT' ACCESS 97 lòtnece drivers diretos cle banco c1e clados que podern evitar a

oonfiguração de um arquivo de origem cle dados ODBC, podendo-se acessar os seus

arquivos diretamente de um arquivo de configuração Ot.þ: l)l]. Na configuração do b¿rnco

de dados do presente trabalho ocorrerarn situações em que o r/rlver fcrrnecido pela

MICROSOIT não permitia uma conexão com o zLrquivo de configuração OLË, DÌ), por

motivos desoonhecidos.

b) Deve-se configurar um arquivo .UDL ¿t¡avés da oaixa de diálogo Dala Link Properties ¡Jo

ATJTOCAD que vai apontar para a tabela do banco de dados ACCESS 97.

C¡ia-se um alquivo de configuração de OLE DB que conterá as inlormaçöes que o

AUTOCAD utiliza para acessar dados em zLrquivos de banco de dados. O alquivo de

confìguração é onde se adicion¿rm as intbrmações que identificzr"m o nomo do uquivo da

origem de dados de 0/JBC. Esse arquivo é criado através do comando T'ools/dbConnect

Mttnager onde se cria \tm Data Soutce Name. Logo após a confirmação, acessa-se o guia

Provider onde se seleciona Microsofi OL,E DB Provider fitr ODBC Drivers. No guia

(.lonnection seleoiona-se o botão de opção Use Data Source Name c¡ndc so busca o nome

de origcm de dados (data source name - DSlt[). Se necessário adota-se uma senha no ñep

2 c no Step J escolhe-se o catálogo da lista. Após esses procedimentos faz-se o teste

(bolã<t Test Conneclion) para se assegurar cpre o AIJTOCAI) estabelecen oorretamente a

conexão com o banco dc dados.

c)

O Gerenciador cle Banco cle Dados criado (IìIGURA 9) permite a oorrelação ampla ou

detalhada de toda a gama de descrições, particularmente das descrições minerais, tendo

so1Ìido inúmeras adaptações no deoorrer dos t¡abalhos de pesquisa.
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Através desse banco é possível, por exemplo, correlacionar o conteúdo em

porcentagem de determinado mineral nos pontos ou áreas de interesse, seleção de litotipos ou

determinados minerais em um perfil, sondagem ou em toda área, seleção dos pontos com

análises petrográficas, químicas, recuperação de amostras a paftir da especificação de, por

exemplo, teores.

Para o total aproveitamento do potencial no manuseio destes dados, é necessário o

amarramento dos posicionamentos individuais, relativo e absoluto, das descrições, em uma

concepção tridimensional, que é desempenhado pelo programa de desenho vetorial

AUTOCAD. Esta estrutura organizacional pode gerar perfis com elementos de interesse, em

qualquer posição desejada, culminando com perfil E-W da áreade pesquisa (ANEXO l).

Para facilitar o relacionamento dos nomes de minerais foi necessário a adoção de

formas abreviadas, utilizando-se para tal, a forma modificada da tabela proposta por Kretz

(1983), com abreviações em inglês e nomes por extenso em português (ver TABELA l)

FIGURA 9 - Tela de entrada do banco de dados petrográfico claborado em ACCESS 97.

O atual nível de desenvolvimento do banco de dados em ACCESS 97 no trabalho de

pesquisa, já permite um processamento constante das descrições petrográficas, de acordo com

a evolução dos conhecimentos. A FIGURA l0 apresenta a pâgina de entrada de dados

acumulados pela MSG e descrições macroscópicas realizadas no presente trabalho. Ao se

J SaitOoBancodeDadoe
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acessar a pasta PETRO no canto inferior da FIGURA 10, é aberta uma tela para a inserção

dos dados petrográficos do estudo de lâminas delgadas (FIGURA l l). Nesta etapa foi também

elaborada a estrutura para plotagem do mapa em três dimensões em AUTOCAD 2000

(FfGURA l2), com o posicionamento e desvios dos testemunhos de sondagem estudados,

além da posterior inserção dos dados do banco, que culminou com a proposta do modelo da

área estudada (ANEXO 1, perfil E-W). A FIGURA l3 mostra um recorte de uma das formas

de mapas gerados pelo AUTOCAD com dados do banco ACCESS. Até o final do presente

estudo, o banco de dados se mostrou funcional e deverá continuar evoluindo para formas com

mais recursos e velocidade de fornecimento de interpretações equacionadas.
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, ocorrendo algumas bordas bem defnidas em contato

l l - Tela de cntrada

eslressados
varde

_SX..¡pq KP-T-lV-22-01 -LD.jp g

ocorrem na lorma de cristais subhedrais. òs vezes relatúamente qrandes

(Fm. Rio Vermalho)

mo médio. verde azulado perp. e verde claro //

<0.1 mm). freqijentemente com bordas de reação e lortes linhas de

ostudo

OX?

qual feldspalo. Albita? Não apresenta geminação e não foi possível caracterizar liqura

ina-média (2,5mm)

dc dados pctrográficos das dcscriçõcs dc lâminas dclgadas dc amostras

apresentam bordas de

FIGURA 12 - Diagramação cm 3 dimensõcs dos testemunhos dc
c a basc topográfica da galcria dc accsso ao Corpo IV, cm azul.
sondagcm foi obtida com a entrada dos dados dc rncdição com
MSG.

sondagcm cstudados, cm vermelho,
A direção rcal dos tcstcmunhos dc
auxílio do Topari fornccidos pcla
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Foram selccionadas amost¡as representativas de fàses minerais do Colpo IV,

mineralizados ou não, e ainda das zonas interpretadas oomo núcleos de alteração hidrotermal

dos diversos corpos de minério da Mina III (zona superior, intermedìária e ìnferior), conforme

'fABELA 14 abaixo e ANEXO 2 com tabelas de resultados analíticos. Visto que as alterações

são semelhantes nos diversos corpos dr: minério, tentou-sc estabelecer um padrão comparativo

sntre as mesmas, na busca de uma classificação mais refinada do Corpo IV.

TABELA 14 - Amostras com fases minerais submetidas a análises com auxílio da microssonda
eletrônica de varredura.

QUÍMICA N,{INERAL E GEOTERN1IOBAROMETRIA

CAPITULO IV

CORPO IY

tv-22-t7695

tv-22-t

IV-22-1790s

Biotita-sericita xiskl carbonoso

B,otrt;se.rcita *stoiarbonós.o

IV-019 t4

Clorita-flogopita-sericita xisto
carhonoso

K59-

(Fm Rio V¿rmelho) ¿

59-34143

K49- I 9790

Zonas mineralizadn

Metawacke, próxima do Corpo lV, cisalhado, carbonoso

K49-262't4

Cror iià:;ürm al ñâ:ôiìeoô1álo-

Itletovltucke, Au>20,00 g/t, clastos de
sombrâs de Þressão. TUR. GRT. PO. ASP. EP. AP

cloritóide-sericita xisto

Zonas mineralizada Inte¡mediárin d¿ Min¿ III (Perlil E-ll

ios: l'UR, PO, ASP, AP

Metawacke, Au<0,01 g/t, clastos estirados. Acessórios:

K59-38571
K59-38

K03-23040

Cloritito c/ porlìroblastos
CLD. AMP e GRT

Metawacke, Au:0,079/t, Acessóriosr TUR, EP, PO

Zonas

m¿tul¡ásicas terndu da Fnt Ribeiräo d s Anløs

5

Cloritito c/ porfirobl. de CR'l'

ASP

da Mina III

Metabásica altcrada na Formação Ribeirão das Antas

c!.qt!!i!g 
"/ 

pqr!ryÞ!..1-ç QEr. ...
Biotita-xisto carbonoso

K49-39664

Metab¿'rsica alterada na Formação Iìibeirão das A¡rtas

Biotita-sericita-plagioclásio
xisto c/ portìrobl. de GRT e

AMP
Br"tû*õ *,t""d"ci(

[..apa <lo minério sem análise

xisto c/ porlìrobl. de GRT e

AMP

du Mittt III (

altcrîda n¿r Iiormiìçio R ibeirìo dîs Antas

S/ mineralização

Mineralizaclo
Míñ^iñao

Zona da CRT/AMP não mine¡alizada

P não lninerâlizada,
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^lguns 
litotipos amostrados indic¿rrarn tratar'-se cle metabásicas alteradas em meio aos

metasedimentos da Formação Ribcirão das Antas, devido a tèições como estruturas pillow c

interpillow. Pa¡a elètuar comparações fòram realizadas ¿rnáliscs destas associações

encontradas nos metassedimentos e, ainda. de uma amostra de metabásica da lìormação Ilio

Vermelho.

Por problemas de amostragem, não fbi possível realizar análises do Corpo V, sendo

que pela proximidade e semelhanças estruturais e litológioas, o mesmo poderá ser

inicialmente enqua<lrado em uma caraoterização semelhante à proposta para o Corpo IV.

Consiclera-se aqui o termo mineralizado como sendo a presença de ouro ou sulièto em

qualquer quantidatie, no limite de detecção da análise químioa realizada pela MSG, diferente

do termo util2ado na mina onde o mesmo representa o teot mínimo para viabilidade de lavra.

Novamente os índices relativos às làses rninerais representam o evento gerador (D1 a D4) que

pode ser visuaüzado na TABELÀ l0 do Capítulo III.

1 CORPO IV E ADJACÊNCIAS

Foram amostrados pontos do Corpo IV, tanto nas galerias (G-lV-002) como dos

testemunhos de sondagem (lV-22-16303, lV -22-17 695 e lY -22- 17905), mineralizadas ou não,

visando a caracterização das I?rses e associações minerais. Para eleitos compafativos loram

realizadas ¿rn¿ilises em uma ¿Ìmostla de clorita-biotita-sericita xisto oarbonoso (K59-19435),

não mineralizada, em uma posição estratigráfic¿rmente difè¡ente do Corpo IV, mas com

características petrográficas bastante semelhantes.

A amostra G-IV-002 do Corpo IV foi colhida durante os tlabalhos dc mapeamento

como urna amostrâ represcntativa do xisto carbonoso com veios quartzo-carbonáticos e sua

descrição segue abaixo:

- tlmostru G-lV-002 (Bíotita-.ser icita xi.sto c¿u'bonr¡sty'. é cirlacterizada pela sna cot negra

em função clo conteúdo em materìal oarbonoso, estrutura xistosa bastante defolmada, com

clastos muito estirados e venulações quartzosas. Ilsta rocha possui ainda turmalina e

lutilo. este Írltimo provavelmente oomo resultado cla alteração da ilmenita (ver Capítulo

3). Ocorre pequena quantidade de carbonato associado ao quartzo de veio dobraclo. mas

não na matriz sericítica. [ìsta amostra não possui análise química em relação ao Au.



CIAPIT IJLO VI l'jágina 84

A partir clo testemunho (le sondagem IV-22 fìrram colhidas três amostras clo xisto

oarbonoso nas imediações do Corpo IV ondc:

- Amostra It/-22-16303 (Clorita-biotita xis,¿ carbonoso): região não mineralizada, pouco

menos de 10 m aoima do Corpo IV, onde a biotita está levemente r:loritizada. Como

alterações lo¡am teconhecidas albitìzação, silicilìcação, sulfetação, cat bonatização e

cloritizaçao, sendo a última a mais lraca em relação ¿ìs demais. Nódulos carbonosos se

apresentarn achatados (evento f)4). Como ar:essórios ocorrem apatita zonada, sericita

(MSl, inclusa no quartzo da matriz), epídoto, granada (portiroblasto metamórfico), rutilo,

titanita. zircào e arsenopirita.

- Amoslra IV-22-17695 (Bicttita-sericita xisto carbonoso); faixa com mineraliiração

incipiente a pouco menos de 5 m do Corpo IV. þ'oram reconhecidas as seguintes

alterações hiclrotermais: predominância da serioitização (MS3) superposto a albitização,

silicificação, carbonatização, turmalinização e sulfetação. Ocorre um oonteúdo maior de

pirrotita em relação à amostra lV -22-16303 e uma ausência de clorita relativamente às

outras amostras. Como acessórios ocorrem apatita, epídoto, granada (porfiroblasto

metamórfioo), rutilo, titanita, zlrcão, arsenopirita e pirrotita.

- Amoslra IV-22-17905 (Clorita-flogopita-sericita xisto carbonoso). amostra mineraliz-ada

do Corpo IV com ouro liwe. A sulfetação se destaca com ate syo de pirrotita e arsenopirita

associacla a sericitização (MS3), silicificaçho (na 1'orma de veios cle quartzo colocados na

51 crenulada pelo evento D3, alérn das L,'v".¡). Foram observados ainda a albitizaçào,

turmaliniz.ação e cloritizzrção, nódulos carbonosos arredondados (poupados do evento D4)

e a ausência da granada. Como acessórios tem-se: zircão, turmalina, apatita, sericita

(MS1).

A amostra escolhida do tcstemunho de sondagem K59 por sua semelhança

petrográfica com o xisto oarbonoso mineraliz¿do do Corpo IV, apresenta as seguintes

câracteristicas:

- ,tlmostt'tt K59-19435 (Olorita-biotitcrsericita xisto); indicação incipiente de rnineralização

ds ouro. Pode ropresentar a borda da alteração sericitioa, onde ainda se reconhece a

albitìzação, cloritização, turmalinização. Nódulos carbonosos se apresentam at'¡odondados

e não bi observado granada. Ocorre destruição pelo evento D3 do epídoto assim como a

deformação do plagioclásio. Os acessórios são: zircão, turmalina, apatita, epídoto,

dolomita e rutilo.
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Foram realizadas diversas análises nessas amostras visando caractenzar as diversas

fàses minerais envolvidas nas alterações que se relacionam ou não a mineralização de ouro.

As análises da biotita em todas as amostras anteriormente mencionadas foram reunidas

na FIGURA 12. Pode-se notar que a biotita da amostra IV-22-16303 (BT4) deve representar

possivelmente as zonas de influência mais próximas do cisalhamento imposto pelo evento

neoproterozoico, e estas apresentam uma composição mais definida no campo de

classificação da biotita (FIGURA 14). Todas as outras amostras apresentam uma composição

intermediária entre a flogopita e a biotita, sendo que ocorrem fortes indícios de que a biotita

relativamente mais magnesiana, chegando à composição da flogopita, está relacionada ao

evento mineralizante no D3. Essa observação reforça o fato que ao fìnal deste evento ocorreu

um forte metassomatismo ferro-magnesiano relacionado a mineralização de ouro e sulfetos.

FIGURA 14 - Diagrama de classificação química da biotita nas amostras GIV-002,1V-22-16303,
IV -22- 1 7 69 5, lV -22- 17 90 5 e K5 9- 1 943 5 (3 9 análises).

A sericitização (M53) é reconhecidamente um componente da alteração relacionada a

mineralização, sendo a mesma raÍa a inexistente fora dos halos hidrotermais mineralizados ou

dentro das zonas intensamente cisalhadas pelo tardio evento D4 (FIGURA 15) Na amostra G-

IV-002a, a sericita é o componente principal da matri z com freqüente ocorrência de

micrólitons revelando a foliação anterior (S¡). Sua composição química varia entre os cristais

dos micrólitons, na qual há enriquecimento em Mgt* 
" 

Fe2'' em direção às bordas e uma leve

tendência de empobrecimento em sílica. Essa entrada de fluidos ferro-magnesianos no sistema

está aparentemente vinculada ao evento D3 e conseqüentemente a mineralização de ouro e

sulfetos no Corpo IV, fato comprovado pelas medições microtermométricas nas inclusões

fluidas (ver Capítulo V, medidas das temperaturas do eutético).
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FIGURÁ 15 - Diagrama dc classificaçäo química da sericita nas amostras G-lV-002. lV -22- l()303.
lV-22- 176()5, IV -22-11(n5 c K59-19435 (23 análiscs).

A análise da clorita (cHL3 ou cFìL4) apresenta problemas clevido à alteraçào

hidrotermal tardia que aleta os cristais. As poucas análises de qualidade inclicam que a clorita

hidrotermal tem composição de picnoclorita, com variações para ripidiolita (FIGIJRA 16).

Essas análises lbram fèitas em um mineral cfo mesmo domínio estrutural e com as mesmas

caracteristicas ópticas, havendo, desta forma, necessidacle de mais análises pala avaliar se esta

variaçáo no quimismo esta relacionada a variações no fluiclo hìclrotermal, ou se trata apenas

de um problema analítico. A petrografia indica pouco ou nenhum relacionamento dir-eto com

a minetalização, mas a prcsença intensa de clorita pocle indicar alterações posteriores que

eventualmente tenham obliteraclo zonas mineralizadas
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As análises dos feldspatos nas amostras G-IV-002, lV-22-16303, lV-22-17695 e ly-
22-17905 revelaram diferenças entre as fases mais proximais e distais da zona mineralizada

conforme mostra a FIGURA 17. As zonas mais externas em relação a mineralização

apresentam oligoclásio alterando para plagioclásio mais sódico, enquanto que dentro da zona

mineralizada ocorre a albita praticamente pura.

Or

IIqVRA 17 - Diagrama de classificação química do fcldspato nas amostras G-lV-002, lV-22-16303.
lV -22-17 695 c lY -22-17905 (34 análiscs).

Foram realizadas análises em granada da amostra IV-22-16303 (FIGURA 1g),

permitindo a sua classificação como almandínica, e, revelando uma composição mais

magnesiana em relação a granada nas demais zonas não mineralizadas com granada da Mina
III (ver adiante).

tv.22-17 9o5, tV -72, 17 æ5

| ru,i"t"o

' n lntermediário

O soroa

lV-22- tô303, c-lV-002a

I ruraeo

l¡¡j lntermediário

fl eoroa

Os perfis analíticos realizados em uma granada da amostra IV-ZZ-16303 (FIGURA
19) mostram uma tendência de enriquecimento de ferro em detrimento ao cálcio do núcleo
para as bordas do cristal.

An



FIGURA l8 - Diagrama clc classilÌcação química tlzr granada na anìostra lV-22-16303 (24 análises)

S* Núcleo I

"'lntermediár¡o
() Borda l
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I'IGIJR,{ t9 - Pefis analíticos pâra Mg -r- Mn, Fc e Czr cm granada cla amostra tV-22-16303.

A análise de carbonatos nas amostras lV-22-16303, IV-22-17695. lY-22-11905 e

K59-19435 (FIGURA 20) mostrou que os mesmos apresentam composição intermediária

entre a dolomit¿r e a anquerita, tratada doravanle corno dolomita fèr'rosa. Nas fàses

mineralizadas a dolomita ferrosa ocorre inclusa no plagioclásio e parcìalmente inclusa na

pirrotita. A calcita levemente ferrosa ocorre na amostra K59-19435 associados a clastos. Em

alguns pontos da amostra os clastos já arledondados e estirados de calcita primária sofrem

alterações, gerando clorita e biotita, restando seus contornos marcaclos pela biotita milonítica

(BT3) As análises em geral não revelarâm a pîesença de rodocrosita e, senclo assim, não floi

necessária a apresentação do diagrama de classificação com essa lase carbonática.



Dolomita

IIGURA 20 * Diagrama dc classiËrcaçâo qLrímica clo carbonato llas amostras lV -22-16303, IV -22-
17695, LV-22-11905 e K-59-1943-5 (24 análises).

2 METABÁSICAS

Foram realizadas análises n¿rs lases minerais de anlibolito da Formação Rio Vermelho

para a caracterização da associação mineral, visando confrontáJa com análises de rochas

metabásicas alteradas encontradas dsntro da Formação Ribei¡.ão clas Antas.

A amostra IV,0l9l4 (anfìbolito fino) apresenta uma geração porfiroblástica de

anlìbólios, as vêzes orientaclos radialmente, imersos em utna ma|riz de ¿nfibólios finos e

plagioclásio. Como acessórios ocorrern epídoto, opacos não iclentilicaclos, rutilo e titanita. Um

veio tardio quartzo-fbldspático tardio cofta a arnostr¿, possivelmente como resultado das

mesmas alterações hiclrotermais reconhecidas nos metasedimentos cla Folmação Ribeirão das

Antas.
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O anfìbólio rla metabásica pedencente à Formação Rio Velmelho revelou uma

composição de hornblenda magnesiana/actinolita (FIGURA 21), relativamente ao núcleo e

borda, sendo que esta associação é considerada uma relíquia da alteração clos piroxênios

originais.

As análises dos porfìroblastos euédticos de an{ibólio de alteração, relaciona¿os ao

fìnal do evento D3, apresentam uma composição nitidamente diferenciada, calacterizada com

Fe-tschermakita (ver adiante). Esta última geração de anfibólio foi reconhecicla em quase

todas as zonas mineralizadas (Mina III e corpo IV) e se associa intimamente com os

porfiroblastos euédricos de granada, cloritóide e arsenopirita (ASp3).

Siderita
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FIGURA 21 - Diagrama dc classificação química do anfibólio na amostralY-22-01914 (20 análiscs).
A seta indica a dircção mmposicional do núclco para a borda dos cristais.

Iaerro-

A análise dos feldspatos revelou uma tendência bastante semelhante da alteração

hidrotermal as outras zonas mineralizadas da Mina IlI, caraçterizada no halo interno da

mineralização do Corpo IV, onde o oligoclásio torna-se mais sódico (FIGURA 22). O veio

quartzo-feldspático tardio que corta a amostra IV-01914 também indica tal tendência. lsso

sugere novamgnte uma semelhança dos sistemas de alteração que acometeram tanto o Corpo

IV como as metabásicas e, se esse for o caso, mostra que a alteração feldspática permite a

preservação de relíquias ígneas nas rochas metabásicas.
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FIGURA 22 - Diagrama de classificação química do feldspato na amostra lV-22-01914 (8 análiscs)
A scta indica a direção composicional do núcleo para a borda dos cristais.
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l)e maneira semelhante ao oligoclásio, a clorita encontrada nos veíos quartzo-

lèldspáticos tardios revela também uma composição semelhante à encontrada nos halos

externos clo Corpo IV (picnoclorita, FIGURA 23).
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FIGURA 23 * Diagrama dc classifrcação q,ímica da clorita na amostra IV-22-01914 (3 análiscs).

3 ZONA DAS METABÁSICAS HIDROTERMALIZADAS

os estuclos de testemunhos de so'dagem que são apresentados na fbrma rlo perfìl E-w
(ANEXO l) permitiram o reconhecimento de um corpo com dimensões consideráveis, e com

características de rocha metabásicas, intercalado nos metassedimentos cla Formação Ribeirão

clas Antas.

Foram analisadas 3 amostras com e sem mineralização cle ouro, desta zona para se

determinar as lases minerais e associações relacionadas com essas zona. As amostras

analisadas fbram:

2 þcorundophitita

1F
o 1,, ,, , , , , , ,

45678
s¡

Amostra K59-29280 (Olìgoclírsio-dolonîild-cloritu xiskt); a rocha apresenta silicifìcação,

dolomitização e clolitização, esta Ílltima principalmente como resultaclo cla alteração cla

biotita. ocorrem porfiroblastos pós-tectônicos de magnetita em associação com veios

carbonáticos (dolomita). os acessórios são rnagnetita (porfiroblastos metamórficos),

ilmenita e epídoto. Sem mineralização

Amoslra K59-34143 ((l ktrita-turmalina-oligoclírsio-cksribicle-serici ta rr^rlol; ocorrem

cluas gerações de sericita sendo que a última é resultado da sericitização de vários

Talco-clodta
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minerais, em particular do oligoclásio. Ocorre mineralização a l0 m abaixo desta amostra.

Outra alteração presente é a turmalinização que representa até l0% dos minerais na

lâmina delgada estudada. Essa zona ainda apresenta porfiroblastos de Fe-tschermakita e

cloritóide. Foram identificados apenas sulfetos como acessórios.

- Amo'strct K49-19790 (Riotita-dolomita-oligocla.sio xisto): zona com forte albitização.

mineralizada, além de vênulas tardias qvartzo-carbonáticas. Como acessório ocorre

arsenopirita euédrica com calcopirita nas bordas, além de leves sombras de pressão de

biotita e carbonato. A sombra de pressão nos porfiroblastos se deve provavelmente a

atuação do evento neoproterozoico.

As análises da biotita nas amostras K59-29280, K59-34143 e K49-19790 revelaram

uma composição bem próxima do limite da flogopita, indicando a proximidade da

mineralização, confirmada com exceção da amostra K59-zg28o (FIGURA 24).

Eastonita
3

FIGURA 24 - Diagrama de classificação química da biotita na amostra Ksg-zgZBO. K59-34143 c
K49- 197 90 (5 análises).

A sericita pôde ser analisada na amostra K59-34143, cuja composição é muito

semelhante à da MS3, relacionada ao evento D3 (FIGUR A 25). Essa geração de sericita

preenche parcialmente fraturas no cloritóide.
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FIGTJRA 25 - Diagrarna dc classificação química da solicira na amostra K59-34143 (3 análiscs).

A olorita alìalisada nas três amostras mostrou uma variação composicional (FIGURA

26), provavelmente devido ao tìpo de protólito alterado. A alteração da Fe-tschermakita gera

picnoclorita, enqllanto que a alteração da biotita na amostra K49-l9i9O gera diabanita. As

características dos cristais alterados da clorita analisada pode ter causado problemas

analiticos, sendo que os dados obticlos devem ser interpretatlos com reservas. Ocorre aincla

clorita na matriz, entre os porfiroblastos metamórficos de cloritói<le, que apresent¿ìm uma cor

de interlerôncia azul intensa e distinta dos demais tipos de clorita.
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IIGURA 26 - f)iagrania do classificação química cla clorita na amostr¿r K59-2921ì0, K59-34143 c
K49- 19790 (16 análiscs).

Os fèldspatos nas trôs amostras revelaram composições muito semelhantes

proximiclades clo Corpo IV, com destaque para a amostra K49-19790 (FIGURA 27)
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autostra K59-34143 apresenta oligoclásio com inclusões de ilmenita e blastese singenética à

granada. o oligoclásio na amostra K59-29280 ocorre na matriz. Na amostra K49-lgg'10

ocorre ¿rlbita na forma pura em concordância com a mineralização desta amostra, como

Iesultado extremo da albitização, preenchendo liaturas, às vezes com f'ormas euédricas e

sendo interprelado como singenético à turmalina e à arsenopirita.

Or

FIGURA 27 - Diagrama de classificação química do fcldspato na amostr¿ì. K59-292t10, K59-34143 e
K49- 19790 (lfì análises).

As análises clos carbonatos revelaram novamente uma variação entre as composições

de calcita e de dolomita ferlosa (FIGURA 28), sendo caracter.izado sua fase singenética com a

arsenopirita, provavelmente ASP3 A calcit¿r ooorre corrìo r-lrn¿l fase tardia, pós-fi.atur.as clo

cloritóicle, provavelmente relacionada ao evento D4.

As análises nas diversas lases mi¡rerais não conhrmaram indícios de variação química

que pudesse caracrerizar essa zona como sendo alterações cle um protólito metabásico, com

exceção, talvez,, da presença de magnetita e clor.itóicle e da ausência de granada.
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FIGURA 28 - Diagrama cle classificação química clo carbonato nas anìostras K59-29280, K59-34143
c K49- 19790 (19 análiscs).

4 ZONA SUPERIOR DA MINA III

Durante os esfudos dos testemunhos de sonclagem fòi coletada uma amostra nas

proximidades da zona supedor, descrita a seguir:

- Amosha K49-2(¡274 (c.ktritikt com potfiroblastos cle ck¡rikjide, anfihlttio e granatlu):

zona da lapa do nrinério d¿t zona superior, sendo que 20 rn acima no testemunho de

sondagem tem início as anomalias de Au (a amostla estudada não tem análise), onde

ocorre uma massa de cloritito com porlìroblastos metamóúicos sin- a pós-tectônicos

(evento D3), centimétricos, de granada, Iìe-tschermakita e cloritóide. como acessórios

ocorrem carbonato e biotita e como minerais de alteração hidrotermal, clorita (alteração

do anfibólio, cloritóiile e granada) e sericita (alteração clo cloritóidc). Ocorrem aincla

clelgados veios quaftzo-carbonáticos tardios.

A sericita encontrada na amostra é resultaclo da alteração de fases minerais como a

clorita (cll2), cloritóide e biotita (BT2) como eviclência da sericitização do evento D3, tlue

associada aos outros processos de alteração caracteriza a alteração propilítica (ver Capítulo

III). A composição da sericita em relação ao Fe2' e Mg2' se apresenta bastante similar às

outras zonas de alteração (FIGURA 29), reforçando a hipótese anteriormente mencionada.

Esta amostra revelou ainda a presença de margarita, inclusa parcial- ou totalmente no

cloritóide e representa uma das alterações desse mineral,
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FIGURA 29 - Diagrama dc classificação quírnica da sericita o margarita na amostla K49-2627 4 (7
análises).

Foram realizadas análises em alguns cristais cle clolita (FIGIJRA 30) que são resulta<lo

de alteração da sericita e granacla, devendo assim tratar-se da CHL4 tardia (neoproterozóica).

A sua composição é <le ripidolit¿, em contrapartida à clorita do evento L)3, que é picnoclorita.

Essa obsetvação é reforçada pelas características cla rnudança composicional na sericita e

gtanada, oom um enriquecimento quase contínuo em ferro.
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FTGURA 30 - Diagrama cle classificação química da clorita na amosua K49-2627 4 (8 análises).

A granada se apresenta sob a lorma de porhroblastos metamórfìcos, singenéticos ao

anfibólio e clodtóide (com pequenas dilèrenças de contemporaneidade), sendo que fil>rarn

realizados perfis analiticos em diversos oristais na tentativa de revelar modificações

composioionais durante o seu desenvolvimento. Trata-se basicamente de almandina cr¡m

variações nos membros piropo, grossulária e espessartita conlorme mostra a FIGIJRA 3 t. Na

FIGURA 3l pode-se reconhecer basicamente duas lases evolutivas clistintas (ver seta): uma

inicial de enriquecimento em ca com percla de Mn e logo após uma fàse com enriquecimento

em Mg e Fe. Essa última lase caracterìz,a uma das evidências para a alteração propilítica

associada à mineralização de ouro e sulfetos, durante o final do evento D3.

O cletalhamento do perfil analítioo dessa grzrnada mostra (FIG{IRA 32) relações clos

teores <le ca-Mg-Fe-Mn qr"re indioam que a cristalização clo núcleo cla granada ocorreu em

temperaturas relativamente baixas, mas a pressões relativamente mais altas, ao qual segue-se

uma parte intermediária conl aumento contínuo da temperatura e queda da pressão. Após esta

fase houve ainda aumento cla temperatura e da pressão, até os reequilíbrios finais nas borclas,

com foftes quedas na temperatura e na pressão. Este complexo padrão terá de ser melhor

estudado, mas mostra correlações com o comportamento do zonanìento quimico observzrclo

parcialmente no plagioclásio, podendo ainda estar associado à evolução de lorma reconente

na fàse final do evento D3.
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FIGURA 3l - Diagrama dc classificação química
análisos).
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da granada mctamórlìca na amostta K49-2627 4 (10

As análises do anhbólio confirmam a diferença composicional em relação à

hornblenda,/actinolita encontraclas nas metabásicas da Formação Rio vermelho. o antìbólio

c{essa zona é Fe-tschermakita (FIGURA 33) na forma de porfìroblastos rnetamórdcos

lelacionados ao final do evento D3, possivelmente paleoproterozóico, sem evidências

consideráveis de mudança composicional nas análises de nírcleo e bolcla dos cristais.
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IìIGURA 33 - Diagrama de classificaçâo química <lo anfibólio metamórfico na amostra K4()-2627 4 (9

análiscs).

Os carbonatos da amostra K49-26378 ocorrem apenas como inclusões nos

porfìroblastos metamórfìcos da granada e anfìbólio (com cxceção dos veios quartzo-

carbonáticos tardios), não tendo sido encontrado na maTriz. A análise dessas inclusòes

minerais revelou composição da calcita, que pode representar fases primárias preservadas do

carbonato (F IGURA 34)
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5 ZONA INTBRMEDIÁRIA DA MINA III

As amostras a seguir representam a Zona Intermediária da Mina III, onde a

mineralização também apresenta a associação granada, Fe-tschermakita e as alterações, que

em conjunto caracterizam o evento propilítico'

As amostras possuem as seguintes características petrográficas:

- Amostra K59-38571 (Cloritito com porJiroblastos de granada): basicamente na porção

superior de uma faixa de cloritito com porliroblastos metamórficos de granada sem

mineralização de Au ou sulfetos. situa-se na capa de uma anomalia de Au e sulfetos (não

atinge teor de corte nessa região). Ocorrem veios quartzo-carbonáticos onde se

reconhecem cristais euédricos de quartzo, indicando crescimento em conclições de alívio'

provavelmente devido a Ìxn evento (D2?) que gerou brechamento nessa porção. O

carbonato substitui pseudomorficamente a granada e o plagioclásio, e a sericita ocorre

como duas gerações: uma que se apresenta dobrada, pré- D3, e outra que sericitiza a

clorita (CHL2), provavelmente do final do evento D3. Como acessórios ocorrem biotita,

quase sempre intensamente cloritizad4 apatita e rutilo.

- Amostra K59-38587 (Ctoritito com porliroblastos de granada): bastante semelhante a

Amostra K59-38571. mas agora em uma posição no limite inferior da faixa do cloritito

com granada em relação à amostra K59-38571. Não ocorrem mineralização de ouro e

sulfetos. Um veio tardio (evento D4) corta a amostra com quartzo, calcita e cristais

euédricos cle siderita, esta última típica do evento D4 (ver Capítulo V sobre estudo dos

veios de quartzo). Biotita ocome de maneira disseminada. sendo que a clorita se apresenta

na forma de várias gerações (CHL2, CHL3 e CHL4), alterando diversas fases minerais.

Essa zona ainda sofreu albitização. Sericita" epídoto e apatita foram observados como

acessórios.

Amostra K03-22755 (Cloritito com porfirohlaslos de granada): Esta amostra representa

praticamente a lapa da zona intermediaria mineralizada, com Au visível e sulfetos

(pirrotita afe 50 e arsenopirita em menor quantidade). Basicamente clorita na matriz, com

sulfetos e carbonatos. Ocorrem também nódulos carbonosos arredondados e porfiroblastos

de granada sin-sulfetos. A biotita destaca-se entre os acessórios estando quase totalmente

cloritizada. Ausência de plagioclásio.

Amostra K03-23040 (ßiotita xisto carbonoso): Ainda na zona intermediária mineralizada.

representando a capa do minério com Au visível e sulfetos (com até 10o/o de arsenopirita e
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3o/o de pirrotita). Apresenta bastante carbonato, sulfetização e albitização. Até 10o/o de

material carbonoso.

Foi analisada a biotita das amostras K59-38571, K59-38578 e K03-23040, sendo que

as duas primeiras apresentaram fases bem caracterizadas no campo da biotita (FIGURA 35),

semelhante a biotita que ocorre no halo mais externo e não mineralizado do Corpo IV

(relativamente menos magnesianas). A biotita da amostra mineralizadaK03-23040 destaca-se

pelo seu conteúdo relativamente maior em magnésio, comprovando a hipótese da variação

composicional relativamente à distância da mineralização, onde as zonas hidrotermais mais

próximas à mineralização contêm minerais de composição mais magnesiana.

Eastonita
I ¡---------

FIGURA 35 - Diagrama de classificação quimica da biotita nas amostras K59-3f1571, K59-3tì57t1 e

K03 -23040 (3 8 análiscs).

Flogopita

A sericita apresentou pouca variação composicional nas amostras K59-38571, K59-

38578 e K03-23040 mantendo ainda grande semelhança composicional com a sericita do

Corpo IV. Fica evidente, entretanto" a relação inversa do conteúdo em ferro e magnésio onde

as amostras não mineralizadas K59-38571 e K59-38578 são mais ricas em Fe2' ao contrário

da sericita na amostra fortemente mineralizada K03-23040, que tem variação positiva para
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FIGURA 36 - Diagrama de classifrcação química da scricita nas amostras K59-3tì571, K-59-3857tì c

K03-23040 (22 análises).

A análise da clorita revelou de maneira geral uma composição da ripidolita (FIGURA

37), semelhante a amostra K49-26274 (zona superior não mineralizada quanto a sulfetos e Au"

e relacionada ao evento neoproterozóico) e a amostra lV-22-16303 (halo externo da

mineralização do Corpo IV, também sem mineralização). Ocorrem exceções em campos de

classificação próximos, mas sem representação interpretativa até o momento, podendo até

tratar-se de problemas analíticos gerados pelo estado alterado dos cristais de clorita.
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FIGTJRA 37 - Diagranra dc classificação quimica da clorita nas amostras K59-3tl-571. K-59-3tt-57tì c

K03 -227 5 5 (29 análiscs).
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O feldspato mostrou a mesma tendência das zonas albitizadas com uma evolução do

oligoclásio em direção a albita pura, como mostra a FIGURA 38, com a classificação do

plagioclásio das amostras K59-38571, K59-38578 e K03-23040. Nota-se que na amostra
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mineralizada K03-23040, não é atingido o campo da albita pura, o que pode evidenciar

instabilidade dessa próxima do núcleo da alteração (cloritito com granada).

Or

FIGURA 38 - Diagrama dc classificação química do feldspato nas amostras K59-3t1571, K59-3tl57tì
e K03-23040 (5 I análises).

Os carbonatos ocorrem nas diversas lormas já constatadas nas análise de outras zonas

(FIGURA 39) A calcita foi reconhecida como sendo resultado de alterações tardias da

granada, preenchimento de fraturas ou como parte da matriz, por vêzes, com feições de

clastos primários. Cabe aqui destacar que o carbonato da zona eletivamente mineralizada

apresenta a mesma composição de dolomita ferrosa de outras zonas mineralizadas (e.9. Corpo

IV). A anquerita na forma do membro final é o resultado de alterações da granada e epídoto,

gerando às vezes pseudomorfos desses minerais. A siderita é uma fase carbonática

característica do evento neoproterozoico e se apresenta normalmente na forma de cristais

euédricos, em meio aos veios de quartzo de geração anáiloga.
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¡'IGURA 39 - Diagrarna dc classifìcação quinica do carbonato nas arnostÌas K59-311.57 t, K59-3857t|,
K03-227 55 c K03-23040 (36 análises).

Forarn realizatlos diversos perfis analiticos na granada almandinica das amostras K59-

3857 l, K59-38587 (ambas não rnineralizadas) e K03 -227 55 (mineralizada) (FIGURA 40). De

maneila semelhante a toda granada analisada, ó mantida uma cvolução que inicia com

relativamente mais moléoul¿rs de espessartita/piropo, evoluinclo para aumento do teor de

grossulária e por lim de piropo/espessaÍita. Essa evolução caracteriza a entrada de fluidos

carbonáticos, relacionados às fases de dolomitização no início do evento D3 e logo após o

ftrfte metassomatismo fèrro-lnagnesiano que, ao fim do evento Di estaria relacionado ¿ì

rnineralização de ot¡ro e sulfbtos. O perfil analítico da amostra KO3-227 55 mineralizada

comparado ao perfil da amostra K59-38587 não mineralizada (ITIGURA 4l) revela a maior

dilerença no conteúclo em magnésio, que, na granada associada à mineralização possui pelo

lnenos três vezes mais da molécula de piropo. A comparação da variação composicional e dos

valores em porcentagem de óxidos com as gr¿ìnadas do Corpo IV, revela grandes

semelhanças.
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Zona rnincr¿lizada

FIGURA 40 - Diagrama de classificação química da granada nas amostras K59-38571, K59-3857t1 e

K03 -227 5 5 (89 análiscs).
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6 ZONA INFERTOR. DA MINA III

A zona infèrior da Mina III é considerada petrograficamente ¿r ¡nais semelhante ao

Cotpo iV, pelo seu lbrte vínculo com vok)s de cluartzo em meio ¿ro xisto carbongsg, e

lieqüentes texturas brechadas. A an¿rlise do goltl lìneness também indica similaridades tless¿rs

mineralizações (ver oapítulo de petrografìa).

Foram ¿rnalisadas as läses minerais de duas ¿Ìmostra próximas com as seguintes

características:

- Amct.stra K49-39611 (lliotita-sericiÍa-plcrgioclásio ¡isto com porfiroblctstos tle granada e

an/ìbólio); Ocorrem zonas de cloritito permeados oom porfiroblastos oentimétrioos de

granada e anfibólio, numa região da amostra menos afètada pelo cisalhamento relacionado

ao evento D4. A zona da granada,/zrnfibólio não mineralizada representa a oapa do minério

da zona inferior. Ocorrem duas gerações de biotita. Porlìroblastos de anfibólio apresentam

inclusões de granada (granada pré- a sin-anfibólio).

- Amostrd K49-39664 (BioliÌa-sericita-plagioclásio xislo com porfirohlttskts tle granada e

anJibólio): Ooorrem zonas de cloritito pcrmeados com porfiroblastos centimétricos de

granada e anfibólio, parcialmente destruídos em alguns pontos pelo cisalhamento

relaoionado ao evento D4. A z,ona da granacla e anhbólio não mineralizada representa a

capa do rninério da zona inferior.

As análises da biotita nas duas amostras, n'ìeslno as sericitizadas lòram classificadas

dentro do campo da biotita e dcvem representar, da mesma maneira que na biotita clo corpo

IV, o halo próximo da mineraliilação (I{GLJRA 42). A petrografìa revelou que a biotita nessas

amoslras é pré-grnnada e anfibólio (B'I'2), sofrendo a sericitização imposta pelo evento D3.

Ocorre ainda nma getação cle biotita pós-tectônica.

CAPI'IUI,O Vl -. Página 106



FIGURA 40 - Diagrama dc classificação química da biotita nas amostras K49-39614 eK49-39664
(27 análiscs).

Flogoplta

A sericita ocorre sob duas formas: inclusa no anfibólio com uma composição

relativamente menos ferro-magnesiana, e como alteração da biotita (BT2), indicando aumento

no conteúdo de Na2 , Fet* e Mg'* em acordo com o metassomatismo que acometeu o final do

evento D3 (FIGURA 43). Pode-se destacar a sericita da amostra K59-39614, que ocorre

inclusa no anfibólio, por apresentar uma relação maior para MglFe.
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FIGURA 43 - Diagrama dc classificação química da scricita nas amostras K49-39614 e K49-39664
(27 análises).

V

V

lrr

A clorita analisada revelou ser o resultado da alteração da biotita e do anfibólio e pode

ser caracterizada como sendo picnoclorita (FIGURA 44).
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FIGURA 44 - Diagrama de classifrcação quínlca cfa clorita nas amostrâs K49-39614 e K49-39664 (3
a:ráliscs).

As análises dos leldspatos rìas amostras K49-39614 e K49-39664 loram reunidas no

diagrama classificatório da þ'IGURA 45 e apresentam o mesmo senticlo evolutivo das demais

zonas com plagioclásio. Essas amostras são clifèrenciáveis por apresentarem plagioclásio mais

cálcico (iniciando com a labradorita) que todas as outras amostlas analisadas.

Or

,.Ì K,ro xeor4, crrìracÒro ¡er¿dô

ir' K40.34ì64 cldj(a mìo¡ôùrnr1.
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!-IG[JRA 45 - Diagrama dc classificação quírnica do leldspato nas amostras K49-39614 c K49-39664
(41 análiscs). As sc'tas indicam variação qr.rimica do nírclco para borda nas duas amostras.

A análise dos carbonatos revela a presença de calcita (FIGURA 46) como resultado da

alteração da granada/anfrbólio, sendo que a alteração apresenta paclrões claros do

cisalhamento neoproterozóico que afetou essa zona, destruindo parcialmente a alteração

At) An



gerada pelo evento D3. A deformação,

e granada foi também observada nos

marcando a proximidade dos limites do

de minério.
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chegando a destruição, dos porfiroblastos de anfibólio

trabalhos de mapeamento das galeria do Corpo IV,

mesmo, no truncamento neoproterozóico dos corpos

Dolomita

Galcita

FIGURA 46 - Diagrama de classificação química do carbonato nas amostras K49-39614 e K49-
39664 (12 análises).

Os porfiroblastos de anfibólio metamórfico apresentam composição da Fe-

tschermakita, da mesma forma que nas outras zonas mineralizadas, sem variações maiores nos

perfis composicionais, conforme a FIGURA 47
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FIGURA 47 - Diagrama de classificação química do anfibólio nas amostras K49-3961 4 e K49-39664
(21 análises).
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A granada apresenta a mesma composição almandínica das demais amostras, sendo

que nessas amostras ocorre apenas o segundo estágio de seu padrão evolutivo (FIGURA 48),

ou seja, enriquecimento na molécula piropo. Isso ainda pode explicar o padrão de

cristalização em atol dessas granadas, observado apenas nesse local, indicando apenas a

segunda fase evolutiva do padrão geral (falta a fase de enriquecimento na molécula

grossulária). Em contrapartida ocorre a granada almandínica mais rica em magnésio, a

algumas dezenas de metros abaixo zona mineralizada inferior da Mina III. Esta se distingue

do padrão geral, sendo indicativa da proximidade da zona mais alterada em relação ao Mg2' e,

conseqüentemente, uma zona mais propícia para mineralização.

FIGURA 48 - Diagrama de classificação química da granada nas amostras K49-39614 cK49-39664
(20 análiscs).

ulária

Os perfis analíticos realizados nas duas granadas da FIGURA 48 revelaram a mesma

evolução composicional do núcleo para a borda dos cristais (FIGURA 49), além da variedade

de granada almandínica, com maior conteúdo em piropo que deve indicar proximidade da

mineralização.
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7 GEQ'IERMOBAROMTITRIA

Foram realizaclos estudos termobarométticos utilizando-se a paragênesc granacla-

anfibólio-biotita-plagioolásio-selicita. Os resultados olrticlos mostram-se muito interessantes

para definição do modelo genótico da mineralização, notadamente quanto ao nível crustal clo

desenvolvimento da zona de cisalhamento e das temperaturas dos fluidos hidrotermais.

Duas amostras folam avaliadas, umâ representada por urn metassedimento com

granacla, plagioclásio, quartzo, biotita, muscovita, opacos, c¿rbonatos e clorita na matriz,

cortada por veios hidrotermais com micas, plagioclásio e carbonato.

Uma outra amostra corresponde a um milonito com cristalização de hornblencla e

granada pós-cisalhamento pré-neoproterozóico, com plagioclásio, biotita, qr-rartzo, carbonaros,

clorita e muscovita menos fieqüente.
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Os minetais trtilizaclos nos cálculos s¿ìo de cristalizâção associada à zona (ie

cisalhamcnto, com possíveis núcleos remanescentes clo metamorfismo regional. 'l'ocios se

sitrnm nas proximitlades das zonas nrìneralizaclas, razão pela qual as temperaturas obtidas

devem oorlesponder a<¡ evento hidrotermal associado a mineralização clc ouro.

Nestes cálculos Iòi ntilizada a termobalo ¡netria oom o banco cle clados termodinâmicos

internamente consistentes dc lJerman ( 1 988), através clo ,toJiware TWe (llerman, I 992).

Devido à presença de carbonatos todos os oálculos loram eletuados com liação molar de

Hzo:cou de 0,fì:0,2. os equilíbrios das reações ¿Lnalisadas mostram-se muito susceptíveis à

variação cla fração molar de COz, razio pela qual haverá necessidade cle melhor estimativas

desta atividacle nos estudos futuros. Podo-se notar tambóm clue será necessário adecluar o

r¡odelo de atividade do end-memher flogopita nos oálculos, devido às composições muito

ricas em ferro dos minerais.

Para os cálculos geotermobarométricos fbram utilizadas as composições do núcleo e

da borda dos seguintes minerais em paragênese: granada, biotita, muscovita e plagiclclásio.

Os resultados da amostra K59-38571 podem ser observados nas FIGUIìAS 50 e 51,

calouladas at¡avés das seguintes reagões químicas:

1): o.Q'I'Z+2CAI, +AN:cRT +2COz
2): ALM + 2 CAL+ MS + üQTZ - 2 AN -r- ANN + 2 CO2
3): I,FII- -r ALM - ANN + py
4): MS +.GRT r- ALM - ANN-+ 3 AN
5): 3 UQT'Z'r- MS + 6 CAL.-r- ALM - ANN r'2 cRT +.6 CO?
6): nQ1'Z + PY + MS + 2 CAL:2 AN +.PHL,r 2 CO2
7): PY'r- MS-t- cRl': 3 AN r PIIL
tì): 3 aQ'lZ + Py + MS-r- 6 CAL:2 ctì]' t- PFII_ r 6 CO2

Na amostr'¿r K59-38571 (FIGURA 50), as anárlises corr as composiçöos dos núcleos

dos minerais mostraram-se razoavelmente equilibradas ao roclor de 545 - 550.C, a 7 ,l - 7,g

kbar. Nota-se também que o equilíbrio biotittr,/granada situa-se em aproximadamente 500oc e

6.8 kbar'. condição est¿r quo pode ser atribuídas à rnaior laoilidade cie clilùsão iônica

intracristalina na biotita, rclativalnente aos minerais desidrataclos e com clivagem menos

proeminente, com conseqüôncia do resiriamonto do sistema. As composições cias bordas

mostram-se, ao contrário do esperado, ainda mais <lesequilibradas que as dos núcleos, com

condições situadas entre 540 - 550"c c 6,6 - 7,8 e 450uc e 5,9 kbar para a biotita-granada,

mostrando pcquena redução das condições P-T.



20000 ,....,.--

t8000

r ó000 i

14000

r2000

I
ì oo00 |

8000

ó000 lÌ---
¡ano

2noo

! -','

Um outro oo¡tjunto de minerais da mesma amostra K59-38571 (F'IGIJRA 5l)
revelaram uma {àixa de variação que vai de 580"c/10,8 kbar até 595"c/12,2 kbar e com um

ponto de deseqr.rilíbrio da biotita,/granada em 7500c /14.8 kbar. As análises na borcla

forneceram am uma laixa de variação que vai de 570"C/10,5 kba¡ até 570"C /11,4 kbar e com

um ponto de desequilíbrio da biotita,/granada em 655oC /12,6 kbar.

Excetuantlo o equilíbrio granada-biotita da amostra anterior, os resultaclos são

compatíveis oom temperaturas da fáoies xisto verde, em seu limito superior, ou início da

Iiícies anfibolito, o que está em acordo com as obserações petrográficas, oom ck¡ritóide

ostável nos metassedimentos hidrote rmalizados. Entret¿mto, as pressões resultantes são, cle

r-noclo geral, bastante altas, o qne é incompatível com uma evolução tectônica em c¡osta com

gtau geoténnioo típico de zonas dc subduoção e evolução barrowiana, e mais coer.ente com

zonas metamóriìcas de ¿rlta pressão. Entretanto, as temperaturas ostão, fàce à proximidade dos

minerais com os veios, relacionadas ao evento hidrotermal, o que sugere, que a zona de

cisalhamento instalou-se em níveis clr.rstais profunclos, cm Loohas lclativarncnte lìias. Il¡r
sendo correto este pressuposto, os terrenos g/'¿ en.stone deveriam ser p¿ìrte cle crátons estáveis e

lÌios, quando das mineralizações auríferas, que seriam então mcsotcrmais a hipotermais c,

possivelmente, relacionadas a fluidos predominantemente metamórficos gcrados em níveis

crustais infèriores.
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FIGURA 51 * Diagramas de equilíbrio de fases para a amostra K59-38571b com análises de núoleos
à esquerda e borda a direita-

Entretanto, não pocle ser clescartada a hipótese destes resultados serem conseqüência

de desequilíbrios t¡uímicos causados pelos Iìuiclos hidrotermais em mincrais cle eventos

anteriores parcialmente recristalizados.

Devido às pressões altas obtidas nestes metasseclimentos, lìrram feitos alguns cálculos

com o anfibólio, granada, plagioolásio e biotita da amostra K49-39664, objetiveur<Io analisar

as condições P-1' em outro sistema c¡uímico. Nestes cálculos I'oram utilizatlas as scgnintes

reações de equilíbrio:

l): 36 Ab + 68 ALM + 64 GIì'f + 15 PARG I 48 WO:51 tìe-pA + i2 IR + 96 AN
2): 3 PARG + 4 AL.M --- 4 PY + 3 Iie-PA
3): 5 PIìL 1- 16 cRT + 17 ALM + 9 ALI .r- t2 WO : 5 ANN + 24 AN + 3 ].R + 9 r..epa
4): 17 PII[.+ 16cRT r- 17ALM+9AB r 12 WO: t7ANN-r,24AN r-3 I.R1-9parg
5): 5 PY+ 16GRT r- 12ALM+ 9AI]+ t2WO:24AN+.3't'R i glre_p^
6): I 7 PY + 16 clì'f +- 9 Ab t- 12 WO : 24 AN + 3 TIì + 9 pAI{c
7):9 AB+ tTALM r 16 GRT+ 12 WO-9Fe-pA+3 Fo-TR+24AN
8): 36 fR'r- 80 (ìR'r + 85 ALM + 45 A[ì + 60 WO: 120 AN + 51 Ii'e-]'R + 45 PARG
9): PFIL r ALM:.ANN + i,Y
l0): 5 ALM +.3 'fl{:3 tert'R -r, 5 py
l l): PY +' 16 GRT + 12 ANN'r- 9 AB + 12 WO :24 AN I, 12 pHL + 3 'fR ì. 9 lte-pA
l2): I'IÌL + 16 cRT+ l7 ALM + 9 Ab+ t2 WO : t2 ANN +24 AN +3 Iìe-'l'R+ 9 pÀRG l
13): 36 Iìe',fr r85py r-80cRT r45AB+60wo-. 120AN-r,51TRr,45Fe_pA
l4): 12 PY + 16 cRT + 5 ALM -r- 9 Ats -ì- 12 WO : 24 AN + 3 Fe_TR _F 9 pARc
15): l5 Fc-pd r- 68 PY F 64 cRT+ 36 AB +48 WO : 96 AN -¡ 12 lìe-TIì+ 5t PARG
16): 17 PY + 16 GRT + 17 ANN -r- 9 AB + 12 WO : 24 AN r t7 PFIL + 3 Fe-'fR + 9 fre-pA
I 7): 17 PY + 16 cRT + 5 ANN + 9 AB + 12 WO : 24 AN + 5 I,FIL + 3 F..-.I.R + 9 pAIìc
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Apesar cie muito desequilibrados (IìlGUIlÂ 52), os res,ltados das composições clos

núclecrs revclaram uma fàixa de viuiação que vai de 470"/7,4 kbar até 545"c/7,9 kbar e as clc

bordas 550oc/7,5 kba¡ até 605"c/lì kbnr, clue indicam as condições p-T semclhantes aos c1a

amostra ¿rnterior, o que sugere fòrtemente quc a seoção da zona de cisalhamento e a

mineralização hoje cxposta em superlìcie lòram geradas em pro fìrnclidacle.

¡-IGURA 52 - Diagramas de equilíbrio de fàscs para a ânìostra K4g-39664 conr análiscs {c nírcleos a
esquerda e borda a direita.

A amostra K49-39664 peftence à zona cle intensa alteração hidrotermal dos olorititos

com granada nos mctasseclimentos próximo ¿ì Zona Inlerior da Mina III. e é o único ponto

atnostt'aclo que ¿ìpresenta os poriìroblastos cstirados e lìatur¿rdos pelo cisalhame¡to

neoprotetozóico, gerando ainda oma lbliação no ololitito (protrilito hidrotermal). z\ rocha é

um cloritito com biotita e muscovita na matriz e porfiroblastos de plagioclásio, almandina e

F e-tschermakita.

Iìoram gerados diversos cliaglamas f)-'I, utilizanclo-se a mesma liação mokrr de

ÍI2O:C.O2 de 0,8:0,2, oom a associação gr.anada, biotita, musoovita e plagioclásio, dos quais

lbram selecionados os dois apresentados na IiiGUl{A 53, utilizando as seguintes reaçòes

químicas:

1): 6 Fe-TS + ANN : 7 AL,M + 4 cR'I' + MS + 3 crql'¿ -r 6 t
2): 7 AL,M + 5 clì]'+ Pltt. r- 6 CO2 +.6 WO:6 Fe-'I'S + 3 DOL,r,ANN
3): 6 AI,M + 5 CiRl'+ py+ 6 co: F 6 wo- 6Ire-TS-r 3 DOL

i:
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zl): 3 DOL + MS + 3 uQ'lZ: PHL -r- GRT + 6 CO:
5): 7 ALM.+ 12 DOL + 5 MS + l5 neTZ + 6 WO - 6li'e-'iS + 4 pHL +ANN + 24 C()2
6): 3 oQTZ F MS + 3 DOL + ALM = ANN-r ctìT -r- py-r,6 COr
7): 2I DOL -r- (r MS-ì- 18 ue]'Z + 6 Fe-TS =7 py + lt cR'I r,6 ANN,È (tWO a.42CO2
8): 11ALM+ 12DOl., +5 MSr'15ctQ'I'7,-r-6WO-6Fo-TS+4py r 5ANN r 24CO2
9): PIIL 1-ALM - ANN-l- PY
l0): 7l,Y-r,5GR"f -r 6ANN r6Vr'O F6COt-3DOL r-6pt.ll r-6FerI,S
I1): 3 aQ'lz,+ 7 py r- Ms r 4 cRT r 6 ANN + 6 WO : 7 pul- + 6 Fe-.t's
l?,): 3 yQ'I'Z -r PY'r- MS-r-4 cRT+ 6ALM.r..6 WO - plil. r.6 |e-"t'S
l3): 00oQ'fZ r-7 PY+5 MS + 12 DOL+6ANN+6 WO=. 1l PFIL+6 Ììe-'IS r 24 CO)
l4): 15aQ'I-Z + PY-ì-5 MS-t't2 DOt.+6ALM,r,6 WO=5 pHL+6Fe-'t'S +24COz

A amostra F49-39664 apresenta uma faixa de equìlíbtio razoável do núcleo com 510-

560oC a 9,4-11,2 kbar. As bordas mostram-se mais equilibraclas com 525-570,,C a 7,g-g,g

kbar.
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FIGURA 53 - Diagrama de equilíbrio de fases da amostra K49-39664 conl análises de núcleos clos
rnln(Jrâts.
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TNTRODUCÃO

O corpo de minório Corpo IV csta inteir¿rmente encaixado no xisto carbonoso cla

Forrnação Rio vermelho e apresenta diversos sistemas de veios de quartzo (ver I'ABELA 6

do Capítulo II). A análise microtermométrica nos veios do corpo cle rninério lÌ¡i realizada

visando uma melhor comprecnsão dos processos fìsico-qr.rímioos envolvidos, particr.rlarmente

nos eventos antoriores ao llrasiliano, considerando que o mapeameffo das galcrias revelou

que as zonas mineralizadas são relíquias preservadas dos últimos eventos tectônicos.

o est¡.rdo microtermomótrico realizado por Fortes (1996) selecionou amosrras das

zonas de minério na Mina III e Mina Nova. Esse enfbque das amostras coletadas para análise

traz dificuldades ao se tentar realizar comparações, pol'que o presente estudo analisou

gcrações de veios de quartzo cronologicamente diièrenr:iadas no corpo IV, relacionados a

mineralização ou não, através do mapeamento nas galerias da mina.

Entre os objetivos dos estudos das inclusões fluidas nos veios de quartzo do corpo IV
podem ser citados:

- a catacterização cla a evolução P-V-T-X clos veios e/ou clos flr.ridos hidrotermajs

mineralizantes ou não,

- a identificação da lelação cntre a evolução dos fluidos e cla deposição dos sulfetos,

particularmente daqueles associados com ouro.

Cabe aqui reafirmzu que o signifioacb cleste estudo c.lepende da suposição cle tlue o

volttme e composiçãct das inclusões lhlidas ex¿L¡ninadas permaneceram constantes (condição

isoplética e isocórica) desde o seu aprisionzunento (Roedder, 1984; Diamond, 1990; Goldstein

& Reynolds, 1994). As bases para a validade destas conclições são cladas no capítulo sobrc

petrografìa dos veios de quaÌtzo.

Goldstein & Reyrolds (1994) n'rencionaram ainda a impoltante condição para se obter

dados microtermométricos consistcntes: "A Írnica ma"neira possível para se interpretar <lados

microtcrmométricos cle inclusões tluidas é qlrando se prooessam coniuntamente os dados de

várias inclusões dentro de Llma mcsma assembléia de inolusões l'luicìas (lTzrlrl Inclusion

A'ssociation - FIA), ou seja, num gmpo de inclusões petrograücamente associado, passível {e
uma descriminação".

CAPÍTULO V
vEros DE QUARTZO E TNCLUSOES FlUrnaS
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A seguir são relacionados os diversos grupos de ìnclusões fluidas reconheciclos em

cada veio cle cluarlzo csLudado, corn os critérios cle cronologia lclativa tla 'IABELA 6 do

Capítulo II.

I PETROGRAFIADOSVEIOS DE OUARTZO

Para uma correta interpretação das meclições microten¡ométricas é neoessário uma

petrografia detalhada dos veios amostrados, visando reconhecer evidênoias de que não houve

prooessos de defbrmação e/ou recristaliz-ação tardias. Esses processos podem destruir ou

modificar as inclusões I'luidas, desoaraoterizarido o pré-requisito de que a inclusão fluida

represente um sistema isoplético e isocórico desde o seu aprisionaunento (Goldstein, 1986).

Todas as amostras de veios de quartzo neste trabalho fbram submetidas a uma

cuidadosa investigação petrográfica para determinar se houve algum processo de modilicação

posterior das inclusões fluidas c, se houvr:, c¡r"ral poderia ter sido sua influôncia na análise

miorotermométrica.

Passchier & Trouw (1996) determinaram várias evidências para o reconhecimento

petrográfico cla recristalização dinâmioa e estática, sendo esses os dois processos de

recristalização mais importantes. Ëssas evidências podem ser reconhecidas com algumas

limitações nos veios de quartzo e outros minerais, conlorme explicado abaixo.

A recristalização dinâmica pode ocorrer de maneira parcial ou completa, de acordo

com sua intensidade, revelando as seguintcs tcxturas característioas:

- I{ecristalização parcial, ondc os grãos apresentam um padrão bimodal, com

agregados de pequenos grãos com tamanhos uniformes entre grãos maiores com

extinção ondulante. Os grãos maiores pocìem apresentar sub-grãos com o mesmo

tamanho dos grãos menores.

- Recristalização completa onde ocorre ausência de evidências cle clef'ormação interna,

uma orientação preferencial e um tamanho relativamente unilorme dos grãos.

Já a recristalização estática se manifesta principalmente através da redução da área de

borda (grain boundary urea reduction), impondo aos cristais contalos retos ùu suavemente

curvos.

A seguir é apresentada a descrição petrográfica das amostras, até então estudadas,

polidas de ¿rmbos os lados (flink's) e que lbram submetidas à análise microtermométrica (sub-



CAPI'|IJLO V -, Página I 19

capítt"tlo de microtermometria a seguir). A classiticação em Q-f V I a Q-lv4 representa uma

cronologia relativa clos veios (TABELA 6 clo CapítLrlo II), determirndar nos Lrabalhos cle

mapeamento das galerias, sendo que a nurneração adotada não possui vínculo clireto oom as 4

fàses de defbrmação (Jost, 2001 ) estabelecidas na geologia regional.

1.1 Veios de ouartzo da nrimeira r¡eracão no C'orno IV l()-M'ì

1.1.1 Amostra CIV-GOlQ-Vl

Granulação: 0,14 to 2 mm

Forma dos grãos: anhedrais oom poucos ctistais subhedrais.

f ipo dos agÌegados de grãos: inequigranulares interlobados (PIìANCHA l6 A)

O Q-iV1 desenvolveu-se durante uma fäse distensiva (tension gash veins) nos xistos

carbonosos (PRANCHA l6 C).

O xisto carbonoso encaixante apresenta pirrotita, arsenopirita e calcopirita associados

à lineação mineral e de cstiramento (l-"y"3). Essa lìneação é paralela à direção de crenulação,

sugerindo um forte controle estrutural na precipitação e recristalização dos sulfetos acima. A

esfalerita ooorre <le maneira disseminada no xisto carbonoso. A pirrotita, oom alguma

calcopirita nas bordas, apresenta-se frcqüentemente como uma lase tardia entre os sulfetos

sendo controlada pela L,¿"3. Esses sulfi:tos invadem os veios de quartzo de maneira dendritica,

quando o veio dr¡ quartzo seciona a L,,,7"3 no xisto carbonoso, fèição essa bastante preservacla

nas amostras estudadas (IìlGtJRA 54), sr.rgelindo uma rt:corrôncia dos prooessos hid¡otermais.

Os grãos de quartzo apresentam pouca ou nenhuma extinção ondnlante, às vezes com

sub-grãos t; oontatos irtegulares. Alguns poucos cristais subheclrais prismátioos ocorrem com

suas pontas voltadas para o centro do veio, com padrão sintético cle crescimento,

corroborando oom a interpretação obtida nos trabalhos dc mapeamento e com o padrão

predominarìtemente distensivo clo veio (PI{ANCILIA 16 A e B).

Um número relativamente pequeno clt: grãos aprcsenta grupos clc inclusões isolaclas no

oentro indicando uma suave recristalização das bordas.

A ausência de contatos retos e junções tríplices com 120 graus, indicam que a amostra

do veio cle quartzo pode ser considerada como bem preservada, com algumas modificações

locais, principalmente na borda de alguns grãos.



L I .2 Amostra CllV-G019-V I

Granulação: 0, I to I ,4 mm

Iroma dos grãos: anhedrais com poucos cristais subhedrais.

Tipo dos agregados de grãos: inequigramrlares interlobados (PRANCFIA l6 C)

A rocha hospedeira clo veio de quartzo é o xisto ca¡bonoso e neste ocorrem

arsenopirita, pirrotita e calcopirita oricntados segundo a lineação mineral e de estiramento

(l,,nr":). Esfàlerita disseminada ocorre snbordinaclamente no xisto. A FIGIIRA 54 mostra a

relação entre l,¡yq3, os sulfètos e as áreas do veio de quartzo mais ou menos aletadas pela

interação dos fluidos mineralizantes com a encaixante. As áreas mais afetadas do veio de

quartzo destacam-se pela coloração marrom mais intens¿ do quartzo, coloração essa que

apresenta dilerenças clevido a relações de tipos de inolusões fluidas e sólidas (ver a discussào

posterior sobre tipos de inclusões fluidas).

No contato entre o xisto carbonoso e os veios de quartzo ocorrem, às vezes, cristais

acicul¿Lres de turmalina que invadem o veio de quartzo. Esses cristais, que cortam diversos

grãos de quaftzo, apresentam-se bem preservados, mas localmente estão liaturados, apesar de

possuírem tamanhos maiores que I mm de comprimento e l0 ¡Lm de espessura. Algumas das

ÍÌaturas na turmalina apresentam deslocamentos (PRANCHA 16 F), particularmente quando

os cristais se posicionam ortogonalmente ao sistema de tàlhas tardias (evento D4). Por outro

lado, os cristais que se posioionam paralelamente a esse evento estão totalmcnte preservados.

A turmalina ocorre envolvida ou inolusa em todos os minerais do veio (pré-/sin-pirrotita,

confòrme pode ser visto na PRANCHA t 6 E), e é claramente pós-dobramento do xisto

c¿u bonoso. Isso clemonstra que a turmalina f'oi o primeiro mineral a precipitar durante o

episódio de abertula do veio e ainda que, o vcio de quartzo não sofreu rnodifìcações fortes

após a oristalização da turmalina.

Alguns grãos de quartzo apresentam extinção ondulante Iiaca, bordas irregr.rlares com

sub-grãos e recristalização suave.

-1.1.3 A.¡qostra CIV-GO21-V1

A amostra apresenta dois domínios distintos relacionados ao quartzo:

a) Domínio do veio de quartzo
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(ìranulação: 0.4 to 2.0 mm

[ìorma dos grãos: anhedrais, oom poucos oristais subhedrais.

Tipo dos agregados de grãos: inequigranulares interlobados a poligonais

O veio cle qlÌartzo apresenta algumas relíquias clo xisto carbonoso encaixante.

refletindo o prooesso de abertura que também permitiu a entrada de fluidos nlais tardios

(PRÄNCHA 17 C). O quartzo original nas relíquias está quase todo substituído pelo seu

equivalente recristalizado, apresentando grãos inequigranula¡es característicos do veio.

Ocoruem duas assembléias distintas de inclnsões lluidas no veio: uma aquo-calbônica

com cristais de saturação (halita e possivelmente carbonato) e uma carbônioa.

O veio apresenta granulação va¡iada com ftrrmas irregulares, poucas vêzes poligonais

ou comjunções trþlices, o que indica processos de recristalização locais.

b) Quartzo no domínio da encaixante

Granulação: 0,2 to 0,8 mm

forma dos grãos: cristais subhedrais a euhédricos.

Tipo dos agregados de grãos: equigranulares poligonais (PRANCIIA 17 A e B)

O quartzo no domínio da encaix¿urte carbonosa fòi recristalizado e está associado a

dobras apefiadas ¡: boudins. Pirrotita é tàse dominante Êntre os sulfètos controlados pela I.,nv"¡.

com inclusões muito pequenas de calcopirita sendo claramente pós-milonitização (cvento

D3). A esfalerita ocorrs disseminada no xisto e, junto com a arsenopirita, como inclusõo na

pirrotita. A arsenopirita apresenta lioqi.ientemente fìaturas induzidas pela milonitização, o que

refbrça a existênoia de uma fàse prévia deste sulfèto, provavclmente antcrior ao clobramento c

milonili:zação clo xisto calbonoso (ASP2).

O quartzo mostra textlrras de recristalização e grãos aproximaclamente

cquiclimensionais, cm geral menoÌ es clue os grãos do vcio (PRANCII,{ l 7 A e B). Essas

feições sngerem. juntamente com as dobras apertadas e boudins, qne a recristalização foi

promovida durante ou imediatamente após a primeira làse de milonítização do xisto. O

quartzo recristalizado apresenta poucas inclusões fluidas, sempre muito pequenas (<5 pm) e

sem cristais de saturação, comlrns nos veios. Inqlusões arredondadas, com thses cristalinas

constituídas por minerais opacos e transparentes, são interpretado s como melt inclusion:¡.
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PRANCHA l6 - (A) Tcxtura do quartzo inequigranular intcrlobado: o circulo tracejado destaca unr

cristal subhedral dc quartzo (Q-lVl, amostra CIV-G010-Vl, campo cscuro). (B) Dctalhc das formas
subhedrais dos cristais de quartzo (Q-IVI, amostra CIV40l0-Vl, luz transmitida). (C) Tcxtura do
quartzo incquigranular interlobado c xisto carbonoso dobrado (Q-lVl, amostra CIV-GO19-Vl" luz
transmitida). (D) Turmalinização próxima ao contato do xisto carbonoso com o vcio dc quartzo (Q-

lVl. amostra CIV-G019-Vl. luz transnritida). (B) Cristal subédrico dc turnuhna "bicolor" cnr contato
com pirrotita antcrior. quc por sua voz traz unra inclusão dc arscnopirita (Q-IVl. amostra CIV-GO19-
Vl, luz transmitida). (F) Finos cristais dc turmalina mostrando fraturas com dcslocalncntos quando
posicionados ortogonalmcntc ao sistcma dc falhas tardias (cvcnto D4) c cristais paralclos a cssc

sistema dc falha sem fraturas (Q-lVl, amostra CIV-GO19-Vl. luz. transmitida). Abrcviaçõcs conformc
TABELA I-
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FIGTJRA 54 - A partc supcrior csqucrda nrostra a irnagcrn gcral da an-rostra CIV-G0lt)-Vl do Q-lVI
cm colttato com o xisto carbonoso dobrado da oncaixantc (cvcnto D3). O dctalhc na partc supcrior
clircita nrostra as zonas ondc os fluidos conl sulfctos afctararn nlais o vcio ck: quartzo, gcrando rcgiõcs
mais lcitosas. de cor amarronzada. No rccortc arnpliado da últinla imagcm podc scr visto como a
pirrotita tardia. controlada pcla lincação mincral c dc ostiramcnto (L,,,,"1)" ó "inictada lìo vcio dc
quartzo. Tanto a partir do vcio dc pirrotita no quartzo como do contato da cncaixantc ocorrcm zonas
dc "alta influôncia dc fluidos da Ln,7"l" quando há um cscurecilncnto pronunciado do quartzo pclas
inclusõcs fluidas. principalmcntc pcla pirrotita. Abrcviaçõcs conformc TABELA l.

-c._.
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A ausência de inclusões l'luidas com cristais de saturação no domínio da encaixante

sugere que o fluido mais salìno veio através cle abertutas mais largas (> clue I om) após a

milonitiz-ação e dobramento, ao Iìnal do evento l)3.

1-2 Veio ¡le r¡¡rrrtzn d:r serr¡rnda qeracã¡l no Corno MO-M)

I ) 1 Arînctrn CIV-G027-Vl

Granulação: 0,4 to 2,5 mm

Forma dos grãos: anhedrais

i'ipo dos agregados de grãos: inequigranulares interlobados (PI{ANCI{A 17 C)

Os núcleos dos grãos cle quartzo não apresentam sinais de recristalização. Os grãos

apresentam lòrmas irregulares com contornos curvos, ocorrendo recristaliz-ação nas bo¡das,

bordas essas, realçadas pelos fluiclos provenientes clas encaixantes tle xisto carbonoso Em

oerlas zonas <1o quartzo ooome maior int'luênr;ia dos tluidos de¡iv¿rdos do xisto oarbonoso,

evidenciado pela coloração maûom mais intensa, d¿mdo um aspecto túrbido ao quzrtzo. Uma

das fiaturas é preenchida com arsenopirita não lìaturada com pequenas inclusões de

calcopirita nas bordas. Essa arsenopirita deve ser pós-milonífica (ASP3) ou simplesmente ter

sido poupada pelo fiaturamento, verilìcado em alguns cristais de arsenopirita.

I 1 Veio ¡la fcr¡cir* ocrqcñn nn Corrro M()-IV3I

I . 3-1---4ms slra,ÇlY-:-ÇQ i4:Y,l

A amostra apresenta dois domínios distintos relacionados ¿ìo quaÍzo:

a) Domínio do veio de quartzo

Granulação: 0,4 to 2,5 mm

Forma dos grãos: anhedrais

f ipo dos agregados de grãos: inequigt anulares interlobados (PRANCIÌA l7 E)

O veio apresenta uma grande variação na granulerção, scndo basicamente constituído

por grãos oom núcleos preservados, contendo grupos de inclusões, além de bordas irregulares

parcialmente rccristalizadas. Ocorre um sistema cle fraturas ortogonais zì S ¡ c à S.3

provzrvelmente relacionadas ao cvento mais tardio (D,r) e que aparentemente não oausa
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moclifìcações dos grupos de inclusões nas proximidades. Na amostra analisada, esses eventos

tardios de deformação são reconheoíveis apenas ern lelíc¡rias clo xislo catbonoso destacados

dentro do veio e na enoaixante. No domínio do veio, esse sistema de liatur¿s apresenta fìnas

linhas delinidas por inclusões fluidas, rnuito pequenas (< 3 pm), provavelmente âquosas, em

uma disposição semclhante à "S/C", cortando os grãos mais antigos de quartzo (PRANCIIA

l7 F).

h) Quartzo no dt¡mínir¡ da encaixante

Gramrlação: 0,2 to 0,8 mm

Forma dos grãos: subhedrais

'fipo dos agregados de grãos: equigranulares poligonais a interlobados (PRANCHA l8 A)

Os grãos de quartzo no xisto carbonoso encaixante são menores que os grãos no

domínio do veio, com pcquenas variações em su¿ts dimensões. As bordas dos grãos

apresentam linhas geralmente retas, comjunções triplioes de 120 graus.

Esse domínio mostra hnas linhas de material carbonoso que são interprctadas como Sr

dobradas, cortadas pelo evento milonítico posterior Sm:, o Qual reposiciona o material

carbonoso em um padrão semelhante a "S/C". A amostra toda é coftada pelas últimas fases

delòrmaoionais, provavelmente relacionadas à D+, em geral orlogonais a S¡.

A amostra apresenta clois domínios distintos relacionados ao quartzo:

a) Domínio do veio de quartzo

(ìramrlação: 0,1 to 1,6 mm

Forma dos grãos: arhedrais

Tipo dos agregados de grãos: inequigreurulares intcrlobados (PRANCII^. 18 B' C e D).
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PRANCHA l7 - (A) Quartzo recristalizado com tcxtura poligonal cquigranular c boudins no xisto
carbonoso (Q-IVI, amostra CIV-G02I-VI, campo escuro). (B) Dctalhc da tcxtura equigranular
poligonal dentro do boudin. (Q-IVI, amostra CIV-GO2I-Vl" campo cscuro). (C) Rcliquia do xisto
carbonoso no veio dc quartzo; o quartzo recristalizado do xisto carbonoso ó intciramente substituido
pclo quartzo inequigranular intcrlobado (Q-lVl, amostra CIV-GO21-Vl. luz transmitida). (D) Tcxtura
inequigranular interlobada com recristalização nas bordas dos grãos devido aos fluidos derivados do
xisto carbonoso (Q-1V2. amostra CIV-G027-V2, luz transmitida). (E) Agrcgado dc grãos dc quartzo
no dominio da vcio 3 (Q-1V3, amostra CIV-G014-V3, campo escuro). (F) Estruturas "S/C" ¡ro

domínio do veio dc quartzo 3, rclacionado à Dq (Q-1V3, amostra CIV40l4-V3. luz transmitida).
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O veio de qualtzo desta amostra possui oaracterísticas idônticas ao da amostra CIV-

G014"V3. Os giãos de cluartzo aprcsentam grande variação no tamanho e borclas irregulares

com relíquias do xisto c¿rbonoso dobrado e cis¿lhado (pré-D4). Essas relíquias sãt-r

interpretadas como a evidência plincipal de clue o veio cle quartzo é posterior ao sistema <1e

dobras c ao cisalhaÍìento que afètou o xisto carbonoso da encaixante. Ocorre ¿rinda um

sistema cle liaturas ortogonais tìs tbliações no xisto r:¿ubonoso e às paredes clo veio o qual

deve estar relaoignado ¿ìs zonas de r:isalhamento tardias (PRANCIIA lB C e D). fissas t'aturas

são preenchiclas com carbon¿to e pirrotita, sendo o carbonato característico dos sistemas de

falhas tardias.

b) Quartzo no domínio da encaixante

Granulação: 0,1 to 0,6 mm

Forma dos grãos: subhedrais

T'ipo dos agregados de grãos: equigranulares poligonais a interlobados.

Os grãos de quartzo na encaixante cle xisto oarbonoso são cm geral equigranulares com

tamanhos menores que os oristais do veio, indicando que a recristalização está relaoionada à

fase milonítica, provavelmente f)3. Essa observação também sugere que a recristalização no

xisto carbonoso teve lugar antes da abertura e preenchimento do veio de quartzo prinoipal. A

zona de cisalhamento tiestruiì-r parciaimente os leitos carbouosos da Sr dobrada e, tanto a zona

de cisalhamento como a S¡ dobrada são cortados por fàlhas tardias (PRANCIIA ltì Ëì e F).

Movimentos tardios de slrike-sLip são evidenciados por deslocamentos nas estruturas

S¡ e 56 e são irìterpretados como sendo parto dos sistemas de fàlhas relaoionados ao

cisalhamento tardio (PRANCFIA l8 Ë e Iì). A ocorrôncia d,: prcenchimento das liaturas com

carhonirlrr rc lurçt cssl alìr'maçiìo.
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PRANCHA lS - (A) Grãos dc quartzo do domínio da cncaixantc mostrando quartzo rccristalizado

com padrão cquigranular, poligonal c relativamente menor quc o dominio do vcio (Q-1V3. amostra
CIV-G014-V3- luz transmitida). (B) Agrcgado dc grãos dc quartzo no dominio do vcio (Q-1V3.

anlostra CIV-G01.5-V3- luz transmitida). (C) Rcliquias da Sr dobrada com a supcrposição do

cisalhamcnto postcrior à 53 milonitica (Q-1V3. amostra CIV-G015-V3. luz transmitida). (D) Padrâo

dos grãos dc quartzo no dominio do vcio (Q-1V3, amostra CIV-G0I-5-V3. luz transmitida). (E)
Agrcgado dc grãos dc quartzo no dominio da cncaixantc conl Sr nrilonítica dcslocada pclo sistcma

ortogonal dc falhas strike-slip tardias (Q-1V3, arììostra CIV-GOl-5-V3. luz transnrrtida). (F) Rclíquias

da Sr dobrada. S-.' milonitica c o sistcma dc falhas tardias com prccnchimcnto dc carbonato c pirrotita
(Q-1V3. amostra CIV-GO I 5-V3, luz transmitida).



1.4 Veio da quarta qeracão no Corno IV (O-[V,l)

1.4.1 AmostraCIV-G012-V4

A amostra apresenta dois domínios distintos relacionados ao qlnrtzo:

tt) Domínio do veb de quartzo hialino

Veio de quartzo muito translúcido com algumas fìaturas. Não há sinais de

rcoristalização nesse domínio.

b) Domínio do veio de cluartzo cisalhado

Granulação: 0,2 to 1,0 mm

Forma dos grãos: anhedrais

Tipo dos agregados de grãos: equigrzrnulares poligonais a interlobados.

0 domínio clo veio cle qr,ra-rtzo cisalhado na amostra localiza-se próximo aos sulfctos e

mostra sinais de recristalização associados com zonas de quartzo mais escrras clevido ao

número relativamente grande de inclusões fluidas (zonas de alta infiuência dos fluidos

derivados da encaixante). A arsenopirita ocorre com pcquenas inclusões de calcopirita nas

bordas.

C,\PITIJLO V.- Página 129

1.4.2 Amostla CIY q0¿6-:V4

Granr-rlação: 0,2 to 1,0 mm

llorma dos grãos: anhedrais

Tìpo dos agregados de grãos: equigranulares poligonais a interlobados (PI{ANCIIA l9 A).

Granulação: até 20,0 rnm no r:arbonato e fèldspato

Forma rlos grãos: anhedrais a subhedrais

'l'ipo dos agregados de grãos: o quartzo no meio do veio é maciço e leitoso. O carbonato e

tèldspato mostram contornos retos e corroíclos

Esse veio tardio de quaÌtzo, com 10 cm tle espessura, está hospedado no xisto

carbonoso dobrado, sendo que suas bordas apresentam pirrotita, calcopirita, ouro livre,

trpatita, cerbonato e fèldspato (sem cluartzo). Essa borda, com aproximadamente 5 cm de

espessua e constituída por cristais subédricos menores que 2 cm, fornece indícios, através de



CAPITIJL.O V - Página 130

associações petrográfrcas com os minerais anteriormente mencionados, cle que o veio tenha se

lorrnado num evento anterior (provavelmente D3) e tenha sido reativado pelo evento

neoproterozóico, com a neofbrmação de quartzo no núcleo do veio. O quartzo que ocorre no

uúcleo clo veio é leitoso e não âptesenta sinais de leolistalização. As lraturas estão limitadas

às l¡ordas deste veio (pré-Da) e são preenchiclas com sulletos e ouro. As paredes das fraturas

apresentam contatos corroídos. provavelmente devido à entrada de tluidos com a

mineralização.

A amostra abrange a borcla do veio, que tem associado carbonato, apatita, feldspato,

sulfètos e ouro. O ouro ocorre nessa amostra como um grão de aproximadarnente I x 0,3 x

1.5, cm intimamente associaclo com a pirrolita.

1 4.3 Amostra C[V-G073-V4 (4SI)

O quartzo é cle maneira geral hialino e maciço com poucas fraturas. Essa amostra clo

veio é caracterizada pela ooorrência de cristais euhédricos de siderita (3 - 5 mm, PRANCHA

19 B), mas foram encontrados cristais com até 5 cm. Sulfetos ocolrem nas lraturas do quarlzo

e como inclusões nas bordas dos cristais euhéclricos de siderita. O sulfeto clominante é a

pirrotita, senclo que a Arsenopirita (ASP2) também ocorre, com fraturas pré-pirrotita.

PRANCFIA 19 - (A) Vcio dc quartzo cis¿lh¿do/rcc¡istalizado (Q-1V4, Amostra CIV-GO12-Y4, ltz
transmitida). (B) Cristais cuhédlcos dc siderita no vcio dc qr.rartzo hialino com inclusõcs fluidas aqr.ro-
carbônicas primárias (QJV4, Amostra CIV-GO73-V4, luz transmitida).
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2 INCLUSOES FI,UIDA$ X!)Ë]I/EIQS E ryTINERAIS DQI()RPQ IY

Os grupos cle inclusões lluklos (lF) estutlaclos I'oram selecionaclos cuidadosamente

através de critér'ios de classifìcação onde, inicialmente são separadas associações de interesse,

relacionadas a feições texturais e/ou a proximidarles de fàses mincrais de interesse para o

estudo. Iistas são separadas em inclusões contidas em grãos individualizados (contendo

principalmente as II' primárias e pseudo-secmdárias) e em fi'aturas e/ott zonas de inter-grãos

(lF seoundárias), sempre no quartzo, salvo clescrição específìoa em contrário. Llstas são então

classificadas em carbônicas (c), aquo-carbônicas (aq-c) e aquosas (aq), que por sua vez

contêm as subdivisões genéticas: primarias, pseudosecundarias e secund¿l'rias de aoordo oom

lloedder (1984).

Foi ainda possível a obtenção de medidas a partir de minerais como apatita (com

íntima relação com pirrotita e ouro) e siderit4 sendo que ambas apresentaram inclusões

lìuidas primárias aquo-carbònicas.

As classificações definidas nas amostras dos veios de cluartztl clo Corpo IV são

apresentadas a seguir, divididas inicialmente pela geração do veio de quartzo à qual se

relacionam e subdivididos em sistemas químicos.

2.1 Inclusõcs {luidas no veio da nrimeira serâcão lO-M)

O vcio c1e quartzo I apresenta a maior diversiclade cle inclusões fluidas, com inclusões

carbônicas, aquo-carbônicas e aquosas. Para maior clareza, os tipos composioionais serão

¿rbordaclos separadamente. O Q-lVl é representado pelas amostras CIV-CO10-Vl, CIV-GOI9-

Vl e CIV-GO21-Vl.

Alguns grupos de inclusões carbôniqas são de dìIicil classificação, pot causa da

possibilidadc da existênoia dc dclgados fìlmes de Il2O, podendo ser, na realidade, aquo-

carbônioas.

?.1._r Çarþôrj.ça (Tipq "lq)

As inclusões ca¡bônicas no Q-lV1 são interpretadas como senclo primárias, ocorrend<r

em trilhas isoladas no núcleo dos grãos (PRÀNCFIA 20 A, PRANCII,'\ 2l C) ou de cristais

subédricos (Pl{ANCllA 20 C e E). A PRANCHA 20 B apresenta um plano de inolusões que

se desenvolveu provavelmente entre 2 cristais subédricos de quartzo.
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De maneira geral as inclusões fbrmadas r:m fiaturas inter-grãos de quartzo são

intcrpretaclas corno senclo secuuclluias, mas não clifère¡n muito nas suas qualiclaclcs IÌsicas clas

fbrmadas no interior do quartzo.

2.1.2 Aquo-carbônicas (Tipo lag)

Algumas regiões do Q-lVl apresentam assooiações de inclusões aquo-carbônicas

psoudo-secunclárias ern planos, nas quais pode-se rcconhecer telações VCOz/Vtot com 0,3 a

0,5 ou mais (anostras l9_5, 19 21). Ilssas mesmas fèições loram também encontradas em IF

aquo-carbônicas secrmdárias no quartzo. Iìsses grupos possuem um dos critérios indioat.ivos

de imiscibilidade, conforme disoussão de Ramboz et al. (1982).

A rrnior paltc das inclusões aquo-carbônicas seound¿irias contêm, lieqüentemente, dc

um a três cristais de saturação (PRANCHA 20 D, PRANCIIÀ 21 B e D). Foi ainda

reconhecida uma geração tardia de inclusões (1ac2), cle oconência mais riLra, que corta a

primeira geração (PRANCFIA 20 Iì e detalhe Ir, PRANCIIA 21 A).

O cristal de saturação mais lieqüente ó a halita, oconendo ainda, calcita, determinada

ópticamente e com o auxílio da espectrometria Laser-lìa.man.

2.1.3 A0uosas (Tino la)

Ë,xiste um número relativamente menor cie inclusões aquosas que aparenlemonte

ocoüem associadas corn as inclusões carbônicas. As inolusões tipo la apresentam

normalmente um a dois cristais de satrlração, sendo nm delcs a halita.

").'). trn¡'lrrrõoe {lui¡lqc nn wnin ¡la qeø¡¡n¡la r¡eracão lO-IV2l

A amostra do Q-lV2 aplesenta como principal característica. cm telação ao Q-IV1. a

ausência de inolusões carbônioas e aquosas. A petrografìa revelou apenas inolusões fluidas

aquo-carbônicas no quartzo, sem r:ristais de sâturação. Um único caso de inolusão fìuida

primária, que ocorre isolada, revelou ¿r existência de um cristal de saturação de halita, ao lado

cl<l outro rnineral, provavelmcntc, rutilo (PRANCFIA 2l Il, clelelnilado pe la especttometrta

Laser-Raman (o r:ristal acioular negro, ftri destruído pelo fèixe de lase¡ - amostra CIV-G027-

v2).
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PRANCHi\ 20 - (A) Associação dc IFs carbônicas prirnárias no nírclco do grão dc quartzo (Q-lVI-
Amostra l9_07) (B) Associação dc IFs carbônicas primárias cntrc rclíquias dc cristais dc quartzo
subódricos (Q-lVl. Amostra l9_10). (C) Urn par gcnrinado dc cristais dc quartzo sulróclricos conr
inclLrsõcs prirnárias crn l9_l2c c sccundárias cnr 19_l2a c l9_l2b (Q-lVl. Amostra l9 l2) (D)
htclusão fluida aquo-carbônica com dois cristais cnglobados. scndo halita o cristal cúrbico nraior c
calcita o mcnor (Q-lVl" Amostra 10_05) (B) lmagcm dc unr cristal subódrico com um grupo dc
inclusõcs carbônicas primárias (lc)" vários grupos com inclusõcs aquo-carbônicas sccundárias (lacr)
conl ató dois cristais dc saturação c um grupo dc inclusõcs fluidas aquo-carbônicas tardias (lacz)- conl
no máximo um cristal dc saturação. quc corta a trilha do grupo antcrior (Q-lV l. Anrostra l0 09) (F)
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postcrior lac2 (Q-IVl, Amostra l0_09).
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2.2.1 Aquo-carbonicas (Tino 2ac)

De manei¡a geral as relações volumétricas ontre ¿ìs làses carbônicas e aquosas clas

inclusões aquo-oerbônicas são bast¿mte semelh¿urtes nos trôs gmpos genéticos, primárias:

pseudosecundárias e secundárias (PRANCHA 2l E).

f)estaca-se apenas a inclusão primária 27_10 com cristais de saturação (PRANCI-IA

2l |), único oaso na amostra estudada.

Da mesma maneira que na amostra do veio I ocorrem pelo menos drns gerações de

trilhas com inolusões aquo-carbônioas, sendo a primeira geralmente menor (lF menores que 3

pm) que a segunda (lF menores que l5 ¡rm).

2-3 Inclrrsões fluidas no vein da terceira serncão lO-Ml

O Q-lV3 se catacteriza por apresental' divelsas regiões oom inclusões carbônicas e

aquo-carbônieas em uma mesma trilha, com filrte variação nas relações VCOz/Vtot,

particularmente nos veios relacionados aos sulfètos, sr.rgerindo proccssos de imiscibilidade

(Ramboz et a|.,1982).

Ocorrem ainda cliversas falhas tarclias que formam finos cordões de inclusões fluidas

com uma ou cluas làses, que r¿ì.ramente, ultrapassam 3 pm. fissas fàlhas são características dos

eventos ta¡dios que aletaram a cncaixante c os veios, provavelmente pelo evento I)4.

() Q-lV3 é representado pelas amostras CIV-G014-V3 e CIV-GO15-V3 .

2.3.1 Carbônicas (Tipo 3c)

As inclusões carbônicas parecem estar intimamr'nte ligaclas aos veios com sulfetos.

ooorrendo basicamente em fiaturas e associadas a ttilhas de inolusões aquo-carbônicas, com

fèições de imiscibilidade (PRANCIIA 22 À).

2.3.2 Aquo-carbônicas lTino 3ac)

As inolusões aquo-oarbônicas predominam no Q-trV3, sendo cm gcral sccundárias,

relacionadas a lÌatù¡ras inter-grãos. Elzrs lieqüentcmentc apresentam crist¿ris cle satrraçào o

quase sempre são constituíclas por I-I2O+C02¡+CO2e+sólido.

Ðm alguns pontos ooorrc uma segunda geração de inclusões aquo-carbônicas,

evidenciada pelo truncamento de trilhas da geração anterior.

CIAPITIJL,O V - Página llì4
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PRANCHA 2l - (A) Crt¡zanrcnto das duas gcraçõcs dc inclusõcs l'luidas aquo-carbônicas^ ondc lac..
mantónr a continuidadc sobrc lacl (Q-lVl. Amostra l0_10). (B) lnclusão fluida aquo-carbônic¿r conr
cluas fàscs cristalinas (Q-lVl. Amostra l0-10) (C) Grupo dc inclusõcs c¿rrbônicas (Q-lVl- Arnostra
l0-10). (D) lmagcm dc um grupo dc inclusõcs aquo-carbônicas conr ató dois cristais dc saturação (Q-
lVl. Arnostra2l 02) (B) lnclusõcsfluidas aquo-carbônicas sr:cundárias (Q-1V2. Anrostra 27 09) (F)
Unla das raras inclusõos fluidas aquo-carbôrticas primár'ias corn 1àscs cristaliu:rs. provavclnlcll[c halit¿r
c rrrtilo (Q-1V2. Anrostra 27 l0).
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PRANCHA 22 - (A) Grupo de inclusões carbônicas e aquo-carbônicas com feições quc sr¡gcrcnl
condiçõcs dc imiscibilidadc c/ou variação de pressão durantc o aprisionamcnto: discussão no toxto (Q-
IV3. Anrostra l4_3). (B) lnclusõcs predominantcmcntc aquo-carbônicas (QJV3. Amostra l4_10) (C)
O ntineral no ccntro aparcnta ser dc um sulfeto (provávcl scção ortogonal dc urna "in"jcção" dc
pirrotita provouicntc da Ln,7"j da cncaixantc) quc gcrou unl halcl dc inclusõcs aquo-carbônicas ¿ro sou
rcdor (Q-IV3. Antostra l4_-5) (D) Quartzo incluso na arscnopirita com inclusõcs aquo-carbôrricas
ric¿ts crn lnctano no contato com o sulfct<l c nos planos intcnlos (Q-1V4. Amostra l2_01). (II) Dctalhc
da fotografia 3-D com inclusõcs aquo-carbônicas ricas cm mctano na intcrfacc quartzo/arscnopirita
(Q-1V4. Alnostra l2*l). (F) Trilhas dc inclusõcs aquosas tardias^ provavolmcntc rclacionadas aos
sistcnras dc falhas do cvcnto D4 (Q-1V4" Amostra 12_07)
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2-4 Incl¡rsr'i¡'s fìrridas nn veio da ¡r¡rr¡rfn r¡emcão lO-IV4l

O Q-lV4 câracteriza-se poÌ apresentff uma granulação mais grossa, por vczes naciça,

hialina e com diversos sistemas de Iì'aturas provavclmt:nte induzidos por falhamentos tardios.

Bssas falhas geram linhas finas em padrões semelhantes às estruturas "S/C" e que portam

inolusões fìuidas monofásicas bastante finas e de dificil medição.

Os c¡istais de siderita euédrioo lieqüentes nestes voìos possuem inolusões uidas

aquo-carbônicas primárias que, através de medições microtermométrioas, puderam ser

conlrontadas com as inclusões no cìuartzo próximo ao carbonato, visando confirmar a

inexistência de eventuais modificações nas inclusões fluidas do veio (ver microtermomctria

adiante).

O Q-lV4 é representado pelas amostras CIV-GO12-V4, CIV-G026-V4AU e CIV-

GO73.V4SI.

2.4.1 Carbônicas (Tino 4c)

Inclusõcs carbônicas primruias são raras no Q-IV4 r:l exigem muita atenção na sua

classificação pelo fato de fìeqüentemente ocorrerem "filmes" muito lìnos de HzO nas suas

bordas. Foram cleterminadas inclusões carbônicas apenas na amostra CIV-G073-V4SI

(PRANCHA 23 E),

2-4-l A ¡¡rrn-cr rhânicns lTinn dncì
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As inclusões aquo-calbônicas são clominantes nas três aürostras a estudadas, n.ns no

Q-1V4, raramcnte aprcsentam oristais de saturação (PRANC)IIA 23 D).

Próximos aos oontatos do quartzo com a;rrsenopirita u pirrotita ocorrcm gmpos de

inchrsões aquo-carbônicas primárias oom ìrma baixa proporção volurnétrioa de IIrO (<10%) e

com tonalidade escura o clue dilioulta interpretação das fases. IJsse grlrpo reprcsenta,

provavelmente, a melhor amostra dos fluidos relacionados a mineralização (PRANCIIA 22

B).

A amostra aplescnla predominantemente inclusões aqrto-oarbôrLictrs com p¡oporça)es

IlzO:COz altos, tcnclo sido evidenoiado, em v¿iLrios pontos, seì.r caráter tardio t:m relação às

inclusões aquo-carbônioas oom baixos valores de FIzO:COz.

As inclusões corn proporções FIzO:COz altas também ocorrem nos ctistais cle sidelita

euhédricos (Amostra CIV-G073-V4SI), sugerindo c¡ue as IFs no veio sotreram pouca ou

nenhuma moclificação (PRANCFIA 23 C).
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PRANCHA 23 - (A) Associação pirrotita-apatita-calcita (apatita no centro, incolor), onde ocorrc ouro
livrc, contcndo inclusõcs prcdominantcmcntc aquo-carbônicas (Q-1V4. Amostra 26_01). (B) Dctalhc
das inclusões aquo-carbôrticas da foto anterior (Q-IV4. Amostra 26.01) (C) Inclusõcs aquo-
carbônicas primárias na sidcrita (Q-1V4. Amostra 73_0-5) (D) T'rilha dc inclusõcs aquo-carbônicas no
quartzo (Q-1V4. Amostra 73_09). (E) Raras inclusõcs carbônicas no vcio da quarta gcração (Q-1V4.
Amostra 73_10). (F) Plano dc inclusõcs fluidas aquo-carbônicas pscudo-sccundárias crn um cristal
subcdrico dc quartzo (Q-1V4, Amostra 73_12).
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Foram encontradas inclusões pseudo-secundárias com cristais de saturação apenas cln

um ponto da âmostra C[V-G073-V4SI onde o plano de inclusões está situado em um cristal

subédrioo de quaûzo, de maneira muito semelhante aos cristais subédricos freqùentes do Q-

IVl, clevendo tratar-se de outra geração (PRANCI-IA 23 F).

A PRANCFIA 24 apresentâ trilhas de inclusões fluidas muito pequenas,

provavelmente monofásicas aquosas que seguem um paclrão "S/C"

PRANCHA 24--'fnlhas do inclusõcs fluidas gcradas pclas falhas tardias com aspccto "S/C" (e-1V4,
Arnostra 73_.13).

2.5 Res¡rmo dos tinns comnosicionais ¡lâs inch¡sñes fl¡rid¡s

As dimensões das inclusões fluidas variam de submicroscópicas até 50 pm sem

demonstrar padrões definidos. Os resultados microtermométricos não apl'esentaratn varìações

em lÌrnção clos tamanhos, podenclo-se, poftanto, presumir que clurante a l'ormação das

inclusões não houve uma influência cfiferencial soble a composição looal e a clensiclacle dos

fluidos no veio, por meio de qualquer eleito fìsico-químico dependente de área superiìcial

(Diamond, 1990). Essa afìrmação pode ser refbrçada, em relação à última geração de veios de

quartzo estuclada, pela análise microtermométlica com lesultados coerentes em o¡tras lases

minerais distintas, como nas IFs plimárias da siderita euédrica e do qualtzo circunrlante,

relacionados ao Q-1V4.

A 1'ABELA I 5 estabelece os tipos composicionais encontraclos nas amost¡as clos

diversos veios de quartzo.

Os cristaìs de quartzo do Q-IVI destacam-se pela grande quantidade de inclusões

aquo-carbônicas com minerais de saturação. Essas inclusõcs apesar de serem em geral

secundárias, indicam a influência de fluidos relativamente mais salinos que os clos veios

posteriores. Além dessas inclusões, o Q-IVI se qaracteriza pelas inclusões carbônicas
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prímárias. particularmente em cristais de quartzo subedricos e pelas evidências

imisoibilictade e/ou variações cle ptessão (a serem clisouti<las no capítulo

microtermometria), re lacionadas aos veios oom sulfètos.

Ocorrem muitos veios de sul[ètos (com ou sem ouro) e carbonato que invadem o Q-

IVl, provenicntes do xisto carbonoso, particularmente dos pontos onde a L,¡"3 é seccionada

pelo veio cle quartzo ("injeções" cle pirrotita no veio a partir cla encaixante carbonosa)

sugerindo um sistema recorrentc do movimento de fluidos no sistema hidrotermal.

Geralmente, a partir de l¡m veio principal com snlletos e carbonatos, normalmente

reconhecido pela sua espesswa maior e quantidade de minerais precipitados, derivam uma

infinidade cle veios menores, oriando uma malha dendrítica formada predominantemente por

inclusões minerais (geralmente pirrotita) c inclusões fluidas carbônioas e aquo-carbônicas.

Essa quantidade localizada de inclusões fornece uma aparência túrbid¿ com coloração

¿rmarronzada ao quartzo nestes locais (zonas de alta influência de fluidos derivados da

encaixante no veio de quartzo). Nestas zonas são freqüentemente enoontÌadas evidências de

imiscibilidade, oom grupos de inclusões fluidas mrma mesma trilha oom grande variação de

relações volumétricas entre as fàses, associações de inclusões carbônicas com aquo-

carbônicas, estas últimas com ou sem cristais de satwação.

A amostra do Q-lV2 revelou apenas grupos de inclusões acluo-carbônioas primárias,

praticamente isentas de cristais de saturação. A ausônoia de uma diversidade maior de grupos

de inolusões pode estar associada ao lato que a amostra analisada não possui contato com o

xisto carbonoso e sulfetos, mineralizados ou não.

O Q-lV3 apresenta inch¡sões predomìIanteme nte zrquo-ctrrbônicas, cle mancira

semelhante ao Q-IV1, incluindo cristais cle saturação com dimensões rclativamente menores.

Novamente o grupo de aquo-calbônioas ocorre em pelo ntenos cluas gerações. Neste veio

ocorrem liaturas relacionadas à 1àthas ta¡dias r¿uamente evidenciadas nos Q-lVl e Q-1V2.

Essc fato cleve cstar relacionaclo aos cuiclados tom¿rdos n¿r coleta clas amostras da primeira

gerâção, ao se evitar a influênoias de eventos postetiores. Ilssas lraturas tardias contém

inclusões muito finas (< 3 pm) mono frisicas, provavelmente aquosas, que não oferecerem

condições óptioas para análise microtermométrioa.

As inclttsões encontradas no Q-lV4 se assemelham z\s clo Q-lV 1 com exceção de

ocorrerem aquo-carbônicas primárias e um nÍlmelo telativamente menor de cristais de

saturação. Na amostra CIV-G073-V4SI foi encontrado um irnico oristal de quartzo subédrico,

com grupos de inr:lusões aquo-oarbônicas primririas contendo cristais de saturâção' O Q-lV4

l4t)
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apresenta tambem zonas com evidências de imiscibilidade (a serem discutidas no capítulo de

nioto lermomelria), alérn do sisterna de l'r'aturas oom diminutas inolusõos fìtticlas rnonofäsicas,

provavelmente aquosas, rolacionadas aos sistemas de fàlhas tardios.

'tABtrLA 15 -'Iipos composicionais das inclusõcs fìuidas para cacla veio no Corpo IV.

Primária

Pseudo-sc-
cundária

o-rvt
LUSOES

Secundá¡ia

Cl

Qcl

O-IV2

Observaçôes

NOS

ct't Qt

t + acl+

alc 2

-acl Semp[e COm

c¡ istaL de
satrração
* zonas

prováveis de

imiscibilidade

QC

qc2

o-rv3

As inclusões fluidas primárias nos oontatos dos sulfèt<¡s com qu¿utzo são em geral

carbônioas a aquo-oarbônicas, com VCOz/Vtot maiores que 0,9, de cor escura e normalmente

n¿l forma de cristais negativos. A cor escura e a pouca quantidade de aigua diäcr-rltam muitas

vezes a classificação correta e a microtermometria. A microtermometria ¿¡ ser clisctltida

posteriormente revela tambóm um aumentç na quantidade de CII+ nesses gÌr.lpos de inclusôes,

confirmado pela espectrometria Laser-lìaman.

Na amostra CIV-G073-V4SI ocorrem cristais euhódricos de siderita com inclusões

aquo-carbônicas primárias clue podem ser contontadas oom as inclusões do mesmo tipo tto

quartzo para constatâr moclifìcações eventuais devido a eventos posteri(rres. Ú importante

lembrar que a siderita possui inclusões de arsenopirita pré- a sin-genótioas podendo-se

relacionar esse carbonato a Lrma das últimas fàses minetalizantes.

ac2

-¿lc seln oristais de
saturação (apenâs

uma exceção na ac?
prìmária). IFs corn
prováveis lluidos

hidrotermais
responsável pelo

transporle de ouro
e sulfetos.

Ca

¿lC a

dcJ

c + eca

)c,l

c - carbônica, ac

- n equentemente
com um pequeno

cristal de saturação
(crn rclação âo Q-

rvl)
- -r rsprosentâ [F

monoläsica
relacion¿rda às

falhas tardias (Dl)

ac.!

4

ãc.t

X.l

-íc scmpre com
cristal dc saturâç¿ío
- ocor¡em zonas de

im iscibilidade
- r representa IF

monoäsica
relacionada às

falhas tardias (D4).

a- lF inclusão



3 .I4ICRO_TERMOMETRIA

Nos trabalhos (le m¿ìpcamento do Colpo lV lolam amostradas 4 gcraçòcs

crono logicamente ordenadas de veios de quartzo (Q-lV 1, Q-1V2, Q-lV3 e Q-lV4), oom as

quais Iòi realizado um trabalho microtermomét¡ico. As amostras analisadas são relacionadas

na'fAIlE[,A 16, onde o primeiro número rcvela o número da amostra e o segundo a iírea da

amostra oncle as medições cle inchrsões fluidas (lF) lbram realìzadas. Os dados

microtermométricos obtidos e os resultados calculados a partir dos mesmos encontram-se nas

tabelas do ANEXO 3. A seleção das IF's foi realizada com base na associação mais

representativa de cada grupo de inclusões fluidas relaoionada a cada geração de veios de

quartzo.

Foi possível ainda realizar medições em inclusões l'luidas em quartzo, que ocorre junto

à pirrotita, na Lny"3 do xisto carbonoso do Corpo IV, a qual deve ter servido como oondutor

principal dos fluidos mineralizantes.

Inclusões fluiclas aquosas oontento CO: e sais são muito oolnuns em urna ampla

variedade de ambientes geológioos. Como a solubilidade do CO2 na ágrn cresce sob elevadas

temperaturas e pressões (Takenouchi & Kennedy, 1965), o COz é geralmente o componente

principal de inclusões fluidas formadas em rochas metamórfioas de médio a alto grau, em

"stocks" intrusiv<ls e ern sislemas hidrotermais mineralizados (Roedder, 1984).

F:lntre as lâminas dos veios de quartzo fòram selecionadas inclusões fluidas

Ìepresentativas dos diversos grupos identificados, às quais fòram submetidas à ¿rnálise

espectroscópio¿ oom o auxílio de Laser-Raman.

Foram rcalizadas diversas tentativas de visualização de inclusões fluidas em sulfetos

relacionados a mineralização, utilizando-se uma oâmera de inliavermelho do laboratório da

Aust¡'alian Geological Survey Organization (:|GSO). Par.a tanto fòram selecionadas 6

amostras de pirrotita, oom e sem ouro, do Corpo IV, além de 4 amostras com pirrotita e

arsenopirita, som ouro, do Corpo V. -l'odos os testes realizados nâs amostras tle sulfètos do

Corpo IV c V não apresentaram ciualquer sinal de transparência ao infìavermelho,

inviabilizando a microtcrmomctria de opacos nâs amostÌas.
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TÂ.BELA 16 - Iìelação de alnostras submetidas a

relèridas ao ANFIXO 3, onde [[]' = inolLrsão lluitla,
secundária.

AM. Area
O-IVI - Veí¡ts de øuarlz.o dø nrimeira serucão relativa, ANEXO 3 - FtÍgina I a 5

t92
t9 L1

19 12

CARACTEIìISTICAS

197
19 7a

Carbônicas, primárias (lFP), encaìxante xisto ctrbon
Carbônicas, primá¡ias (IFP), encaixante xisto carbonoso

9

Carbônioas, primárias (lFP), encaixante xiste-9gÞg¡9!9

9

2e

Carbônicas. primárias (lFP), cncaixante xisto carbonoso

9

3

CarMnicas, primárias (IF'P), encaixante xisto carbonoso

9

9

u
l9

Carbônicas, pseudo-secundárias (IFPS), encaixante xisto carbonoso

2F
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medições microtermométricas., com as páginas

¡r = prirnária. PS : pseudo-secundária e S :

t4
n

Ciubônicas, pseudo-secundariot (IM) "ryggg$g !q!q

t94

Carbônicas, pseudo-secundárias (lFPt), r!!q!g!1x Iþto rarþglglg

t9 l9

Carbônicas, secundarias (lFS), encaixante xisto oarbonpso

[9 21

@ gncatxanto xisto carlqSlg
Carbônicas. secundárias (IFS). encaixante xisto calbonos<l

19 l2a
l9 17a

Carbònicas. secundárias ( [FS), cncaixante xisto r:a¡bonoso

t9 20

Aouo-carbônicas^ pseudo-secundárias (IFPS), encaixante xisto carbonoso

O-IV2 - Veios de ouarlzo dø sesunda gerøcão relativa, ANEXO 3 - PrÍgina 5 a 6

27 10

276

carbônicas, pseudo-secundiárias (IFPS), encaixante xìsto carbo[9.!o

21 6a

carbônicas. secunclárias (IFS). encaixante xisto carbonoscr

Aouo-carbônicas. Drimárias (IFP). encaixante xisto carbonoso

21 6c

Aouo-carbônicas. oseudo-secundárias (IFPS). encaixante xisto carbonoso

O-IV4 - Veios de auartzo ¿u quortfl eeracíio relativa, ANEXO 3 - Fáeina 6 a I

Aouo-carbônicas. oseudo-secundárias (IFPS), encaixante xisto r:arbonoso

"/3 
1

icas, secundárias (lFS), encaixante xisto carbonoso

Aouo-carbônicas. secund¿írias ( [FS), encaixante xisto carbonoso

134

ioas. secundárias (lFS), encaixante xisto oarbonoso

73s

Carbônicas, primarias (IFP), encaixante lqlgjgfÞqlo-lg

t2J
26 1

Aquo-carbônicas" primátias (iFP), enoaixante IËlg c4rbqnoso _
Aquo-carbônicas, primiirias (lFP), siderita

734

Asltp:g
Aquo-carbônicas, primáLrias (lFP), 

".,oaq4nt9 "819,:gþ9.!9!o

13 12a
12 lc

Aquo-catbônicas, pseudo-secundárias (IFPS_), _encaixantedqlsc4lþ9q9-Ð

t2

Aquo-carbônicas. pseuclo-secnndárias (IFPS) encaixante xÞtg catbonoso

129
3a

Aouo-carbôni<;as. Dseudo-secundárias (llìPS), encaix¿mte xisto carbonoso

Ou¡trtz.o da L^ø¡

{quo-carbônicas" secundarias ( IFS), encaixante xisto ca¡bonoso

M2

Aquo-carMnicas, secundárias (lFS), encaixante xisto carbonoso

Os resultaclos analíticos cla microtermometria são discuticlos a seguit, separados pelas

getações cle quartzo determinadas e subdivididos pelos sistemas termodinâmicos e

classilìcação das inclusõcs fluidas (primárias, pseudo-secrmdárias e seoundarias).

Aono-carbônicas. orimárias (lFP). encaixante xisto oarbonoso, [,nv":l



3.1 Veio dc cuartzo da nrimeira seracão do Corno II/ lO-IVl)
As ìnclusões ptimárias presentes em cristais de quartzo deste veio são, em essência,

c¿rbônicas monolásicas, mas podem conter quantidades subordinadas de outros voláteis. Nas

IFs pseudo-secundárias e secundárias, por outro laclo, além das carbônicas, f'oram observaclas

as compostas por H2O + CO2 + CH+ + sais dissolvidos, bifisicas ou trif,ísicas.

A análise com auxilio cle espectroscopia Laser-Raman (TABEI.A l7) tevelou um teor

relativamente alto de metano nas inolusões da amostla 19_14, sendo que llesta, as inclusões

estão em trilhas compartilhadas com cristais de pirrotita derivados do xisto ca¡bonoso.

Na área 19_l2a e l9_12b foram encontradas inclusões secundarias com até duas fàses

sólidas, clispostas cm trilhas oortando otistais subédrioos de quartzo no vcio. A espectrometria

de Laser-Raman (análise 074, 074c e 080) permitiu a análise de tais cristais revelando que os

maiores, com fbrmas cúbicas são halita, e os menores, oaloita.

Foram aincla encontradas cliversas inclusões no veio de quartzo com leições sugestivas

de constituírem melt inclusions, sendo formadas apenas por minerais, sem sinais de fàse

líquicla ou gasosa. A análise com auxílio da espectroscopia de Laser-Raman (19_l2c em

R4l la, R4llb e R411c) revelou que os minerais que constituem o preenchimento de tais

inclusões são dolomita, silicato (provavelmente muscovita ou olorita) e grafita. Outra feição

Íìeqüente nessas inclusões são rosetas de grafita, desenvolvidas nas bordas.
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TABEI-À tr7 - Iì.esultado de análises esptrtroscópica com o auxílio de [,aser-Raman no Q-lVl

Amostrl área
192
194
19

l9
2b

t9
2f

19

)

l9
4

l9

No. <Ia trF

4

l9

003

9

l9

142

t9

80

I

83

21

110

COz (rnol7')

1 1 1 Inclrrcíroc nrirnáriqe nscrr¡ln-secrrndírirs o se¡'rrnd4ries lsisfemq (lO' + CH,l

127

100

125

As ttmperatuÌ'Íts de firsão do CO: (Tfc-oz) variam de -58,8 a 56,6"C, apresentando, na

maiolia dos casos, valores infèriores a -56,6"C, .referente ao ponto triplo do CO2 puro, o Que é

qR l

t51

99.5

t56

100

P329

99.6

töl

95.0

Nz (mol%o)

92.3

0

100

0.7

100

0.3

t00

0

r00

0

CH¿ lmolTo)

0,0

0

5,7
0

1,0

0,2

0

0

0

0-4

0

50
2,0
0

0

0

0
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indicativo da existência de outros componentes voláteis associados. Dados de espectroscopia

Laser-Raman revelaram a presença do CFI¿, tanto nas inclusões primárias, como nas pseudo-

secundárias e secundárias. Observa-se, no entanto, pelas figuras (FIGURAS 55 e 56) um

aumento relativo no teor desse componente em direção às inclusões secundárias.

40
38
36u
32
30
28

.e ?9
?i)
120Ërs9rs-t¡

12
10
I
6
4
¿
0

Q-lVf Tfco2 (CO2+CH4)

FIGURA 55 - Histograma das tcmperaturas de fusão do COz para inclusõcs do sistema COz+CFI. do
Q-IVI, onde P: primária, PS : pseudo-secundária e S : secunûá'ria.

-58,4 -58,2 -58

II

1,00

0,99
0,98

* 0,97

$ o,sox o,gs
0,94

0,93

0,92

I

-57,8 -57,6

Tfco2 (oc)

FIGURA 56 - Diagrama XCO2 versus XCH4 para inclusões do sistema Cor+çf¡o do e-lVl.

57,4 -57 .2

QlVl XCO2 x XCH4 (COr+ç¡o¡

A homogeneização do COz, sempre para o estado líquido, ocorreu a temperaturas

variando de -5,5 a i8,2oC nas inclusões primárias, indicando uma faixa de densidades de COz

(dCO2) situada entre 0,948 e 0,854 gl" '.Observa-se pelo diagrama (FIGURA 57) que nas

inclusões pseudo-secundárias, as temperaturas de homogeneização do COz (ThCOz) atingem,

em alguns casos, valores mais baixos, até -ll,soc, indicativos de maiores densidades. A faixa

de variação de dCO2 para essas inclusões é de O,969 a 0,892 g/" t. Nas inclusões

0,ø
xcH.
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secundárias, por outro lado, a faixa de variação de ThCOz é bem mais ampla, atingindo

valores ate 2l,5oC, indicativos de dCOz bem inferiores em relação às anteriores. As dCOz

variam, neste caso, de 0,906 a 0,746 g/" t. Deve ser ressaltado que os maiores valores de

ThCOz são relativos a inclusões secundárias pertencentes a uma trilha distinta, mostrando a

existência de mais de uma etapa de desenvolvimento e cicatnzação de fraturas.

14

12

,g 10

Ëaio
'*6
oÈ4

2

o

FIGURA 57 - Temperaturas de homogeneização do COz nas IF carbônicas do Q-lVl.

Q{Vl Thco2 (COr+C¡o¡

3.1.2. Inclusões pseudo-secundárias e secundárias (sistema II¿O + CO¿ + CII¿ + sais)

Inicialmente deve ser enfatizado que esse sistema ocorre apenas nas inclusões pseudo-

secundárias e secundárias do Q-IVI, estando sempre ausente nas primárias. Trata-se de

inclusões bifásicas a trifásicas à temperatura ambiente, em certos casos com variações nas

razões VCOz/V"t(volume de COzlvolume total da IF).

A FIGURA 58 mostra que nas inclusões PS e S aquo-carbônicas, as TfCOz

apresentam menor rebaixamento do ponto triplo do CO2 puro em relação às carbônicas deste

veio, indicando menores quantidades de outros voláteis associados. Também neste caso foi

identificado o CH¿ por espectroscopia Laser-Raman. (TABELA l7).

|lr- rl)_ tr)_
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Q{V1 Tfco2 (H2O+CO2+CH¿+Sa|s)

FIGURA 58 - Temperaturas de fusão do COz de IF aquo-carbônicas no QJVI

As ThCOz apresentam valores de 30,9 a -1,00nC nas inclusões pseudo-secundárias

(FIGURA 59), tendo sido observada uma faixa de variação menor (25,2 a -0,9 
oC) 

nas

secundárias, indicando os seguintes intervalos de dCOz: inclusões pseudo-secundárias de

0,906 a 0,952 g/" 'e inclusões secundárias de 0,953 a 1,092 g/" t. Tais variações de ThCOz

são discutidas adiante.
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FIGURA 59 - Tcmpcraturas de homogcncização para as IF aquo-carbônicas do Q-IVI.
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As temperaturas do ponto eutético das soluções aquosas (Te, FIGURA 60) são

indicativas dos sistemas HzO + NaCl, (Te mínimo até -28oC, Davis et al., 1990), embora a

grande maioria dos dados apresente valores inferiores, sugerindo a presença de íons bivalentes

como Fe2*, Mg2' e C*'de acordo com os dados disponíveis na literatura relacionados a

seguir:

- sistema MgCl2 + NaCl f HzO, Te: -35oC (Crawford, l98l; Davis et a|.,1990).
- sistema MgCl2 * HzO, Te: -33,6oC (Borisenko, 1978; Davis et a\.,1990).
- sistema FeClz + NaCl .| HzO, Te : -37oC (Borisenko, 1978).
- sistema CaClz * HzO, Te: -49,8oC (Borisenko, 1978; Crawford, 1981).
- sistema CaClz + NaCl * HzO, Te: -52,0oC (Crawford, l98l; Oakes et a1.,1990).

O1. ThCO, (l{,O{CO,+Ctü+Sais)

tttlI
l, ll,

ThCO? (qC)

Irj

lis I

l"*l
l-
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Valores de Te abaixo de -40oC já são atribuídos à presença de cálcio no sistema

aquoso (Roedder 1984).

A presença dos íons de Fe2'', Mg'' . Ca2' pode ser decorrente da intensa alteração

propilítica, já discutida no capítulo de petrografia, associada a mineralização do Corpo IV.

4

3
aú'õ
tr.tlt )ã'
cr
l¡¡

1

0

Q-lVl Te (HzO+COz+CH¿+sals)

FIGURA 60 - Temperaturas do eutetico para as IF aquo-carbônicas do Q-IVI.

As salinidades das soluções aquosas foram obtidas a partir das temperaturas de fusão

dos clatratos ou, quando estavam presentes cristais de safuração, pelas temperaturas de

dissolução dos mesmos. Os resultados obtidos encontram-se representados na FIGURA 61,

que mostra valores normalmente intermediários para as inclusões secundárias. As inclusões

pseudo-secundárias, por sua vez, contêm, em essência, soluções aquosas extremamente

salinas, embora salinidades intermediárias também sejam observadas. Essas inclusões

apresentam também variações nas razões VCOz/V"r sugerindo, numa primeira aproximação,

processos de imiscibilidade. No entanto, observa-se que nas inclusões mais ricas em HzO as

salinidades são inferiores, o que segundo Ramboz et al. (1982), nãro condiz com as condições

de imiscibilidade, podendo representar mais propriamente processos de mistura. Um

refinamento dessa hipótese poderia ser obtido a partir de um diagrama relacionando as Thlo1

com as salinidades, o que não foi possível, devido à pequena quantidade de dados de

homogeneizaçio referentes às regiões onde ocorre esse comportamento.

-56 -54 -s2 -sO -4A -46 -44 -42 -40 -38 -36 -34 -32 -30 -28 -26

Te fc)
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Q{Vl Salinidade (H2O+ COz+CH¿+sais)

FIGURA 61 - As altas salinidades referem-se à amostra 19 21, que contêm cristais de saturação de
halita, scndo as mcsmas calculadas pela dissolução do sal.

As temperaturas de homogeneização total (Thto) foram obtidas apenas para certas

regiões onde ocorrem as inclusões fluidas pseudo-secundárias de alta salinidade discutidas

anteriormente, cuja imiscibilidade não foi completamente caracterizada, tendo sido observada

uma variação de 240 a 280'C (FIGURA 62).

A presença de imiscibilidade deste veio foi, no entanto, bem caraçtenzada em

inclusões pseudo-secundárias de outra região do mesmo, nas quais ocorrem variações

volumétricas VCOz/Vor de 0,1 a 0,95. Foi constatado neste caso, que as inclusões mais ricas

em água são também as mais salinas, o que está bastante coerente com as premissas

indicativas de imiscibilidade discutidas em Ramboz el al. (1982). Para essas inclusões,

embora não tenha sido possível determinar por microtermometria as Th1o1., uma temperatura

de aprisionamento de 325'C foi obtida, de modo aproximado, por meio do cruzamento de

isócoras relativas aos termos extremos (FIGURA 95, adiante).

Essas diferenças de temperatura parecem indicar a existência de mais de uma etapa de

aprisionamento das inclusões pseudo-secundárias nos veios da primeira geração, sugerindo a

existência de flutuações de pressão relacionadas a um evento hidrotermal recorrente, já

anteriormente constatado pelos estudos petrográficos. Além disso, os resultados parecem

indicar que, nos estágios finais de cristalização desses veios, os processos de imiscibilidade

e/ou mistura, representados pelas inclusões com menores Tfu'- (240-280oC), ocorreram em

fluidos mais evoluídos de maiores salinidades (FIGURA 6l), aprisionados em menores

temperaturas.

14 t5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

o/o em Peso NaCl equiv.
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FIGURA 62 - Temperaturas dc homogeneização total para IF do Q-lVl pseudo-secundárias aquo-

carbônicas.

No caso dessas inclusões salinas, a FIGURA 63 mostra que as temperaturas de

homogeneização relativas às fases fluidas são sempre maiores que as temperaturas de

dissolução dos sólidos, indicando que os cristais foram formados após o aprisionamento como

resultado do resfriamento natural do mineral hospedeiro, conforme discussão de Ramboz ¿/

al. (1e82).
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FIGURA 63 - Diagrama tcmpcratura dc homogeneização total versus temperatura dc dissolução do

NaCl (Amostra l9_21).

3-2 Veio de ouartzo dr sesunda seracão do Corno MO-IV2)
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õ
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No quartzo deste veio foram observadas, em essência, inclusões aquo-carbônicas

pseudo-secundárias e secundárias, localmente com variações consideráveis nas razões

VCOz/V"t . Foi observada apenas uma inclusão primária isolada, contendo um cristal de

saturação de halita e um cristal acicular negro, provavelmente de grafita.
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Uma IF pseudo-secundária contida no quartzo revelou, através da análise com auxílio

de espectroscopia de Laser-Ramarl, um conteúdo relativamente alto de metano, o que pode

ser, provavelmente, relacionado a um fluido proveniente do xisto carbonoso Q-IV2 (TABELA

1 8).

TABELA l8 - Rcsultado dc análises espectroscópica com o auxilio de Laser-Rarnarl no Q-IV2

Amostra árca
27 6a

3.2.1. Inclusões nrimárias. nseudo-secundárias e secundárias (sistema H¿O + CO¿ +

CH¿ + sais)

As TfCOz apresentam valores inferiores aos do ponto triplo do CO2 puro (FIGURA

64), revelando a presença de outros voláteis associados, que não puderam ser detectados com

o auxílio da espectroscopia Laser-Raman.

Nr. da IF
R4t 2

CO" (mol7o)
96,3

Nz (mol%o)

0,0

Q{V2 Tfco2 (H2O{CO2+CH4+Sa|S)

FIGURA 64 - Temperaturas de fusão do COz de IF aquo-carbônicas no Q-IV2.

O diagrama abaixo (FIGURA 65) mostra uma tendência de acréscimo das frações

molares de CH¿ nas inclusões secundárias, de modo semelhante ao observado no Q-IVI.

CHn(mol%n)
3.1

-57,5 -57,4 -57,3 -57,2 -57,1

Tf¿e2 (oC)

1,00

1,00

0,99

0,99

0,98

0,98

0,97

0,97

0,96

oox

FIGURA 65 - Diagrama XCOz versus XCH4 para inclusõcs do sistcma COr+ç¡-¡o do Q-1V2.

Q-lV2 XCO2 x XCHa (H2O+COr+CHo+s¿is¡

-57,0

0,00
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A homogeneização do COz, para o estado líquido, variou de 14,0 a 25,3oC nas

inclusões pseudo-secundárias e de 13,6 a 22,1"C nas secundárias (FIGURA 66), indicando

dCOz situadas entre 1,03 e I ,07 dcms e entre 0,99 e 7,04 glcm3, respectivamente.

.g4
Êa
ã^tl
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0

FIGURA 66 - Temperaturas de homogeneização do COu nas IF aquo-carbônicas do Q-lV2

As Te das soluções aquosas variam de 42 a -36oC, indicando os mesmos sistemas

presentes no quartzo do Q-IVI (FIGURA 67).
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FIGURA 67 - Temperaturas do eutético para as IF aquo-carbônicas do QJVI.

As salinidades das soluções aquosas das inclusões pseudo-secundárias e secundárias

(FIGURA 68), obtidas a partir das temperaturas de fusão dos clatratos, situaram-se na faixa de

8 a llYo em peso do NaCl equivalente. Esses valores são inferiores aos das inclusões aquo-

carbônicas pseudo-secundárias e secundárias do Q-IVl. Na única inclusão primária

observada, com cristal de saturação de halita, a salinidade foi estimada como sendo superior a

260/o em peso do NaCl equiv., uma vez que não foi possível a observação da TdNucr.
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Q-lV2 Salinidade (H2O+COz+CH¿+sais)

FIGURA 68 - Porccntagcm gm pcso dc NaCl equivalcnte para amostras do Q-1V2, sendo quo a

amostra primária apresenta um valor estimado de salinidade (>26%o), uma vez que não foi possível
dctcrminar a TdN^cr.

As Thr.,r situaram-se num intervalo relativamente amplo (FIGURA 69), variando de

310 a 41OoC, no caso das inclusões pseudo-secundárias, apresentando valores bem inferiores

nas secundânas (230 a 240'C). Isso eventualmente pode indicar a influência do evento

Neoprotero zoico nas inclusões secundárias.

CAPITULOV-Página 153

't3 14 15 16 17 18 19 20 21

% em peso NaCl equ¡v.

4

.6
u
Ê

tOa

CTo

1

0

Q-lV2 Throt pl gás (HrOrCO2+C|lo+5¿i5)

FIGURA 69 - Temperaturas de homogeneização total para lF do Q-lV2 aquo-carbônicas

3.3 Veio de ouartzo da ouarta seracão do Corno MO-IV4)
Neste veio foram medidas inclusões fluidas em quartzo (primárias, pseudo-secundárias

e secundárias), apatita (primárias) e siderita (primárias). De modo geral, as inclusões

primárias são carbônicas (quartzo) e aquo-carbônicas (quartzo, apatita e siderita), enquanto

que as pseudo-secundárias e secundárias no quartzo são constituídas, em essência, por fluidos

aquo-carbônicos.
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A análise corn o auxílio da espectrosoopia de L.aser-l{aman (TABELA 19) em IFP no

quartzo, localizado muito próximo oo contato com a arscnopirita, r'evelou conteítdos bastante

eievados de CFI+, indicando um possível euriquecimento em metano no lluido residual que

levou à cristalização da zusenopirita, uma vez que tais porcentagens cle CI"l+ não foram

encontradas nas iFs intim¿rmente relacionadas ao xisto carbonoso.

Foram ainda analisadas as inclnsõcs primárias oontidas na siderita euédrioa (SID ) no

Q-IV4 e, visernclo comparações, Lambém as pseudo-secundárias e secundárias do clualtzo

circundante ¿ro carbonato. Os resultaclos microtermométricos, comentados abaixo, são

bastante semelhantes nestes dois minerais. Observa-se, no entanto, que ocorre uma diferença

no conteúdo cle CH+ nas inclusões do quartzo, sugerindo novamente um enriquecimento desta

molécul¿ nos fluidos residuais próximos a cristalização, neste caso, da siderita, em relação

àqueles presentes durante a formação do quartzo não associado a esse mineral.

TABELA 19 * Iìesultado de análises espectroscópica com o auxílio de l.,aser-Raman no Q-1V4.

Amostra

734

3.3.1 Inclusõcs primárias (sistcma COr_LtqIl+)

As TÍCO: d¿rs inclusões prinrárias essencialmenle carbônicas presentes no quartzo

(FICIJIìA 70) apresentzu'am valores pouco variáveis, entrc 57,6 e 57,7. O rebaixamcnto

desses valores ern relação ao ponto ttiplo do CO2 puro é indicativo da presença de voláteis

associaclos, tenclo sido cleterminado o CIIa por espectroscopia laser Raman (TABELA 19).

Câractcrísticås
Próx. ao contato C/,ASP

Þió.(;ò 
"o"r"to 

.i ASt'
C/ cristal de halita
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Q'f Z relacionado a Sll)
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FIGURA 70 - Temperaturas de fusão do COz de IF carbônicas primárias no Q-IV4.

As ThCOz dessas inclusões (FIGURA 71) apresentaram uma pequena faixa de

variação, situada entre 2l,g e 23,7oC, indicando dCOz situada entre 0,63 1 e 0,682 g/" t 
.

Q{V4 Tfcou (COz.rCH¡)
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FIGURA 7l - Temperaturas de homogeneização do COz nas IF carbônicas primárias do Q-1V4.
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QJV4 Thcoz p/ l(COz+GHr)

3.3.2 Inclusões nrimárias. oseudo-secundárias e secundárias lsistema H¿O + CO¿ + CH4

+ sais)

As Tfcoz também neste caso são indicativas de outros voláteis associados à fase

carbônica (FIGURA 72), tendo sido detectado o CH+ por espectroscopia laser Raman

(TABELA l9). O rebaixamento em relação à temperatura crítica do COz puro é mais

pronunciado no contato com arsenopirita. A siderita e o quartzo circundante associado

revelam uma semelhança nas Tfcoz.
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FIGURA 72 - Temperaturas de fusão do COz de IF aquo-carbônicas no Q-IV4 para quartzo, apatita c
sidcrita. O símbolo "-" reprcscnta uma faixa dc tcmpcraturas sem a presença de rnedidas.

Q-M4 Tfcø (Hrorcq+cFü+seb)
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O diagrama XCOz x XCH+ (FIGURA 73) forneceu indicações de empobrecimento do

CHa, de maneira inversa à tendência observada no Q-IVI e Q-IV2. Esse fato caracteriza um

comportamento diferenciado na evolução dos fluidos do evento paleoproterozóico para o

neoproterozoico. Nessa figura foram omitidos dois valores de XCH¿ de IFs primárias muito

próximos da arsenopirita, porque seus valores anormalmente altos (0,l6Yo de XCHa) impedem

a visualização da disposição dos outros dados.
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FIGURA 73 - Diagrama XCOz vcrsus XCH4 para inclusões do sistcma aquo-carbônico no Q-IV4.

quartxo: ThCOz de l0,l a I1,2"C nas inclusões primárias (dCOz de 0,698 a0,735 g/cm3). Nas
inclusões pseudo-secundárias foram obtidos dois intervalos de variação em amostras distintas,
o primeiro de 18,0 a28,9 (dCOz :0,847 a0,944 g/"rnt) e o segundo de27,3 a 28,8 (dCOz:
0,500 a 0,609). Nas secundárias, ThCOzvãriã de 6,8 a 1l,9oC (dCOz de 0,931 a 0,930);
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As ThCOz apresentam as seguintes variações (conforme FIGURA 74):
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øpatíta: ThCOz de 18,6 a29,3oC (dCOz:0,873 a0,741), nas inclusões primárias;

siderita: ThCOz de 72,1 a 13,0oC (dCOz :0,889 a 0,888), nas inclusões primárias.

quortx,o situado ao redor da si¡leritø; ThCOz ao redor de l6'C (dCO2 = 0,89 g/cm3) nas

inclusões primárias; ThCOz de 14,2 a 15,4"C (dCOz de 0,868 a 0,857 g/" t) nas

pseudosecundárias.

Deve ser ressaltado que na amostra de quartzo com inclusões de maiores ThCOz, estas

também apresentam VCOzlVtot. bastante variáveis (0,4 a 0,8) sugestivas de processos de

imiscibilidade ou mistura de fluidos.

Em todos os outros casos as inclusões não apresentam variações nas relações

volumétricas entre as fases.

FIGURA 74 -Temperaturas de homogeneização do COz nas IF aquo-carbônicas do Q-1V4.

As Te são indicativas dos mesmos sistemas anteriores, embora, em alguns

presença de cálcio seja bem marcada pelos mais baixos valores, como nas

encontradas próximas da arsenopirita (FIGURA 75).
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FIGURA 75 - Temperaturas do eutético para as IF aquo-carbônicas do Q-IV4
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As variações de salinidade são, de modo geral de 0 a 7o/o em peso do NaCl equiv.,

(FIGURA 76) Um grupo de valores mais elevados de salinidades (>26 % em peso do NaCl

equiv.) refere-se a inclusões pseudo-secundárias no quartzo com cristais de saturação, nas

quais não existem evidências de processos de imiscibilidade (VCOz/Vtot. constantes). As

inclusões pseudo-secundárias da outra amostra com fortes feições de imiscibilidade,

apresentam uma faixa muito estreita de variação de salinidades (0,0 a 2,31o/o em peso de NaCl

equiv.), não condizentes com processos de misturas de fluidos, sugerindo, neste caso, o

aprisionamento a partir de fluidos imiscíveis.

QJV4 Salinidade ( HzO+COz+CH¿+sais)

FIGURA 76 - Porcentâgem em peso de NaCl cquivalcntc para lF aquo-carbônicas do Q-1V4.

Nas inclusões pseudo-secundárias com VCOz/Vtot variáveis, discutidas anteriormente,

as homogeneizações totais ocorrem ora pela expansão da fase aquosa, ora da carbônica, o que

constitui uma das premissas de Ramboz el ul. (1982) para caracterizar o aprisionamento a

partir de sistemas imisciveis. Observa-se ainda que os valores de Th1.,1 (FIGURA 77) são

muito variáveis (160,9 a370,5), também sugerindo fluidos originais imiscíveis, o que ainda é

indicado pelo diagrama Tht,,t x VCOz (FfGURA 78), onde a distribuição de pontos assemelha-

se a uma curva de imiscibilidade. Desse modo, pode-se inferir um aprisionamento a partir de

fluidos originalmente imiscíveis em temperaturas ao redor de 150 a 200"C.

Observa-se, ainda, no diagrama abaixo (FIGURA 77) que as Thr.,r de inclusões

primárias na borda do contato do quartzo com arsenopirita, situam-se ao redor de 370"C.Esse

fato associado ao diferenciado conteúdo em CH¿ pode indicar que esse mineral não tenha sido

precipitado nessa geração de veios, mas numa anterior, como sugerido pelas observações

petrográficas.
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FIGURA 77 - Tcmporaturas dc homogcncização total para IF aquo-carbônicas do Q-lV4
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Esta amostra representa uma seção perpendicular às lineações minerais e de

estiramento pertencentes ao evento D3 (L,u¡":) no xisto carbonoso do Cìorpo IV. As zonas

apicais das crenulações geradas por este evento permitiram o f'luxo de fluidos de forma

recorrente, registrado pela precipitaçáo de pirrotita, quartzo, calcopirita e ouro. A petrografia

demonstrou que estas zonas de alteração hidrotermal, concentradas em regiões preferenciais

de percolação de fluidos nos xistos carbonosos, ftrram cortadas pelos veios de quartzo e que

nestes locais de seccionamento ocorre precipitação de pirrotita e ouro no quartzo,

particularmente nos veios do Q-IVI. Através de uma busca exaustiva nas seções do xisto

carbonoso com as L,,,/"r, foram localizados alguns grupos de inclusões aquo-carbônicas

primárias no quartzo, tendo sido possível a obtenção de um limitado número de medidas

microtermométricas. O provável vínculo destas inclusões com a mineralização do Corpo IV

vco, (%)

IF aquo-carbônicas do Q-1V4, compondo a curva dc



CAPÍTULOV-Página 160

torna-as particularmente importantes para realizar comparações com as inclusões dos veios,

em especial do Q-lV I .

As medições do Tfcoz apresentam pouca variação (FIGURA 79), mas dão indicações

de uma composição contendo outros gases além do COz pelo rebaixamento em relação ao

ponto triplo do CO2 puro (Tfcoz com aproximadamente -58,0nC).

Q-lV 22 Tfcoz ( HzO+ GOz+CH¿+Sais)

FIGURA 79 - Temperaturas dc fusão do COz dc IF aquo-carbônicas no quartzo intimamentc
associado com a pirrotita da L.r"r.

O diagrama XCH+ x XCOz na FIGURA 80 mostra uma tendência de inclusões

primárias com XCOz entre 0,04 e 0,06, o que apesar das limitações impostas pelo número de

análises, pode ser comparado aos grupos de IF secundárias de Q-IVI e Q-IV2. Cabe aqui

relembrar que as "injeções" de pirrotita constatadas nos veios de quartzo Q-lVl são

relativamente tardias em relação à maioria do quartzo contido nos veios (ver petrografia dos

veios de quartzo no início deste capítulo).
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FIGURA 80 - Diagrama XCO2 V€rsuS XCH4 de IF aquo-carbônicas no quartzo intimamentc
associado com a pirrotita da L,¿"3.
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A ThCO2 apresenta uma variação pequena com valores entre 22 e 24"C conforme a

FIGURA 81. Esta faixa mostra uma melhor correlação com as ThCO2 das IFPS e IFS do Q-

IV2 em relação aos outros grupos de inclusões nos diversos veios.

FIGURA 81 - Tcmpcraturas dc homogcncização do COz de IF aquo-carbônicas no quartzo
intimamcnte associado com a pirrotita da Lø"r.

Q-lV4 ThCO2 (H2O+ CO2+ CHa+$¿i5¡

As temperaturas do eutético obtidas (FIGURA 82) revelam uma sugestão de

composição semelhante aos contidos nos diversos veios de quartzo, podendo-se dizer que,

neste caso, não são atingidas temperaturas menores que -40oC, ao contrário das medidas

obtidas no Q-IV4.

C\| (Ð
c{ ô.,1 c\l

Thco, fc)

A-N 22 Te ( HzO+COz+ CH¿+sais)

FIGURA 82 - Tcmpcraturas do cutótico das IF aquo-carbônicas no quartzo intimamente associado

com a pirrotita da Lnv"r.

A salinidade varia de 3 a 4 Yo em peso de NaCl equivalente (FIGURA 83) que em

relação aos grupos de inclusões dos veios de quartzo, se assemelha aos valores obtidos no Q-

IV4 e ao Q-1V2.

Te ("C)



A-1W22 Salinidade (H2O+C02+CH¿+sais)

FIGURA 83 - Salinidade nas IF aquo-carbônicas no quartzo intimamente associado com a pirrotita da

Lrv"¡.

Os valores de temperaturas de homogeneização total variam de 299,2 a 305,9oC

conforme apresentado na FIGURA 84.
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FIGURA 84 - Tcmperaturas de homogeneização total nas IF aquo-carbônicas no quartzo intimamentc

associado com a pirrotita da Ln7"3.
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3.5 IIL,{GRAMAS ThCO¿ x',nfCO¿ P¡,IIA AS GFIIì,ACÕE$ t}E VEIOS }l ì-,M/rì3

Em muilas associações de llìs lbram obscrvadas variações r-ras ThCO:, tcndo sìrlo

sugerido, algurnas vezes que são decorrenTes de fluluações de pressão. Os diagramas abaixo

confìrmam a existência desses processos em algumas etapas de aprisionarnento. lìssas

observações permitem inJèrir um modelo tipo faultvalve (Sibson et a\.,1988) ott cyclic vcin-

development (Robet zl al., 1995) para a geração dos veios de qualtzo.

O diagrarna 'flCOz-1'hCOz OìlGtlRA fl5 A) para as inclusões carbônicas prin-rárias do

Q-lV I rnostra" de modo geral, uma gramde variação de 'lhC()z, para làixas l'elativarnente

cstreitas de 'ffCOz, o que de acoLd<¡ cou discttssões de Dugdale & I lagenann (2001) é

indicativo de flutuações de pressão. No oaso parlicular da amostra I l. observa-se que as

variações lms temperaturas de homogeneiz-ação do COz tambem estão relìetindo mudanças

composicionais, uma vez que maiores quantidades dr: CH4 associado ao COz, implicarn nurn

decréscimo nas temperaluras de fusão e homogeneiz-ação da 1àse gasosa.

Por outro lado" no caso das inclusões pseudo-seoundárias e seoundárias do tnesmo

veio, a-s variações em 'ì-hCOz pareoem estar principalmente relaoionadas aos prooesso de

11utuação de pressão. uma voz que ooorrem diferenças ¿cenluadas nas 'I'hCOz para valores

relativamente oonstaÌìtes ¿" '¡1¡Q2 (FIGURA 85 B e C).

Nas inclusõcs pseudo-secundiirias e seoundárias aquo-oarbônicas. a flutuação de

prcssão é bastante evidenciada. pois, praticamente p¿üa uma nlesma TfCOz, ooorre uma

variação de ThCOz cle 0 a 30oC, no primeiro. caso e de -l a I l"C. no segundo (FIGIIRA 85 l)

e FIGURA 86 A). No oaso das inolusões pseudo-secundarias. as evidênoias.já existentes de

aprisionamento a partir de fluidos imiscíveis, são relòrçadas pekrs prooessos dc flutuação de

pressão.

A amostla 6b tnostra que nas inolnsões secundárias c pseudo-secundárias do Q-1V2, as

variações de I'hCOz podem ser decorrentes de variações nas quantidacles de Cll+. No etÌlanto,

tìc modo geral prevalecem as evidôncias de flutuações de prossão' embora não tão

proeminentes como no Q-lV I (FIGUIIA 86 lì c C).

Dvidênoias c1e flutuações de pressão lambém lòr'¿un observadas nos diagramas

relerentes às inclusões oarbônir:as e aquo-oarbônioas do Q-lV4 (FlGtJllA tl6 D. e 87 A, B e

C). A apatita. intimarneúe associada com ouro c pirrotita. possui inclusões aquo-carbônioas

prinrárias com evidênoias uruito marcantes desses processos dc flutuação de pressão. Já nos

cl istais ile siderila euhédricos prcsentes no Q-IV4, os dados refercntes ¿ìs inclusões primár'ias
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não mostram qualquer influência clas variações dc pressão. Isso pode ser indicativo do

clesenvolvimento ta¡dio oL¡ de ttma zona mais preservacla em relação ao cisalhamento clo

Neoproterozóico. Os dados relativos ao cìu¿utzo intirnamente assooiado a siclerita, no veìo,

apresentam () mesmo comportamento, o que, aliado à semelhança dos resultados

microtcrmométricos clas inclusões primárias clesses minerais, pode sugerir a ausênoia de

qualquer moclilìcação posterior nas meslnas (I¡IGLJRA 87 A). Ðssas caractcrísticas também

podem ser ObservadaS nas inclusões pseudo-sccundárias presentes no lnesmo qlrartzo

(FTGURA 87 B).

A presença lta mesÍra amostra de incluSões pseudo-secnndárias em quartzo, umas oom

feições indicativas de imiscibilidade e outras de aprisionamento a partir de fluidos

homogêneos, relletem processos cíclicos das flutuações de pressão indicacias pela (FI(ìiIRA

87 Il), e que sua tìrrmação ocorreu em épocas relativamente distintas.

o diagrama ]'fcoz - Thcoz (IìIGUIL{ 87 C), relativo às inclusões seounda¡ias do

veio Q-1v4, mostra uma menor variação de T'hcoz em relação aos ânteriores e também que,

em zrlguns casos, essa variação está condicionada às quantidades de CI:I.r. Isso pode sugerir

uma mudança no regime cle pressões, possivelmente representando o tìnal do processo cíclico

de pulsos.

Ainda fbi construído um cliagrama TfCOz - ThCOz para as inclusões medidas da Lnv"¡

(¡IGURA 87 D). O número restrito de resultados, assor:iado à <lificuldade dc visualização

durante a mìorotermometria, impõe algumas limitações para a interpretação clo diagrama que

sugere variações t1e pressão e/ou variações químicas.
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rclacionados a amostras dc cada gcração dc vcios dc quartzo.
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FIGURA 87 - Diagrama TfCOz-ThCOz: (A) Q-IV4 IFP aquo-carbônicas em quartzo (12_0lA),
apatita (26_0lAP), quartzo intimamente associado a sidcrita (73_04Q C/ SID) e sidcrita (73_05 SID),
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carbônicas. Os números representam associações de IFs relacionados a amostras dc cada geração dc
veios dc quartzo.
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3.6 TSOCORAS

A partir dos dados microtermométricos f'or'¿rm obtidas as composições dos lluidos err

[etmos das fìações rnolales dos conrponentes, bem como as densidades totais que permitilanr

a construção das isócoras cle interesse. Pal'a tanto f'oi r"rtilizaclo o proglamâ Ft..tNCOR (Brown,

1989), MoFLINCOIì (Brown & Hagemann, 1995) e os programas desenvolvidos por Bakker

(.1991.2003)

As lìlutuações de pressão já sugeridas pelos dos diaglamas 1'ÍCO2-ThCO2 das

ttlGtJRAS 85, 86 e 87, relerentes a inclusões fìuidas aprisionadas ora a partir de sistemas

originalmente homogêneos, ora imiscíveis, são aincla indicadas pelas fàixas de variação das

densiclades totais do flLrido ([,ÌGIJRAS fì8 a 93, 95, 9ó, 99 e 102), representadas pelas isócoras

(e.g. Dugdale & Hagemann, 2001). De moclo geral. as isócoras mostram variações cle pressão,

às vezes bem significativas, suger-indo, maìs uma vez, processos cle flutuações de pressão dos

fluidos durante o desenvolvimento dos veios.

São apresentadas a seguit diagramas cle isócoras qr.re foram seleoionadas como sendo

representativas de cacla geração cle veios cle quartzo, em olclem semelhante às discussòes

anteriores.

3-6-1 Veio ¡le ûr¡es.1zo ¿la n¡'inreir"q çersañn If)-IV1 \
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As isócoras para os sistemas ca rônico e a<1uo-carbônico ern quartzo do Q-lVl
apresentam faixas de variação de pressão bastante semelhantes, sendo, no entanto, mais

amplas nas inclusõqs sscundárias (IìIGURÀS 88 a 92).

4000
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lsócoras Ouårtzo Q-lvl - IFP (COr+CH4)

FIGURA 88 - Isóoo¡as rclativas às dcnsidadcs oxtrcmas, obtidas clc inclusões plirnár'ias calbônicas do
Q-lVl. (Os valorcs dc Th rcfcrcm-sc às tcmperaturas dc homogencização do COz).
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I-IGURA 89 - Isócoras rclativas às
carbônicas do Q-lVl. (Th : ThCO?)
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xtlcrnas, obtidas clc inchlsões pseudo-sccr:ndárias
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l'IGURA 90 - lsócoras rclativas às dcnsidadcs cxtrcmas, obticlas de inclusõcs sccunclárias carbônicas
clo Q-IVl.

llepresentando-se as três gerações de inolusões carbônicas num mesmo cliagrarna

(ItlGtiRA 9l), observa-se que, embora já ocorram variações cle pressão clulante os processos

de f<rrrnação das inclusões primárias, essas flutuações são bem mais ¿Ìcentuadas durantc as

etapas distintas de aprisionamento clas secundárias, conf'orme já observaclo nos diagramas

TÍCO, ThCO, (FIGURAS 85 A, B E C)
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FIGURA 9l - Isócoras relativas às densidadcs cxtremas, obtidas de inclusões primárias, pseudo-
sccundárias e sccundárias carbônicas do Q-lVl.

Uma ampla faixa de variação de pressões também é observada no caso das inclusões

aquo-carbônicas secundárias em quartzo (FIGURA 92), conforme jâ havia sido sugerido pelo

diagrama TfCO2 versus ThCOz discutido anteriormente (FIGURA 86 A).
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FIGURA 92 - Isocoras rclativas às donsidades extrcmas, obtidas de inclusõ€s secunúárias aquo-
carbônicas do Q-lVl. (d = densidade total do fluido).
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Em certos cristais de quartzo desse veio, onde ocorrem inclusões aquo-carbônicas

pseudo-secundárias com altas salinidades (>30% clo NaCl cquiv.), variáveis propor'çòes

volumétricas de COz e características sugestivas de aprisionamento a partir de sistemas

originais imiscíveis e/ou de mistr¡ras cle fluidos, fbram construídas as isócoras representadas

na IIIGIJRAS 93
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FIGURA 93 - Anìostra l9 2l aprcscntando isócoras rclativ¿s à inclusõos com variaçõcs de volumes,
alta salinidadc (>30%), calculado pelo Bakkcr (2003! programas Bulk c Isoc). (d = dcnsidadc total do
tìuido).

Corno discute Ramboz et ul. (1982) o lìoedder (1984), dados microtermonlétricos

obtidos a partil de lìuidos que sofrerarn ptocessos de imiscibilidade e/ou mistura não

permitem a determinação exata de suas clensiclacles e, oonseqüentemente, tlas pressões de

aprisionamento. No entanto, como as variações cle VCOziVtr, ocorrem num intervalo estrcito

(30 a 50%), as isócoras apresentadas na FIGURA 93, com exceção da tF' (16l), poclem

constituir ao menos Lrma apl'oxinìação das densidacles do fluido. f)esso modo, dados

aproximados de pressões, situadas entre 2,2 e 3"3 kbar, podem ser deduzidos considerando-se

a tàixa de variação das Thr,,t. mínimas ele 236,8 a 276.4''C, que também são as mais

representativas clas temperatìiras de aprisionamenlo.

[ìm outras regiões da amostr¿ fbram também observadas associações de inclusòes

aquo-carbônicas pseudo-secundárias com variações extremas em VCOz/Vtot. (0, I a 0,95) e

em salinidades (as extremamente aquosas sendo mais salinas), qr"re, segundo os ctitórios de

Ramboz el al. (1982), caracterìzâm processos de imisoibilidade. Para essas inclusões fui

possivel utilizar o método do cruz¿mento das isócoras relativas aos termos extremos da

imiscibilidacle (FIGITRA 94). Embora oom ccrtas limitações, esse método permite, de moclo

d=0 906

d= 1,070

t1"1,122

d-1 112
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aptoximzrclo, a dsterminação das condições de temperaturas e pressões de aprisionamento,

tendo sido obtidos valores de 325oC e 2,1 kbar, respectivamente.

lsócoras Q-lV1 - IFPS (COr+CH4>>H2O) e IFPS (H2O>>CO2+CH4)

Zona de ¡misc¡bllidade (Brown & Lamb, 1986)
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FIGURA 94 - Isócoras rclativas aos tcrmos cxttomos das inclusõcs com altas variaçõcs om
VCOr/Vtot. (0,1 a 0,95) c em salinidade.

1.6.2 Veio de qunrtzo da sesunda seracão lO-IV2l
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r fc)

Os diagramas isocóricos relativos às inclusões primárias, pseudo-secundárias e

secundárias aquo-carbônicas do veio Q-IV2 refletem, do mesmo modo, que os processos cle

flutuzrções de pressão 1ìl am relativamente acentuaclos (FIGURAS 95 E 96), principalmente

no caso das inclusões dispostas em trilhas posteriores à lormação dos minerais. Tambérn é

observado que, neste caso, as isócoras apresentam ìnclinações superiores àquelas do e-IVl,
refletindo em maiores pressões envolvidas durante o aprisionamento das inclusões.

Relaoionando-se os resultados obticlos pol meio da geotermobalometria (Capítulo IV)

com as isócoras da FIGURA 95, observa-se um cruzamento nos valores cle T e p variando de

428 a 580"C e 5,7 a 8,3 kbar, respectivamente, bem representativos das condições cle

aprisionamento das inclusões primárias e pseudo-secundárias e, portanto, próxìmos aos da

formação do mineral.
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FIGURA 95 - Isócoras relativas às dcnsidades cxtremas, obtidas da inclusão primária c das pseudo-
secundárias aquo-carbônicas do Q-fV2 com os dados de Th,o, e os resultados geotcrmobarométricos. (d: densidade total do fluido).
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FIGURA 96 - lsócoras rclativas às dcnsidades cxtrcmas, obtidas dc inclusões sccundárias aquo-
carbônicas do Q-IV2. (d: densidade total do fluido).

3.6.3 Veio de quartzo da ouarta seracão IO-IV4)

No veio Q-IV4 existem poucas evidências de flutuações de pressão durante o

aprisionamento de inclusões fluidas primárias carbônicas e aquo-carbônicas em quartzo

(FIGURAS 86 D, 87 A, 97 e 98). Entretanto, faixas de variação de pressão bem acentuadas

são observadas nas inclusões primárias aquo-carbônicas presentes em cristais de apatita
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(FIGURA 87 A c 99) que ocorrem marginalmente ao quartzo do veio Q-1V4, sugerindo r¡ue

sua f'ormação não pertenoe a essa geração de veios, em confbrnidacle oom ¿s observaçòes

petrográlicas. A apatita ooorre intimamente relacionada ao oLlro, piruotitâ e plagioclhsio,

encontrando-se nas bordas do veio Q IV 4, tendo sido cristalizada antes da colocação desse

veio.
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FIGURA 97 - Isócolas rclativas ¿ìs lcnrpcraturas dc homogeneizaçáo tlo CO: extromas, obtidas clc
inclusõcs primár ias carbônicas no qu¿ìrtzo clo Q-IV4.
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Ì'IGURA 98 - Isócoras relativas às dcnsidadcs oxtrcmas,
carbônicas no quartzo do Q-lV4 (d : dcnsidade total do fìuido)
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Considerando-se os v¿llores médios cle 'l'h,,u. das inclusões prirnárias em apatita no

diagrama ìsocórico da FIGUI{A 99, observa-se clue as condições mínimas de ftrrrnação clesse

mineral são representadas por tempeÌaturas ao leclor d,e 215'c e pressões variando de l,l9 a

2,31 kbar. Èssas condições foram também obtidas a partir de inclusões pseudo-secundárias

em quartzo do Q-lv l, &rrmaclas a partir de fluidos originalmente imiscíveis, conforme já

discutido ànteriormente (FIGIJRAS 93 e 94). A faixa relativamente larga cle variação de

densidacles, so¡nado à pressões em geral mais altas que as encontradas nas isócoras do e-1v4,
reforça as afirmações de que a apatita tenha sido folmada antes da quartâ geração dos veios.
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¡'IGIJRA 99 -- lsócoras rclativas às densidadcs oxtrcmas, obticlas clc inclusõcs primárras aqLro-
carbônicas cnr ¿patita do Q-lV2 (d = densidadc total do fìuido).

Jtt trtara as inclusões pseudo-secunclárias em quartzo clo veio e-IV4, com

caractcrísticas de imiscibilidacle ile fluidos anterior ao aprisionamento, loi utilizado o métoclo

do cruzamento das isócolas relativas aos termos exttemos (vco2/vtot cle 0,4 a 0,g), de moclo

semelhante ao aplicado nas inclusões pseudo-secundárias c1o Q-lvl, tendo sido obtidas

temperaturas e pressões cle aprisionamento ao redor <le 225"c e 0,45 kbar (FlGUl{A 100).

Esses valores inclicam as condições diferenciadas do evento Neoproterozóico, sugerindo

novamente que a apatita não pertence a essa geração de veios, tendo sido cristalizada

anteriorrnente" em condições de maiores pressões e temperaturas.
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FIGURA 1OO -
varìações em VCO

No c¿tso das inolusões fluidas secundhrizrs no quzrrtzo do veio e-IV4, embol.a não

tenham sido obtidas as 'fh¡,,1., que poderiam permitir a detetrninação das condições rnínimas

de aprisionamento, obserwa-se no diagrama G.IGURA l0l) uma maior inclinação das

isóco'as, o que é indicativo do envolvimento de maiores pressões, provavelmente

relacionadas ao cisalhamento clo Neoproterozóico. o número reduzido de medidas que f'oram

obtidas neste caso, pode não representar as laix¿rs de variação total das densidacles e, portanto

rlas pressões atuantes durante o aprisionamento dessas inchrsões, sen{o este um resultado

apenas aptoximado.
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FIGURA 101 - Isócoras rclativas às dcnsidaclos cxtrcmas, obtidas d0 inclusõos sccunclárias ar¡uo-
carbônicas cm qLrartzo do Q-lV4 (cl = dcnsidadc total do fluido).
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A análise microtermométrica em inclusões plimárias de um cristal euéddco cfe siderita

no veìo cle quartzo Q-lV4 e naquelas presentes no quar-tzo intimamente relacionaclo ao

carbonato revelou uma grancle similarìdade nos clados. Assim pode,se inlerir que essas

inclusões não sofreram modifìcações posteriores ao aprisionamento, as quais causariam

difbrenças signifìcativas no resultados microtermométricos, ao atuarorì sobre dois minerais

distintos. Esse fato contribui para a prenrissa assumid¿ no estudo de inclusões lìuidas em c¡ue

o volume e composição das inclusões fìuidas examinadas permaneÇerarn constantes (condição

isoplética e isocórica) descle o seu aprisionamento (Roedder, 1984; Diamond, 1990; Goldstein

& Reynolds, 1994).

As ìsócor¿s lelalivas às inclusões primárias na sidelit¿t (FICiURA 102), rnineral de

veio caracteristico do evento Neoproterozóico, não indicam as fìutuações de pressão

semelhantes às obtidas no Q-lVl e Q-lV2 o mesmo ocorre em relaçã<l às inclusões primárìas

em quartzo relacionado ¿ì siderita, quanclo são consideradas temperaturas até 350'C, que

representam o lilnite strperior dos maiores v¿rlores obtidos em inclusões fluidas de todas as

gerações de veios. Assim, no Neoproterozóico não ocorrem as condições favoráveis à

precipitação clo ouro relacionadas às flutuações iie prcssão. Essas mesmas condições sào

observailas nas inclusões fluidas secundárias em quartzo não diretamente relacionaclo à

siclerita do Q-lv4 (FIGURA l0l), mostr¿rndo o caráter mais tardio de cristalização do

carbonato neste veio.

lsócoras: Sider¡ta IFP e Quartzo IFP/IFPS (HrO+COz+CH4+Sais)

lnclusöes no quartzo ÞfóX¡mo ao cÌistaleuédrico de s¡derita
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FICURA 102 - Isócoras rclativas às dcnsidadcs cxtrcmas, obtidas nas inclusõcs ¡rrimárìas atluo
carbônicas na sidcrita e nas primárias c pscudo-sccundárias aquo-carbônicas (,'m quartzo dirctamcntc
rclacionado ao carbon¿rto do QlV4 (d: dcnsidadc total do fluido).
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3.6.4 Ouartzo na Luv":

Embora o diagralla (ITIGURA 103) não mostre a presença de flutuações cle prcssãcr

devicio à pequena quantidade de rneclidas, a isócora média obtida para as inclusões fluidas

plimárias em quartzo da [.",,¡"¡ no xisto calbonoso assemelha-se àquelas r.efèr'entes às inclusões

pseuclo-secu nclár'ias e secundárias em quartzo do Q-1V2.

O veio Q-lV2 foi desenvolvido durante a evolução clo cisalharnento quando é criado

um ambiente propício a llutr"tações de pressão e percolação de fluidos através da encaixantc

oarbo¡osa. com liberação de sulfetos e, provavelmente, olu-o. Os registros dessas soluções

estão tambérn impressos nas inclusões pseudo-secundárias aprisionadas no qual.tzo do e-tV2,
podendo ser responsáveis pelas precipitações de sulfetos e ouro induziclas pelos processos de

imiscibilidade e,/ou misturas de fluidos.

As fèições descritas ânteriormente poclem ser claramente obse¡vadas nas regiões onde

as I.,,,,,;3 ìnterceptam o veio Q-IVl, nas quais está presenle a pirrotita e, mais râramente, o ouro

e onrle os processos de imiscibilidade e/ou mistura estão bem representados. A recorrência

desses processo, coln desenvolvimento cle novas fraturas no próprio Q-IV2, pode ser ìndicatla

pela sirnilariclacle entre âs inclusões pseudo-secundárias e secundárias observa{as em cristais

desse veio (IìIGLJRAS 95 e 96)
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FIGUR^ 103 - Isócoras relativas às inclusõcs fluidas pr.imánas aquo-carbônicas no quaúzo da L,,7".),
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I¡{TIì.ODTJÇÃO

As oorrelaçõcs sobre ¿rs iclacles clas mineralizarçõcs de ouro nos Corpos IV e V, Ibitas

no prcsente tlabalho, baseianr-se na cxistência de quatro eventos def'ormaoiguais no
(ireenslone llelt de CriKéLs (Jost & Ibrtcs, 2001), sendo cluc as fèições pré-nco proterozóicas

observadas, firram relaoionadas ao período Paleoproterozóioo (evento D3), confbrme

apresentackr na TABELA 5.

Ilntre as fèrramentas cmpregadas no descnvolvimento da pesquisa, oabe clcstaquc para

a elaboração clo programa do banco de clados yinculado a um sistema cle posicionagnento

iriclimensional. l.istc tevelou-se como um¿r fèr'ramcnta prhtica c indispensável na cvolução <los

trabalhos de pcsquisa, mostrando ainda c1ue, o gcrenciamento de dados, seja na pesquisa ou

em mineradoras dc poqueno portc, não cxigc noccssariamcnte sistemas altamente sofìsticados

e dispendiosos.

A r'rtilização do método cle colotação seletiva clos carkrn¿rtos fòi amplamentc utilizaila,

ajudancìo na separação e interpretação clas várias gerações e fases carbonátioas envolviclas.

sejam elas primririas ou como resultado de alterações hidrotermais.

1 .EOI{MACÃO RIIII'IRÃO I}AS ANT'AS

Observaçõos re¿rlizadas nos tostcmunhos dc sondagem, revelaram zonas de

microconglomerados com seixos de até 0,6 cm, predominantemente de quartzo, ¿¡¡re{ondaclos,

c¡uc gratclam para motzrrenito a metassiltito com grânulos riispersos, oom cstruturas tipicas cle

colrentes de turbiclez, inclicando âmbiente deposicional proximal. Isso sugcre c}re

sedimentação da [ormação Iìiboirão clas Antas dove ter ooorrido próximo a margens

continentais ativas, corroborando com as deduções de Jost & Fortes (2001).

A plescnça cle roohas oatbonáticas scclimentarcs intcrc¿rl¿rclas na lìbrmzrção Ribci¡ão

das Antas é bastante limitada, o que, dentlo clas climensões ileste cstutlo, não permitiu um

trâtamento individualizado, como, por cxemplo, a scparâção cle uma fäoios carbonática

primaria.

lroi constatada a prescnça rlc tooros altos de fìuorapatita, cheganclo a 28o/o emconieirdo

no xisto carbonoso, relorçanclo as características de ambiente marinho dc cleposição da

CONCLUSOES PARCT,AS
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lì'ormação l{iboì¡ão das Antas, possivelmente com muito oxigônio na água c cm regiões de

I'lanoos cle arcos.

2 C{)RTAL TYFT Y

Os trabalhos clc campo permitiram identilÌcar cliversas eslnrtur¿rs tectônicas pré-

ncoproterozóioas preservadas nos corpos IV c V e em outras zonas mineralizadas ou não da

Mina III. Com isso loi possível reconhcccl que o Corpo lV c o Corpo V oonstituenr blocos

prcscrvtrclos pelo cisalhamento tardio nos xistos carbonosos da Formação Ribei¡ão clas Antas

e, clessa maneira, a mineralização é oontrolada por shear zones e a geometria dos corpos de

minério segue um padrão "SiC". Assim, interpreta-se que os corpos mineraliz.rdos formaram-

se, provavelmentc, no Plleoproterozóico, tenclo siclo reorientaclos c clesmcmbrerdos pelas

zonas clc cis¿rlhamento no ciclo Il¡asiliano.

lìioa evidente que os oorpos mineralizados são controlados pclo cisalhamento

neopro terozóico, mas não foram fbrmados depósitos de ouro nesse evento. Assim, o evento

neoproterozóico apcnas reoricnta e trunca os corpos mineralizados gertrdos clurante o evento

de cisalhamento anterior. Isso tambóm se confìrma pela análise da distribuição de ouro nos

canais de amostragem nas paredes das galerias, onde os teores mais alt<¡s de minório não se

associam c<lm os veir-¡s de quartzo relacionados ao evento D4.

No Corpo V krrarn observados ¿rhunclantes sistemas cle quebra c preenchiment<i,

lelativ¿unente mais frcqüentes quc os observados no Cotpo IV, quando preservados do evento

D4, e qut: devem ter dcsempenhado um importante papel corno conduto de liuidos

mineralizantes, em provável sincronia com o desenvolvìmento do Corpo IV.

O Corpo lV I'oi estudaclo em maior detalhe, deviclo ao clcsenvo lvimenlo mais

avzrnçaclo de sua lavra na época dos mapeamcntos, mas que, om Iirnção da proximiclaclo e

similaridade da encaixante, podem ser feitas extensões das interpretações ao Corpo V.

As oaractcrístic¿rs principais cio C'orpo IV são relacionadas abaixo:

- trâtaln-se de blocos relativamente prcservados pelo evento neoproterozóico;

- [òi leconheciclo um sistcma dc alteração prcpilítioa, bcm oomo clc albitizaçào,

selicitização, turmalinização, sulfetização e epidotização, rel¿rcionaclo rì mineralizaçào ,..

ao evento D3, provavelmente paleoproterozóioos;

- as assooiações miner¿ris características clo minório no xisto carbonoso são: sericita, albita,

clravita, ilmenita alterando para rutib, biotita relativamente mais mzrgnesizrna chegando à



coN( l ttsaìlrs I,^lìct^tìi I'rigirru l[ìl

oomposição fìogopita, clolomita lèrrosa, pirrolita, arscnopirita, caloopìrita, esf¿rlerita,

apatita e quafizo.

ocol're uma lclação constantc entlc os poIhrtblastos metanrórfìcos, como os cle granacla

almanclínioa, Ii'e-tschcrmakita, cloritóicle, arscnopirita, plagioclásio e biotita c as Loohas

cloríticas, que represcnlam as zonas cle altcração hidrotermal mais intonsas. lsso sc repett:

em toclas as minertilizações na Mina III;

clttanclo ocorre granacla no xisto carbonoso$ em rochas próximas à minelalização, no l.tzrlo

dominado pela selicita (halo intermediário), esta se distingue cla granada do núcleo das

zonas de alteração hidrotermal, por ser relativamente mais magnesiana;

na zon¿ì mineralizada, a albita ó rnuikr pura, aprescntanclo oornposiçõres próximas zi tlo

membro final, e o ca¡bonato é a fèrro-dolomita;

ocorrem vcios de c¡uartzo cla primoira e segunda geração (Q-tVl e Q-lV2), dobrados, mas

ainda preservando suas estruturas hidrotermais primarias e as tectônicas pré-

neoproterozóico e, não se verilìcou em nenhum momento transporte de ouro <lu sufetos

pelos veios cle quartzo, mas âpenas precipitagões clestes minerais nas proximidzrcles dzr

interface do xisto oarbonoso com o veio de quzrtzo. ì:isse fato sugere que os veios de

quartzo, quando mineralizados, atuaram como zonas dc descompressão e/ou de mistura, o

clue clevo tcr causaclo a clcsostabilização clos fìuidos transportanclo sulfètos c ouro,

principalmente nas proximidades da interface da enoaixante oarbonosa com os veios;

"nódulos carbonosos", quando presentes, apresentam-se menos estirados;

vários fatores indicam semelhança do Corpo IV e V oom ¿r Zona InÈrio¡ da Mina III

como: o gold./ìneness, a encaixante dc xisto carbonoso e âs estruturas brechadas;

o ouro no Corpo IV dove tcr sido precipitado próximo aos eslágios fìnais da pirrotita,

provavelmente durante diversos pulsos mineraliz.antes, relacionados ao final do evcnto

D3.

O ¡lresente estucl<¡ não visot¡ utna interprelação estrutural clctalhada rnas, os clados

obtidos nos Corpo lV e V demonstraram, em aoordo com a coleção de medidas realiz.ada por

Qr.reiroz ( 1995), quc as tcgiõcs mincralizadas lòrerm afètadns pckr evento D4,

neoprotcrozóico, que reposicionou os corìtâtos litológicos e destruiu os lescluíoios dc S,,,3 c

[-,n/c¡, paleoprotorozóicos. A L"y"3 fòi preservada cm vários locais, cla mesma maneira, scndo

que csta tem víncukrs indiscutíveis com o trend cla mineralização dos Corpos IV e V.
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O Corpo IV apresenta dobramentos cm esqala métrir:a com eixos paralelos a lineação

de estiramento mineral prinoipal (Ln/ca: N37oWi20") e ao plunge dos corpos de minério,

indicando a miglação cle fluidos mineralizantes p¿ìr'¿ì zonas de charneira cle clobr¿rs,

relaoionaclas, provavelmcnte, ao evento D3, constatado também em escala microscópica.

Itsta manifèstação tcctônica é tamhem refletida na geração dos "nódulos oarbonosos",

fbrmados em zonas apicais de dobras durante o evento D3, sendo os mesmos destruidos,

cluanclo afètaclos pelo evcnto neopt o teroztlico. Tais fèiçiles também intlioam as variações na

preservzrção das rochas pelos eventos cle firrmaoionais rclaoionaclos ao ciclo Ëlrasiliano. Â
presença de nódulos carbonosos ooorre em outros depósitos arqueanos, como o

Witwatersrand na Áftica do Sr.rl, mas no caso cla Iì ormação Ribeirão clas Antas, não se

verihcou relacionamento da formação clesses com minerais radioativos.

3 ALTERAÇÕESFIIDR.OTERMAIS

Os halos concêntricos da alteração hidrotermal observados em várias esc¿rlas nas

paredes clas galerias são igualmente pré-brasìlianas, pois são clclormaclos e trurcatlos pelo

cisalhamenio brasiliano. A sulletação intensa no Corpo IV, por cxemplo, não se limita às

relíquias preservada pelas zonas de cisalhamento.

Ikrt'am const¿rtaclas alteraçõcs hiclrotcrn.rais como: sericitização, potassifioagão,

cloritização, clolornitização, turmaünização, epiclotização, silicìiìoação e sulfbtização. Lìstas

são o resultado de vários processos com intensidades difèrenciadas, mas, em conjunto,

predomina a alteração propilítioa nos condutos hìdrotermais, envelopacla por zonas de

zrlteretção catbonátio¿r e parcialmcnte substituícla pol alteração sericítica. Essas zonas

oonoôntric¿rs de alterações podom ser reconheciclas em zonas preservâclas <1o evento

llrasiliano, oonforme esqucmatizado na FIGUR,A 7. Ilalos cle alteração bastante semelhantes

fbram constatados na mìna de ouro de Atud, na parte ccntral do Bastern f)esert no Egíto,

o¿lacterizados como senclo pós-metamorlìsrno rcgional. tiste local ¿ìpÍesenta veios de quartzo

cot11 outo preenchendo lì-aturas ern rochas diorílicas t: ao krngo cle scus cont¿ìtos com

metagabros (tlarraz, 1 999).

Obsetvou-se c¡ue a alteração ¿la ihnenjt¿r, provavclmente para pseutlorutilo, pzuece

¿tssociar-se com as zonas hidrotermais rnineralizaclas em ouro, cle nrcdo semelhante os

descrito por De Ronde et al. (1992) cm mineralizações dc ouro no Greenstone lJelt de

Barbc:fton.
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A alteraçâo do cpídoto deixa apcnas contornos microcristalinos em agregados muito

ñnos dc rnìnerais, ou apcnas como pseudomorfì¡s, indicando, provavelmente, mudanças na

oomposição do lluiclo liiclroLcrmal essenci¿rlmentc acluoso pâÌa lìuick¡s oom CO2, clr-re

instabilizarn o epídoto (Kerrick, 1974). Outra característicâ marcante ó o aporte cle K' no

sistoma, dando iníoio a pcb monos duas gerações dc bkrtita e uma de sericita (D3), seguida de

unra redução de temperattra e da atividade do pothssio no cvento D4, resultanclo ern intcnsa

sericitização tarclia.

A alteração que afbtou as metabásioas da lrormação lìio Vermelho se assemclha com a

veritcacla na l¡ormação lUbeirão das Antas, preservando texturas ígneas. O anfibólio nas

mclabásic¿rs possr.ri uma composição cluc varia cntrc a hornblenda e ¿r actinolita (nírclco e

borda rcspectivamente), diferentementc clo anfibólio porfiroblástico relacionado à alteração

hidrotermal clo evento D3, c¡uc fbi car¿roterizado como Fe-tsohermakita om todas as zonas

mineralìzadas, incluindo as da Mina II[.

A dolomita ¿ìssociada com a alteraçäo hiclrotcrmal clos corpos dc met¿rbasalto cla

lìormação Rio Vermelho é semelhante à encontracla nos xistos carbonosos da Iiormação

Iìibcirão das Antas, se apresenta muitas vezes na ltrrma de pseudomorfòs da

hornblenda,/actinolita, principalmente nas zonas de ftaturas, o que pode ser indicativo de altas

pressões de COu, relacionado ao evento que fiatura os porfiroblastos.

À tu¡malina mâgnosiana ou a dravita, observacla lìecliientementc nas proximidades das

mineraliz.ações, são normalmente onoontra(lrs nas associações metamórhcas ou

tnetassomáticas. Iìm gcral ¿r tlrrmalin¿r encontrâLla em rochas metam(rrfioas rcpresent¿urr ¿ì.

recristalÞação de grãos dctrítioos presentcs no seclimento original, podentìo in<lioar relação

com ambientes evaporíticos ou proximida(le com ccntros submarinos de lirmarolas. Irm

rochas básicas clas são normalmente cncontÌadas, associadas com ¿xinita c datolita (Deer,

1992). Iissas ú¡ltimas não foram oonstataclas nas zonas de mineralizaçãro tlo Corpo IV e V,

rclorçando o carhter metasse(liment¿ìr da enc¿rixante, senclo que o boro deve ser sido

introduzido mctassomaticamente. 'l'urmalina malrom magncsiana ocorre como irnportante

mineral de ganga em vários tipos de depósitos minerais do tipo stratahound, e sva abundância

sugere a presença de boro como par1e integral do sistema hiclrotermal.
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r\s minoralizzrçõcs clo Corpo [V e V cla cstnltura IY rl<¡ Greensto¡¿¿ 1Jsl¡ de (]rixhs

àpresent¿un uma grando scmelhança com a mineralização da mina [,ìly em l]arbetown na

Áfiica clos Sul. Essa mineralização epigenélioa apresenta clilèrenças apenas na ocorrência de

grunerita, ao invés de Fe-tschermakita, ou¡o relacionado à arsenopirita e não à piûotita e

pressõcs de fòrmação mais baixâs (< 3 kbar) para a mineralização (Williams, 1997)

O Corpo IV, ao oontrário do Corpo V, pcrmitiu a ooleta de várias amostras com ouro

livre, f¿rto csso que mostrou a cstrcita associação do melal com a pirrotita. Os cstudos de

minet'ais opacos permitiram reconhecer aintla o carátel t¿udio cla pirrotita om lelação a

esfalerita c arsenopirita. O oLrro possui umzr relação sincrona a tardia em relação à

prooipitação da pinotita, e, oomo foi constatado nos trabalhos de oampo, a sulfetação c¡tre

atinge o Corpo IV é pré-cisalhamento brasiliano.

Outro Iàto mr.rito evidenle na relação cla pirrotila oom o xisto c¿rbont¡so da encaixante,

é o f'o¡te controle estmtu¡al do mesmo, ligado principalmente a lineação mineral e de

estiramento (I-,,,v":). A arsenopirita, provavelmente na sua forma mais tarclia, t¿rmbem l'oi

encontrada associada com essa cstrutura.

A abertura (lc espâços, clanclo lngar a entrada do quartzo na lorma de tension gttsh.t,

tem fòr1es vincr"rlações com o evento milonítico paleoproterozóico. Após a entrada do quarlzo

nosscs esp¿ços, ocorreu a entrada dt: sufotos provenientes da oncaixante oarbonosa no vcio,

particularmente da pirrotita com ou scm ouro, gerando zonas escuras no quartzo, como

tesultado cla gtande r¡uantidaclc cle inclusões lluiclas e minerais trazidas no lluiclo. Ilm várias

¿ìmostÌas fbi possívcl observ¿u-se que os sulletos sc concentraram .justamcnte na interfàce

encaixante carbonosa, no ttuncamento da estruturâ [,m3 pelas paredes do veio de quartzo.

Ibi aincla obselva(lo que as supcrficies de or ist¿ris cle fèldspato com terminaçtìcs

euóclricas desenvolviclos cm csp¿rços abertos, não loram atacaclas pelo fìr,riclos mais tardios,

c¡ue sc cristalizaram na fbrma de uma matriz carbonática com porfiroblastos cuédrioos de

pirrotita. [iste fàto pode indicar que: a) o pF[ situava-se em condiçõos próximas do noutro no

lluiclo com sulfèto c, b) clue os I'luiclos com sull'eto rlevenl ter procipitado a pirrotita deviclo ¿ro

súrbito alívio de pressão, quando da entÌada nos espaços vazios (vzg.r), limitado nesse caso

pebs lèldspatos. Iìsse process<) represcnta um dos meoanismos tardios da precipitação do

ouro pela desestabilìzação das espécies dominantes no transportc de ouro como AutIS(aq) e

CONCLIJSOIìS PAI{Cll¡,1¡l Pírgina l84



CoNCI..USÖUS PAI{Ct^ts Pz.rgina t{15

Au(l IS)2- (Cooke & S immons, 2000), particularmente clo último em que prcvaleoem

condições de pl.l próximo do treutro.

Os resi¡lt¿Ltlos geo lcrt'uo baro métricos inclioaram, par¿r o par glanacla- biotita clo núclco

das altcrações hidrotermais, que as tcmperaturas são compatíveis com as da fücies xisto vercle,

cm seu limite suporior ou início da läcies anfìbolito. Isso está em acordo com as observaçòcs

pctrográfioas, com cloritóide estável nos metassedimentos hiclrotermalizados. Bntretanto, as

pressõcs obtirlas são, de modo geral, bastzrnte altas, o que ó inoompatívcl com uma cvoluçã6

tectônica em baixas profundidades da crosta com grau geotérmico típico de zonas de

subducção e evolução barrowiana, e mais coercnte com zonas metamórfìoas de alta prcssão.

As temperaturas sugeremr tàcc à proximidade clos minerais com os veios relacionados ao

cvento hidrotermal, que a zona cle cisalhamento instalou-se em nívcis crr.rstais protìrnclos e t¡¡rì

roch¿rs relativamente &ias. Em sentlo correto cste pressuposto, os terrenos greenstone

dovcriam ser parte de crátons ostáveis e ftios, quando das mineralizações auríferas, que seriam

então mesotermais a hipotermais e, possivelmente, relacionadas a fluidos predominantemente

mctamór1ìoos gerados em níveis crustais inleriores.

O cstudo de inclusões fluidas nas gcrações de vci<¡s dc quartzo estudados permitiram

reconhecer diferenças nas isócoras que refletem o evento pré-neoproterozóico, e-lVl e e-
lY2, clo quartzo cla irltima gelação dc veios estuclada, Q-1V4, cluc mostroll prcsstìes e

tenpcraturas cle homogeneização total relativamente m¿ris baixas. úntre os clois veios de

tluartzo palcopro tcrozóioos estudados, o Q-lv2 fbrneceu uma isócora compatível com as

condições dcterminadas pela georermo barometria, indicando que csse veio teria se lormado

simultaneamente à atuação hidrotcrmal propitítica, e conseqüenLemente clo ouro c sulfctos,

nos valores de 'I' e P variando tle428 a 580oCe 5,7 a8,3 kbar, rcspectivamente.

I)ìvorsos grupos de inclusões I uidas fìrrncceram fÌ¡rtes indícios clc imiscibiliclacle e/ou

mistura (faixas mais largas das isócoras extrefiÉs, diagrama ThCO2 ver.sus TfCO2), que

¿ìttlal'am com m¿rior intensiclacle nos veios pré-neoproterozóioos, rcforçando a hipótese ¿cr

motivo cla desestabilização do ouro e sulIètos dos l'luidos mineralizantes_

Iroi possívcl aintla rcaliz.¿r o cstudo microtcrmomótrìoo om inclusões no quartzo na

Lnv,,¡, internamente ao xisto carbonoso e intimamente relacionado a pirrotita. As isócoras

res¡:ltantes ¡nostraral.n gran(le scmclhanç¿ì com as obticlas do Q-fV2, relacion¿rnclo-se assim a

rnincralizzrção dos sulletos e ouro ao período imediatamente após a formação clesses vcios.
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Os fluidos nas três gerações estudadas dos veios e do quartzo apresentaram

propriedades contrastantes sendo que os veios Q-IVI apresentam fluidos aquo-carbônicos

com frações molares de COz sempre acima de 0,2, associado a salinidades baixas, com

exceção de inclusões em zonas de imiscibilidade ou mistura. Os veios Q-IV2 mostraram uma

grande pureza em água (XH2O acima de 0,89) e a mais baixa salinidade entre as inclusões dos

diversos veios, com uma correlação quase idêntica ao fluido das inclusões contidas no quartzo

da L,¡"3. Estes fluidos tem características semelhantes às encontradas na mineralização

epigenética de ouro da mina Shamva no Zimbétbue. Neste local foram definidos fluidos

metamórficos relacionados à mineralização, com XHzO variando entre 0,85 e 0,90 e

temperaturas de 500 a 530"C (Jelsma et al., 1996). O veio Q-IV4, por sua vez apresenta

fluidos nas inclusões com frações molares de COz maiores que Q-IV2, de maneira semelhante

aos fluidos de Q-IVI, mas com XCOz < 0,63. Isso relaciona a mineralização de sulfetos e

ouro a um sistema com fluidos relativamente mais aquosos e de baixa salinidade, em acordo

com os fluidos relacionados a outras mineralizações em greenstone arqueanas.
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FIGURA 104 - Diagrama P-T onde são apresentadas as áreas de possível formação das gerações de
veios de quartzo estudadas, com base nos estudos microtermométricos em inclusões fluidas. As setas
indicam trajctórias prováveis da evolução dos fluidos. A ârea de formação do veio Q-lV2 foi
sobreposta com os resultados geotermobarométricos, zona essa onde ocorreu a formação dos
porfiroblastos metamórficos, principalmente no núcleo da alteração propilítica.
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ANEXO 4 - Ð.dDOS MICROTERMO}'TÉTRICOS
VEIO DE QU.dRTZO ÐA PR{MEIRA GER{ÇÁo (Q-M)

---æ-
INCLUSOES CARBONiCAS PRIMARIAS

dc02
equiv.

¡,lv
CO:

,+9 4

50.4

19.2

49.8

50.8

ia.2
19.9

50.?

i0.r
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19 '7

1) -1
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19 '7

2
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+'t.t
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4'7 3
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equiv.
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1

!
I
I
3
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1'7.2

41.\

2

4'.7 3

1'7.1.
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2

ANEXO 4 Págrna 3

dcor
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drzo NaCl
mola

i\,1v

Carb

NaCll NaCl

xc02
Carb
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Carb

XH.
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xco?
tot

xcor lxcH4 JXHlol xco' lxNac
iôi I i.ìf ll toi
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7m
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Th Th
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X
NaCl

.,Áv
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O DA SEGUNDA GE
lV. DE NACL >> 260lo - NAO FOI POSSIVEL

Xc o, lxNac
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NaCl
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drzo NaCl
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l2 0t
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XNaC
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XCH4
tot
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I2 09
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mola
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L-V NaCll NaCl
mola
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Carb
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ARTZO DA DO XISTO CARBû\OSO (ROCHA HOSPEDEIRA DOS VEIOS DE QUARTZO

MV
Carb Carb
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MV
carb

xc02
Carb

XNaC lKcH4
I tot I iot

NaCl
mola

30

¡/v l xco,lxcH4lxH,ol xco? lxNac
Carb. lCarblC

10.2

l2
l0 r43

iot
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