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RESI'lc

A área Sai-obo 3A situada a norte da Serra dos Carajás é constituída por
urn seguêrrcia vulcano-sedimentar de idade Atqueana cuja fornnção ferrífera en-
globa a Jazida de Cobre Salobo 3A da hovíncia I'Li¡rera1 dos Carajás. Esta for-
mação ferrífera é produto de sedinrentação primária, diagênese, metanprfisrn¡ e

retrdnetafiÞrfisnc de BIF de fácies carbonato-sulfeto.
Dados ar¡alíticos de L4 elerentos comuns em 34 arþstras utilizados estatís-

ticamente sugerem o tipo Algcne e o fácies prirn-itivo carbonatÐ-sulfeto para a
fornnção ferrífera qÈimicarente equivalente a BIF. À partir do fácies assim
obtido, associado aos dados petroçrráficos os guais i¡¡c1uem todas as litoJ_ogias
até agora corùecidas, el-aboram-se hipóteses sobre a evolução diagenética e ne-
tanórfica da fornnção ferrífera,

O metaÍÞrfi$Þ regional progressivo atingiu cerca de 650eC e pressão da or
dem de 4,5 kbar, resultardo no desenvolvi¡ento de duas assocíações aiag,nósti-
cas: eI grn:r¡erita+alrandilatmagnetitatguartzo; e Ð fayalitaÌnagnetitð+gEafi
ta, esta quimicanente eguival-ente a BIF,

A prinei-ra fase retrcneta¡nórfica ocorreu rro fácies anfibolito e catacteri-
za-se principa.lrÞnte pela transfornração de fayal,ita em grunerita+rrEgnetita, sern

a presença de guartzo, na segurrda das associações diagnósticas supra-citadas.
RetrcnÞtaÍÞrf isrp de fácies xisto verde atingiu, fþsterioïrrente, alibas as

associações diagnósticas gerando a paragênese mûmesotaita+greenalita à partir
de fayaLita e gru'rerita.

São fornn:ladas hilÉteses sobre as transfornações ocorridas no rn-i¡ério face
ao desenvolviÍEnto geológico da área.

âBSB¡CT

fhe Salobo 3A area siÈuated i¡l t}Ie nortb of Serra dos Carajás is constitu-
ted of a vulcanic-sedi:¡e¡tary seguence of Àrchean age whose iron-formation ccm

prise the Salobo 3A Copper Mine of the Carajás Mi¡reral hovi¡ce. Ttris iron-
forrmtion is a product of a prìrnary sedfurentation of a diagenesis, of a meta-
norphisn ênd of a retrograde rìetarprphism of the carbonate-suJ-phide facies BIF.

Analitic data of 14 ccn¡rpn elements ìn 34 sanples, statistically treaÈed,
suggest the existence of iron-founation prirlitive facies type (BTF'). F rcrn the
facies t)æe so oþtaj¡ed associated with the [Étlog:raFhic data, wt¡ich i¡cltrle
all the lithol-ogy so far knov+n, hypothesis are idcrked up concerni¡g ttre dia-



genetic evolution a¡¡d the netanorçhic iron-forrnation.
rhe regionat progrressive nÞtarÞrphism attai¡ed to about 65oec ar¡cl to a

pressure of about 4,5 )doar, leading to the develoFrent of tttÞ diag,nostic asso_
ciations: a) grn-u-rerite+alrnandinetrnagrnetitejguartz; e þ| fayalit+ÞnEgmetite+
sraptyte. the later is the onry onê chem:Lcal1y equivalent to BfF,

The first retrogrrade nÞtdrÞrphic stage took place at the aÍphibolite facies
ar¡d characterizes nni'ly þ the fayalite transforÍEtion i¡to gm.¡nerite +rnagneti
te, without the quartz presence i¡r the second diagnostic association llêntioned
above,

the g'een schist facies retrograde retanorphisrn reached both diagnostic
associations, afteñvards, generati-ng the rni¡l¡resotaite+greenalite paragenesis
frcxn the fayalite arùl grunerite.

soÌne hypothesis are enounced about the transforrnations of the ore mlnerals
i¡r relation to the area geologic devel_oprEnt.
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r - nvrRcE¡f,ão

A jazida de cobre Salobo 3A da Província l,lineral do Grar¡de Carajás, está
tocatizada à tW aa Serra de Carajás e ocorre i¡tinnmente associada à una forng
ção ferrífera que, por su¿ì vez, é.parte de tlrn pacote vulcano-sedj¡nentar metaÍtrI
foseado ccnposto de quartzitos, gnaisses e xistos. Constitue unìa serra alonga-
da no sentido N-NW. ccm extensão de 4 lsn,, elevando-se a 3Oùn aci¡na do nír¡el do

Igarapé salobo (Lùrè rEyer, f981). A Sequência Salobo-pojuca inclui as paragê-
neses da área Salobo e as da área Pojuca.

A descobert¡ dessa jazida ocorreu qî L977, ccno consequêrrcia de ttrn progra-
na de prospecção geoquíriúca de sedirnentos de corïente, desenvotvido pela Rio
Doce Geologia e l[ineração S.A. (DOCEGEO) para rvì.Êiø andnalias aercrmgrréticas
ali¡ù¡adas pararel-a[iente ôo vàIe do rgarapé sarobo. LevantaÍÞnÈos geoquímicos de
solos e trabalhos geofísicos concomitantes (rnagnetoùEtria e polarização i¡duzi-
da) revelaram ancnnlias de grarde extensão laterar. En abrir de r97B o pri:neiro
furo de sondagem ccnprrovou a existência de sulfetos de cobre associados a xis-
tos nragnetíticos (Farias e Sauressig, t9B2).

À partir deste ôno a autora, integrante da Divisão de petrografia (DIPEC)

da Super jxtendência de Tecnologia (strTEc) da cvRD, iniciou sua parEicipação ccrn

estudos petrográficos em aÍþstras de fu¡os de sondagen coletadas pelos geóIogos
de campo da DOCreÐ. En l-980 as arþstras passaram a ser coletadas pelo petrogrg
fo, con a orientação do então consul.tor da DOCEGEO que atì.rava na DIpEc , Dr.
Roger lbwnend, corn a fi¡alidade .4g .. corqÐr a descrição petrogrráfica dos
furos de sondagem, cujas representações gráfícas foram também orientðdas pelo
citado consultor. Este trabalho siste¡rÉtico continuou até rneados de 1982, sen-
do que a pa.rtir deste ano houve um diminuição progressiwa destes ltiæod ide estl¿
dos, aurentando , na DIPE/stItEc,os estuCos de caracterização nrineralógica do
¡ninério ern apoio aos trabalhos deser¡volvidos pelo Departanento de Desenvolvimeg

to Tecnológicc (DELOG) da StItEC. A pa.rtir de 1982 participaïam destes estudos
os colegas l.laria Àr.:xiliadorê de Melo Vieira e Luiz Henrique CoeLho.

Atualmente a Jazida de Cobre Säl-obo 3A esú sob a responSabílidade técnica
da Superìntendência de Estudos e projetos (SupES ) da CVRD, eùn fase de de6er-¡vo1-

vi¡nento de Plantã Pitoto, .e a STIIEC mantém vínculos c:crn o Projeto através de

técnicos do DEL,æ e dõ DIPre,

No j¡rício dos trabalhos petrogrráficos o fácies aùritido pelos geóIogos da

DOCEGEO e pela autora (farias e Sauressig, 1982, t\tartins et al-ii,1982) para as
rochas da forrmção ferrífera foi óxido-silicato, assertiva fr-¡ndanentada no co!
teúdo mineralógico rnaior'das rochas. Com a sisternatização e irrcrerrentação dos
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trabalhos, notou-se que a grafita é r¡n mi¡¡erar co'* na associação fayarita+,,'g
netitâ, e gue este mi¡eral não possui textura i¡rlicativa de pEoduto retronÞta-
nórfico. Este fato rigado aos estìrdos bibliográficos, sugeriram que o fácies
carbonato deveria ter sido representativo, isto é, o fácies da fornração ferrí-
fera do salobo 3A deveria ser siricato-carbor¡ato ou óxido-carborrato, ou nÞsnÞ
silicato-carbonato-óxido.

cc¡n a fi¡nr.idade de se er,cidar este item, processou-se o tratamento dos
dados guÍnicos os g,ais forneceram suporte para a proposição do tipo de forrna-
ção ferrífera e seu fácies. Estes dados estão ex¡:ostos e ccrrentados no item rv.

considerava-se tam¡ém ccnn forrnação ferrífera rochas constituídas are fayg
lit-a+nr¿g¡s¡ita e suas variantes, bem ccn¡¡ zochas constituídas por grunerita+ar-
nerrliralnragnetitatquartzo. os estudos petrográricos e petrológicos executaatos
r¡o itern rII e w reveraran que sqÌEnte a prineira pa.ragênese e suas transfonna-
ções diretas podem ser consideradas coro fornnção ferrífera quimicanrente eguivg
ler¡te à eIr.

No iten v, através dos dados guímicos, mineralógicos, petrográticos e pe_
trológicos, pretende-se sustentar a natureza das reações netanórficas propostas
e dos possíveis frufüos que coexistiram durante as fases progressiwas cro ,,Þtê-
n¡rrfisrnc da forrnação ferrífera.

I.t - rrtEromræf,Ès

ESæIba .lâs .àùOstf.aÊt

Por ocasião desta etapa, início de 19g4, contava-se con 732 lâmi,as delga
das e 364 seções polidas de rochas no aïquivo Drræ/stÌrTE, corresporxientes a fg
ros de sordagem estudados por esta Divisão. Destes furos, os de ní¡reros 10, rr,
12, 14, 16, L8, 2I, 24 e 27 foram descritos e representados graficansr¡te por I.
G. GuiÍErães. os furos de ní¡reros 13, r.B, 20, 23 e 26 o foram por M.A.M. vieira.
Os furos de níuneros 7. 2, 3, 4, 5, 6, A, 17, 25, ZA, 30, 3L, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 3A, 39, 40, 4L, 42, 43, 46, 51 e 54 tiveram estrdos petrográficos 1ocali_
ádos (algn:ns tiveram representações grráficas ) executados por'diversos profis-
sionais da DrPæ/g'rEE, incruindo r.G. Gui¡narães, ser¡do que a rnaioria das râmi-
r¡as pertencem ao arquivo da Do@Æerán. utíli-zar¡Jo-se do total- de 1.og7 1â-
mì¡as delgadas, i¡cluj-rrto 635 ger¡tilÍente cedidas por erpréstirro pela @y'
Belåm, obteve-se un conheci¡rento rnis global das litorogias. Estes atiados à
descrições dos fi¡¡os de sonlagem apresentadas no Relatório de pesquisas do pro-



jeto cobre carajás, vor. rrr e rv, e aos conhecirÊntos anterionrente adguiri-
dos' subsidiaram a escorha dos pontos a serern ôÍþstrados e ar¡alisados para as
diversas fi¡aLidades deste trabatho.

Nestes pontos, e cqn o objetivo de seleciorrnr aproxinradanente 30 ðrÞstras
do que se considerava fornnção ferrífera, foram coletadas j¡ricialrente 67 a¡ncs

tras, assim discrimi¡radas:

- 10 pertencentes a gnaisses e quartzitos e caracterizadas por serem ancs
tras ccßpostas relativas à un nretro de testemurùlo (f/4 x fm);

- 57 representârdo as supostas fornações ferríferas e constituídas de I/4
de testsürùo ccxn ccxrprinento [Édio de 15dn.

Os diversos processos tectônicos, aliados a evidências netanórficas, o co
nhecimento da existêr¡cia de processos nretasscxrÉticos e tennais locais, foram
considerados can relevância durênte a escolha destas dricstras, lnna vez que ev!
tou-se anatisar arÞstras que apresentassern i¡dícios de [Þtassclnatisn¡¡,/terrnalis-
rTÞ rocal, indicados na forrmção ferrífera pelo apa.recinento de greenalita, mi¡¡-
nesotaita, clorita, por gerações tardias de rnagnetita, e por tL¡rfitsIi¡ização de
rochas.

uótcæ !|irEöI,ogi.oæ

Inicialnente as 67 anostras foram estuCadas ao esterecxnicroscópio e rni-
croscópio ( râni¡las delgadas já existentes e superfícies polidas confeccionadas
nì.nna das faces do testemfiho). A partir daí foram serecionadas duas anpstras
do grraisses Superior, duas do grraisses Inferior e ì.ma do guartzito. Das 57 arþg
tras da "fornnção ferrífem" 47 tiveram esÈuilos difratcxnétricos e, destas, 34

foran escolhidas para análises gujmicas. Nestâ etaFË utilizou-se anf,stras isen-
tas de mi¡rerais hidroterrmis e retassorÉticos.

O$ estudos microscópicc,s foram efetuados nr¡n nricroscópic, pe trográ fico Carl
zeiss oberkocherr, nndelo u¡'-rr e tá=¡icas usuais. Nos estudos esterecrnicroscóp!
cos utilizou-se tln aparelho Carl Zeiss, nndelo SV-8. As anáIises por raios-X fo
ram executadas nr¡n difrat&retro de raios-X Rigalm Der¡ld 4053 A3 e técnicas usu-
ais, por M.Ä.M. Ã¡naral (Dffi/SIIE). fr¡dices de refração Ciqlìcrl r.F foram uti]å
zados, e após cada nedida foram conferidos nrm rnicro-refrat&retro Ir-íEZ
h¡etzlar.

OcryosjrÉo !{ircral dâ.q bsttas
O conteúdo de cada nri¡era1 nas aÍÞstras ar¡alisadas (ta¡efa III) foi

obÈido por estj¡rntiv-a visual (rmcro e microscópica) utilizarrlo-se ai¡rla os dados
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obtidos por difração de raios-x. ¡rnál-ises nndais por nétodos microscópicos nã._.r

foram adotadas pois estas rochas possuen granuração milimétrica à centi¡nítrica
e. portanto, sua representätivídade seria duvidosa,

À ter¡tativa de se verificaï este conteúdo ni¡leral_ com as respectivas aná-
lises gr-r:ínicas utili-zando-se de algunas corposições mi¡¡erais obtidas por micro-
sorda eletrônica (Tabela r) resultou i¡rfrutífera porgue, pri¡cipalnente a gru-
nerita varia na su¡ì consþsição. Durante esta Èentativa nor¡mtiwa notou-se gue a
diferença de K20 entre a quÊntidade de biotita estùnada e a normatiwa (conside-
rardo agui todo K2o pertencente à biotita) é proporcionaL à nraior guôntidade de
¡ninessot¡ita e/ou grreenatitå esti¡ada pe1-a difração de raios-Xi ou seja, quanto
rnaior a diferença, ¡rnior a guantidade desÈes dois rltjrrps mj¡¡erais. Assim, adn¡i
te-se que tãmbérn a greenatita ou a mi-r¡nesotaita, ou adlas, devam possuir al-
qun conteúdo em K^0.-¿

rbt¡abs OtríniÆ

Os elenEntos anal-isados tiveram ccflþ escgpo não sqrente sua utili_zação no
diagrama ÀFM (Mel'nik, 1982), ccnp tamtém a sugestão do tipo de fácies da for-
rmção ferrífera baseada dn cross & tucleod(1980). para tãI, as anáIises guímicas
forôm executadas pelos ftesllÞs [Étodos por e]-es utilizadost exceto FeO que foi
deterrni¡ado tarbám pelo nÉtodo do rÞta\¡anadato de an6nia.

Os elerer¡tos Ug, fe(t), K e S foram anatisados na c[N[, ao es¡rect&retro
de ftuorescência de raios-X ( serdo o Fèt analisado duas vezes pela cENtr e r.lna

pela Divisão de eì¡Ínica (DüfG) da SttIE; Co, Ni, V, Ti, cr e or foram analisa-
dos ao espectroscópio ótico de e¡nissão (DDIIG/SIIE); A1, Si e Ca o foram por
via rinida (Dffic/slrE); Fe2* foi analisado por via úmloa (ourc/stltE) e tam-
tÉm pelo rnétooo do retavanadato de an6nia (ffi,). Estas análises estão conti-
das na Tabe1a ÌV.

Csn fi¡ralidade cuq>aratiwa, os gnaisses Inferior e Superior foram arnli-
sados; o guartzito tamtÉm o foi, can fir¡alidade irustrati\râ. Estes resultados
encontranF se na Tabela fI.

As análises guantitativas dos principa.is ¡ninerais do salobo 3A foram exe-
cutådas nr¡na micro-sorda Jeol |tlodero JoG-733, pero anatista L.R.A.Garcia(Dffi/
gtlTE). Foram feitas correções para backgrou-rd, dead-time e efeito natriz atra-
vez do programa PÀO4O (coreção Z!.AF) da Jeol. ALguns dos padz:oes utili-zados são
j¡rternacionais (p.ex, Anfibólio Korath, Granada :.2442; TrerÞlita Campotr.u]go;
Andesi¡¡a si¡rtética GL 25; Biotita uc-835; Hyperstênio ucA) e outros são inter-
nos- As análises na alrrn'dina, se[npre que possíver, foram executadas em três po¡
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tos (centro, i¡ter¡rediário e bordas ) em cada cristal se$mdo tlna Iùùa retai
os resultados constäm i¡tegral¡ente da Tabera r. Nos outros rni¡rerais foram ana-
lisados dois pontos e¡n cada cristal; o resultado que constô na Tabela I re_
fere-se à nráiia destas anáIises.

r.2 - IERI{NÐI.GIÀ E SúIruG UIILIZAM

os minerais presentes na dencrninação da rocha (esrsenciais) serão apresenta
dos nure ordem de atxa'rdância, onde o mineral rnais próxirrn ao nqÌìe da rocha é o
nais ab¡ur¡dante. Þ(3 guartzo-grunerita-biotita xisto onde biotitô predcrnina so-
bre grr.merita e esta sobre ql¡artzo.

os nùnera is nenos abundantes serão referidos ccnrc acessórios, e quando irn-
portantes ntnn grupo de rocha, poderão estaï presentes na dencrninação Ja rocha
porérn estre parênteses. Rx,: (a1rm¡rdina ) -qr:artzo-grunerita-biotita xisto.

os rninerais j¡ltirmnente associados à tlna transfornnção retrcnretarnórfica se
rão referidos csrp "secundários',.

Utilizou-se dos seguintes súnbolos para designar rochas: db=diabÉsio; gr=
granito. Para rninerais utilizou-se: act = ac tùrol-ita; aln = alanita, alî = at-
mandj¡ra; atf = antofilita, bt = biotita; trt = bornita; cp = calcopirita; cc=cal
cosita; crd = co¡dierita; epl = espinelai fy = fayatitâj flu- = f-r-uorita; grf=
grafita; gre = greenalita; gn: = grunerita; ha = hastingsita; ho = hornblenda;
ilm = itnenita; mt = nagnetita; nc = microcli¡ra; py = pirita; pir = pirosnati -
ta; q = quartzo; ser = sericita/noscovita; sm = sillj¡mnita; stp = s¡11**=-
lana; tu.r = tuñrelina; para plagioclásio foi usado o sírfoto pg.

Outros símbolos utilizados foram: )C¡ = nicóis cruzados; -N = nicóis des-
cruzados; LT = linha transversal à linha de base à quaf é nercada segundo o ma-
ior eixo da ancrmtia geoguuímica ( vide tlapa c€o1ógico, ¡nexo 2); e F = fr¡ro de
sordagem, onde F-12/41-ftn significa furo de ne 12, netragem 4t6m de pr.ofundida-
de.

I.3 - B;ABAEM PUBI,TGM

ResLnnem-se nos trabalhos de Farias e sauressig (r9g2), I"farti¡rs: et arii(r982)
e Vieira et alii(r984), sendo que este úttiÍÞ d¿í enfase à zona de alteração da
jazida do Salobo 34.
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IT.I - GÐæIÀ REIOIGL
A área Salobo 3A siti¡a-se na província Mineral do Grande Carajás, tocali-

zando-se à norte da serra dos carajás. centro-sul do Estado do pará, próxirna ao
Iimite das kovíncias Tectônicas Armzônia central e a Faixa lrtóvel- Ir4aroni-rtacaiu
nas (Cordani et alii, 1979), Fig. 1, trapa Anexo I.

Na Província Itineral do Grande Carajás ocorrem diversas r¡nidades lítoestra-
tigrráficas :

cc{rprexo xingu. representado pelo errùrasafiÞnto cristalino é ccnposto por grg
nitos, g,naisses, anfibolitos, dioritos, granodioritos e tonaLitos. Este conjunto
litológico foi afetado pelo evento kansanazônico e afrora ao longo de rios ou
em áreas de topografia arrasada. As datações geocronológicas acusêm idades Rb-sr
de 2.800 m.a. (Cunba et alii, Tass i¡rari e Basei, ern Cordani et a1ii, l9g4) regis-
tradas em granitos, gnanodioritos e nignntitos. Há air¡da idade de 3.30o m.a. ob-
tida pelo ¡rxítoAo x-er (C,orcs et atii, em Cordani et a1ii, 1984). O ÍìetarDrfi$rÞ
genérico é de grrau alto, e estes terr:enos incorporam sequências vurcano-sedirÞn-
tares interpre tadas cqrÞ greenstones belts ( Ardorinhas, Gradaús, etc.) de fácies
metanórfico xistos verdes.

A Seguência SêIobo-Pojuca. na área Salobo 3A, con idades converÌcionais Rb-.
sr Arqueanas. é constituida por wn pacote vurcano-sedi¡rentar ccrn forrmção ferr!
fera associada (que engloba a jazida de cobre hcmôni¡n), o quãI se èncontra e!
caixado ern gnaisses e quartzitosi rochas nreta-ígneas básicas são tanUém encontla
das, em peçJL¡enas quantidades. Na área pojuca estas litologias se repetem, no en-
tãnto c-oÌn grande profusão de rochas nreta-ígneas máficas. cordani et arii(19g4)
concLuiram que embora haja necessidade de outras datações por outros rnétodos, o
fiÞtarîcrfisÍp regional da seguência salobo teria ocorrido ainda no Àrqueano. e no
ciclo Ttansamaz&tico a r¡nidade sofreu un aquecirnento te]:Irìal substancial. As ida
des cpnvencionais obtidas pelo nÉtodo Rb-Sr giram em torno de 2.8OOm.a. e

l-.90O m.a.r corn rnna a¡átise em torno de 3.BOO m.a. (ReI. Int, CpGeo/DocEGEo de
17 /o7 / et)-

O crupo Grão Pará é estruturaLnente ccrr4Þsto de r-rrn Sequência !:ferior (rg
chas nÉficas, lavas e tufos cdn iltercalação de rochas fétsicas), rmra Sequên-

cia nrediana ( f'ornação Carajás; itâbiritos ) e rmn Seguência Superior semelhante

à rnfenor. Datação peto nÉtodo u-Pb enn zircões das rochas vulcânicas. de
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2.758t39 m.a. j¡duzirdn os autores Gibbs et alii ( i¡édito) a interpretarsn o
vulcani$þ ccnþ tendo sido desta idade, conclui¡do que as rochas máficas deste
Grupo têrn características de basaltos continentais ccm assirlilação de neteria I
crustal, O metaÍÞrfiffÞ genérico é xisto verde baixo, ùrterpretado ccxrp de ida-
de aproxirnada de 1.900 m,a.

A Fornração Rio Ftesco é constitu¡:ida de retassedirnentos predoniranteûìente

c]ásticos e em nìenor quêntidade sedjrnentos çßúnlicos, e i¡clui a Jazida de Man-

gônês do Azu1. Na Serra dos Carajás esta unidade sobretrñe-se ao crutrÐ Grão pa-

rá, sendo constituída de meta-arenitos ricos em guartzo e metatufos cloríticos.
o estágio metanórfico é ¡aixíssi¡rp.

o cranito Serra dos Carajás, de cørçnsição variando de granítica à grano-
diorítica, às vezes ccxn biotita, taÍìtÉm pode apresentar estrutl¡ra rapakivi. FÞ

ram j-nterpretados For Lj¡na(1,985) cqrc conseguência de r¡na tectônica essencial-
nente distencional ocorrida no período de cal¡naria gue teve Lugar a¡ús cessa-
dos os rncvi¡rentos tectônicos do Cinturão litóveI Maroni-f tacairinas. Dados geocro-
nológicos indicam, para estes corpos, idade Rb--Sr de -1.8OO m.a. '( eoHôni et
alii, f984). Þ<posições em cortes de estrada rÞstram que são i¡rtrusivos na For-
nnção R:io Flesco.

O crupo UatwË ccnposto por rochas vul-cânicas não netanorfoseadas nem do-
bradas, está ccfipreendido, geocronologicanrente, no intervalo entre o fim do Prc

terozóico Inferior e o i¡rício do Málio, ccrn isócronas Rb-Sr de referência de

1.645 a 1.856 m.a. (rqontatvão et a1ii, 1984). Na região do Grarde Carajás este
GrqÐ constitue-se pelas Fornações Iriri (vulcanisro predoninanteÍrente interne-
diário: andesitos, basaltos, tufos).

O Grupo Gorotire ocorre na ÍÞsopotâmia Aragr:aia-Xingu. Na área tipo co!
siste de arenitos grossos a nÉdios, cauJ-ínicos, em pÊrte drros a ql¡artzitos,
corgJ-oreráticos na base e próxino ao topo. Este Grupo fornÞu-se provavelrente

en aÍbier¡te conti-nental e está posicionado r¡o Proterozóico ¡,tåiio, cqn idade mí-

ni¡na de 1.61It25 m,a.Jdatado nq silt de diabásio Crepori), posicionado estrati-
graficanente pós-Uaturñ ( pestana & siLva Dêtp, 1980, em Geologia do Brasil,1984
DNPM) .

o Granito velho Guilhenre, com cortrÞs norrnalrEnte portadores de cassiter!
ta, ÍÞstram idades Rb-Sr de 1.450 m.a., e r.ura canposição serElhô¡te à do crani-
to Serrð dos Carajás

o Super Gnrpo Baixo Aragnraia, foi assim dencfiriÌìado en sr:ìcstituição à nai-
xa orogenética Aragllajô-Tocantins, gue no sentido de LiJm(l-985), é representa-

do pelo Ci¡rÈurão Móvel Paraguai-_Ara$iaia-1¡ocantins desenvolvido no koterozóico
Superior. Este crupo é constituÍdo pelo crupo Estrondo ( anfibol-itos, xistos,
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gnaisses; metarÞrfigrÞ anfibolito) e pelo crupo Tocantins (filitos, qu.rrtziÈos,
calcários; ÍìetdrÞrfisn' xisto verde), cEupa rfiìa extensa área à leste da região
em questão (vide Mapa Ar¡exo 1), sendo sobreposto localjnente pelos sedirrentos da
bacia do ¡4ararrhão (clásticos, evaporitos e vurcânicas básicas toreiíticas) e pg
Ia Fornação Barreiras ( pateozóico ) .

Digues de diatÉsio ccm datações de 561116 m.a. ( girata et alii, r9B2)
constituen na região dos carajás Lm dos poucos exenpJ-os do proterozóico superi-
or, ocorrân na área Salobo 3A.

Na foz do igaraFé aquiri existen afroran--ntos de diaLÉsio cujô datação
forneceu idade de 20316 n.a. (Hirata et arii, r9g2) o gue poderia ser correlac;!
orrado cc¡n as rnnifestações ¡asátticas da Forrnação Orozjmbo.

II.2 - GÐIæTA IæL

À litologia da área saLobo 3A está representâda pela seg'ência sarobo-po-
juca, que é constituÍda predcnüJtanteIrÞnte por xistos (xistos biotíticos, xistos
gruneríticos, xisÈos a cordierita), fornração ferrífera, gnaisses e quartzitos
sitlinÞníticos (Fig. Ì e [4apa Ànexo 1).

os g.-raisses estão subdivididos em G:aisse superior, interpretado ccfinc es-
tratigraf icanrente aci¡na dos xistos/fornnção ferrífera, e Gnaisse rnferior, es-
tratigraf icanente abaixo destes. sobreposto ao Gnaisse s.perior encontra-se o
quartzito si]ljJrEnítico, cuja siuiranita apresenta-se frequeÌlterEnte parcial a
tota]:r€nte sericitizada (no [,fapa. Ànexo 2 esta litologia é representada cq¡tþ
quarLzito sericítico). Diques de diabásio (56rtr6 m.a., já ref.) e apótises g.re
níticas cortam este pacote de rochas.

Farias (198r) sugere, a partir de i¡terpretações aerofotogeoJ-ógicas e ds
dos de canpo, que a área sarobo constitue parte de rnna estrutura dobracla de es-
cala g'ilcnxítríca, referirrio-se ainda à: r) i¡dícios de repetição por dobramen-
to em afloranentos de guartzitos, xistos e foranção ferrífera; Ð alternância
grosseiranrente ¡:araleliaada dos diversos níveis de forrnação ferrífera; 3) do-
bras nÉtricas e deca¡nétricas em cortes de estradas e ni¡ridobras sn testefiR-mhos
de sordagem.

Teixeira e D'el Rey sirva (1987), sùrtetizam os estudos recentes exequta-
dos pelos geólogos do Þojeto cobre carajás, por Gaar (1983) e pera equipe do
cøri-tê de Geologia do citado projeto: "o depósito e!ìcontra-se rn¡î ftanco de an-
tifonne de a'rplitude quil,cnÉtrica, can orientação w-NW/E-sE e r=rgulho forte pa
ra Sì!{. As dobras obsenradas nas galerias e firros de sor|lagem apresentam folia_
ção pbnoaxial especiaLnente bem desenvolvida nos níveis ricos en biotita e an-
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fibólio' Eras afetam rmn foliação ¡netanórfica pretérita s1, a gual é represent¿
da ora por ,on bardearÊnto centjÌrÉtrico orde se alternam níveis de ccnposições
ni-nerarógicas diferentes, ora por r¡rn xistosidade penetrativà. Estas dobras, cu
ja foliação ptanoaxiat (sr) tem mergulho subverLical e orientação para lela à
estruturação regional, são de anplitude variável entre centí¡netros a decímetros,
podendo ati-ngir a escara rnátrica. o estiro é o de flexuras dextraisf rmis ou rp
nos apertadas, ccrçrirnidas entre lijrìbos planares. ettím oos dobramentos, ta¡n¡em
zonas de cisalha¡nento são frequentes na área, porém seu pa.drão não se encontra
bem defi¡¡ido" .

os processos da defornnção tectônica na sequência sarobo 3A estão regis-
trados Íricroscopicarente de nr¡do marcante em todos os tipos litorógicos. A aná-
lise de feições m:icrotectônicas permitem o reconhecj¡nento de basicarnente dois
aspectos de defornação disti¡¡tos: una de caráter prástico responsáver pera p,rir
cipal xistosidade sn e pela geração de milonitos, e outïa de caráter rúptil gue
prodr.:ziu brechas, catacl_asitos e fraturas.

Nas zonas de cisalhartÞnto os milonitos, rros fi:ros de sordagem, apresentam
xistosidade aparentsrente concordante ccm a das rochas a elas soto e sobrepos-
tâs. Forrnam níveis de até 5m con predcrnirråncia de espessuras nìenores.

As descrições das litologias da área sarobo 3A serão feitas nos próxirros
itens.
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rTI - SÐUfuIåS L.rIUTftIGS, PSÍRæRÀETÀ E

DrsrRrg'rlção

rrr.1 - pRopRrEDÀDES qrhare¡s E/cr, ó/rtcÀs m pnrlcrpÀrs
sll,lotros

Biotita e Efogqìita

A biotita apresentä pleocroisnro em c = amarelo, ß=y=¡narrcrn à verde
escuro. Análises por nr-icro-sorrda el-etrônica (rabela f) acusam conposições bas_
tante siÍÉrares entre os cristais de pleocroisrro verde e os outros cdn preo-
croisrro nìarrom, Estas 'rariedades adquirem tonarídades avennelhadas até consti-
tuirem cristais com a= aÍìarelo claro à incolor e ß=l =veÏInelho allErronzado,
A análise de rnica ccrn pleocroisno extrerþ vennelho anarronzado ir¡dicou estar-se
qn presença de flogopita (Tab. t).

As biotitas de pleocroisrnr verde e narrcrn estão bem representadas à sE da
LT-oO' embora sejam encontradas eÍn outros furos de sondagern à t¡w da LT-oo, os
cristais deterrninados ccno frogopita, e outros con pz.opriedades óticas e guírni-
cas intenrìediárias entre flogopita e biotita, estão bem representåcos à }{w ¿a
LT-00, principalmente associados às rochas à cordierita - àhtofilita ( item
III.2.3), embora ocor:ram esporadicanente à SE da LT-OO associados à rochas corn

talco e cumningtonita.

ÀnfibóI-ios

Série O Írni rgtr¡lirâ/Gtr.r¡er:ita

considerou-se cc¡ro ri¡nite para se desigrnr .on cristar de grn:nerita a çJuan-
tidade máxirc de 3OE em nÞl de I,lgO (Deer, Hor,¡ie & zussnìan, L972, v.2). ÀnáIises
de diversos cristais encontram-se na Tabela f.

os minerais desta série npstram nracras porissintéticas, são predoni'ante
mente i¡¡colores, corn os te',ri3s ¡mis ferríferos poder¡do apresentaïem-se rigeira-
rente esverdeados, preocróicos, ou ÍìeslrÞ zonados de incolor a verde escuro. Nor
fiE]rìente, os cristais considerados ccæ gruneríticos possuern ângutos de eixos ó-
ticos em seção de prisrna, e os cwrmingrtoníticos em seção basal.

A grunerita, assi¡n con siderados os cristais corn menos de 30? nDr D4go, oco!
re corrs: a) un mineral secundário resurtante da transfoflnação que atingiu a
fayalita. ocorre tipicanrente em rochas da fornração ferrífera( ítem Tr,r..2.6.1¡, re
chas da fornração ferrífera ccrn biotita (ítern rrr.z.e.3), e rochas da fornnção
ferrífera possiverJnente metassqnatizadas (ítsn rrr.2.6.5), possuindo \" artís-



t2

si''Þ (0,93-0,94, Tab. I). Tipicamente apresenta-se em fi¡os pri',Es decussados
associados à negmetita tarÈÉm ripiforrre e decussada; b) em cristais bem Clesen_
volvidos resurtantes da recristatização da grrwrerita ripiforne anterior. ocor-
rern nos agregados de grì.¡nerita+nngrnetita ripifornes, tn¡ncanlo a estrutura do
agregado, e nas rocì1as da fornnção ferrífera cff biotita.

cruneritas ccrn \.e-o,80 pertencem a associação descrita no item rrr-2,5
(anár. lf, Tab ' r), e tam¡ém à rochas da fornação ferrífera possivelrìente mstaE
sormtizadas ( item rrr-2.6.5). ocorrem sob duas formas: a) em fi¡ríssi:nrs cris-
tais orientados segurdo rma direção; b) e ern cristais beùn deser¡volvidos, porfi-
robrásticos e nem senpre orier¡tados segurdo um di-reçãao (item rrr-2.5).

A curmi¡gtonita (análise Tab. I) tambán ocorre sob as duas forrnas descri_
tas no pa.rágrafo anterior.

Ilornbl_erda

ocorre frequentefiEnte em cristais milinÉtricos associados a plagioclásio,
origoclásio e arrlesira, ilrenita, algnnn epidoto e/ou sericita e biotita, asso-
ciação esta que aprese¡ta textura gÌanolepidoblástica, rararente brasto-ofítica,
e que constitusn rochas consideradas ccmc [Þta-ígneas. pode tambÉm constituir
níveis centi¡r*ítricos e quase roncrnìnerál-icos associados à forrmção ferrífera,
Poss[i pleocroisno qn o= i¡color à anarelo clêro, e em Ê = verde claro a es-
curo com nuances azuLadas, o ânguro de eixos óticos é, ern nÉcia, aproxjrmdanen-
te 600.

ttastirgsita

Possui birrefri'gência an&nala. ccm rfeæoi.sro amarelo claro à êzuI esver
deado muito escuro, ânguros de eixos óticos gr.rase zero a 20" e tðrìanho miIfué-
trico, As análises dâ Tab. I são corparáveis q,uimicanente a t¡na ferrohasti¡gsi_
ta em Deer, Hor¿ie & zrssnan( L972, p.296, anál-.lg), porém não serrjo ccnpa.ráveis
as respectívas propriedades óticas. ocorre associada à biotita nos xistos biotí
ticos, sejam esses associados ou não å forrnação ferrifera,

. Ilælita-Àcti¡plita
os cristais são i¡¡corores, raraÍÊnte .,<ibi¡¡do rnn fraco preocroisro esver-

deado cu oticanrente horogêneo, É ccnun ocor:rer qn cgntinride ótica cqn hornblen
da ou hasti¡gsita, principa.rrente nos xistos biotíticos. Rararprìte constitue Lnn

cristal isolado, oticanente trorngêneo, e quardo isto acontece pertence a ro_
chas neta-ígneas.
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A anárise da ar¡mndina foi verificada inúneras vezes em diversos períodos
da pesquisa geológrica, bem ccnr¡ durante os estudos executados pðra esta disser-
tação, senpre obtendo-se resurtados anátogos. considera-se pois a arrnandina
ccnþ Ltrn mineral de ccnposição praticafienÈe estáver. nas diversas paragêneses e_s

tudadas, e gue serão descritas no próxirrn sr:b-item, Anárises deste mineral coqs
tam da Tab, f. Ocorre praticanente em todas as rochas da área Sôlobo 3A, em

porfiroblastos pouco fraturados ou em fragnrentos prodì.¡zidos pela tectônica rí-
gida. os índices de refração do mineral acusou ser da ordem de l.g1o a r.820.
medidos em díversos cristais. os pa.rânetros encontrados pela difração de raios-
X acusam valores de 11,52 a 11,55, A fórrmla da granada acusou Alm85,55pir7,6¿
Sp3,¿gGro3,3z. A tentativa de se estj.ner o conteúdo de ardradita através dodia
graÍE Fig. 24 e 25 contidos em Deer, Howie & Zussman (1972) v.I, p.83, conse-
quenteÍìente o conteúdo ern Fero, não deu bons resurtados. Destarte, ern se consi-
derando os índices de refração, os parånretros encontrados, e as fignrras acj¡m
referidas, o conteúdo de atnrandina na granada deveria estar perto de g5?, pra-
ticamente no pla¡o definido pela densidade 4,2.

A densidade da granada não foi medida porque não se consegue tln cristal o!
de não haja relevantes incrusões de outros rni¡rerais, cqrc silicatos e/ou opa-
cos. sendo sua característica a textura peciloblástica.

fä}rd].ita

À olivir¡a ten sua ccnposição nnrito próxirre a de tuna fayarita típica (anáLi
ses Tab. I). En raríssirms oportrnidades ar¡alisou-se r¡n rni¡reraI cujo conteúdo
em IvþO foi rmior gue 3? .

El¡contram-se cristais praticanrente não transfornados e cristais ccnlpleta-
nente transforrmdos. À prinreira fase de transforrnação genera}isada é a da faya-
Iita em grn:nerita (jé citaAa ) e nngnetita. A segunda fase é Iocat, onde faya-
lita prodtrz greenarita+[Li-nnesotaita. Estas transfornações não prodr:ziran. quart-
zo, pois o rneslnc não foi encontrado associado à nenLl.una delas. ern nenhuuna 1ânç!

na delgada. Me*Þ ccnpl-etarente trênsformâda, a fayalitâ ainda nentém seu con-
torno originar, no]frlalmente polígonal, textura esta evidenciando transfonrE-
ções pser.rOonórf ica s, as quais serão abordadas detalhadamente no ítern fII.2.6.

III.1. t - ttir¡erais e parq¡€rEses esb.dados na Täbel-a I
a) associação quartzo+biotita+al:rnndina+grur¡erita ( ítem IIlr. 2. 4)

Desta associação foram anatisados minerais das arÞstrðs F-I2/AL,6 e F-I2/
335,5, a saber: grunerita, almandina e biotita. Na arÞstra F-3L/LL7,6 analisou-
se scf,nente a biotita.



TÀBE^A I
¡rd¿rscs DE MTNERATs poR MrcRo-sotüta

17.41
lt,67
7.O2

2, t6
o:t"

o,0c

64,72
0,09

21,0a
t,66
o,l2
9-54

49,49
32,53
2,29

l\,47
o:t'

o,66
t:ot

o.35

69, t9

14,93
0, t9
o,ol

tr,53

99,46

9A. A

o-3

56.lc
26,2a
¡.37

L3,23
o,05

1) Eullta, l-12/4L6,6ß, 2) Eultra com fy lnclusa, î-72/416,6n. 3) Hedenbe¡gita, F-17l191,4n. 4) Fayal.lra, F-12/

2a616û. 5) yayallta, f-12131,1,55û. 6) Fâyålita iflclusa em eulita(aná1. 7), F-12/416,6n. 7) Crunerita provenlen-

te de fy(anál. 5), F-72/31I,55ß). 8) crunerita proveriente de ny, F-121245,5û. 9) Grunerita proveniente de fy(a-
¡ã7. 4), F-721286,2m, l0) Grùne¡ita, F-f2/81,6n. ll) Grunerita inclusa etu bL, F-721335,5m. 12) cuníngtoníta in
clusa en fy(ar,â|. 6), F-12/416,6t¡. 13) cunmingtonita, I.-4914o9,9ñ. 14) Cun¡ningtonita, F-19/362,6¡l. 15) Hasting

sita âssociada cori bt, E-12/245,2rn. 16) Hastingsitâ associada con bt, F-L2/286,2n. l7) Hornblendâ associada com

hedenbergita(anáI. 3), F-Il/791,4m. l8) A1Íìandina, F-12/8I,6ra. 19) Alnandina, F-12/335,5î,. 20) Almandina eo con

tato co¡rì opx(anáI. I), P-12/416,6n: (e)=ponto no certro do cristal, (b)=ponto internediáÌ'io ent¡e o cent¡o e a bor

da, (c)=ponto na borda do cristal, 21) A1måndina, F-49 /4O9 r9n'. (a)=pooto no centro do cristal, (b)=ponto ná boidâ

do cristal. 22) Biorirâ lnclusa em eru(ênál.10), F-72181,6n. 23) Biotita associada com ha(aná1. 14), F-121245,2n.

24) Biotita associada com ha(aná1. L5), F-l2l286,2ttt 25) Blorira, F-I2/335,5n. 26) BiotiEa envolvendo gru(aná1

1l), F-Iz/335,5n. 27) BToriLa, F-31/II1 ,6n. 28) Biotlrå assoclada com cum(aná1.13),F-49/409,9n. 29) FloSopita
associada conr cum(anál.14), F-19/362,6to. 30) oligoclásio, F-251507,7-508,7n. 31) Mic¡oclina, F -2517 7 ,2-78 ,2I..
32) Albira, r-25 /71 ,2-78,2n- 33) Arbira, F-r6/24I-242n. 34) Atbira, F-11/791,4n.

19,5!
¿0,7¡
o,19
t:tt

2.72

:
.-=--
tú,77

1,04
2,-o'

o,o¡
t:"t

o:"

læ,14

a,09
o:to

0,3r
0_ 03

9,11

ta, ¡o l¡o.l9
2a,2!19.9¡
rr, rz lrr, ø!
ro, aa l2t, rG

o, t0 | 0,06

o.r¡ I -
o.*l o.*

,. 
". 

1 ,.0,
o,r.Io,r,

96.4' t97 -12
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Os cálculos i¡dicaram os seg,uintes nríneros de íons na fór¡rnrla:
arþs tra î-t2/ Bf ,6m arcsÈra F_12/335,5m

grunerita alnnndina biotitâ grunerita almandinô biotita(anár.lo) (anál.rs) (aná1.22) drJi.ùl c"",¡.rìi õ"r"_.iul
si 7,873
A1 0,055

Fe- 5,616
A1
Mg 1,4 83
Mn 0,080
Cr 0, 004
Ti 0,008
Ca 0,024
K-
Nå 0, 033

6,O04

s,401
3, 989
0,119
0,293

0,195

5,792
2,208

5 ,737
0, 530
0,436
0,028
0, 009
0,363

1,893
0,040

7,776
o,224

5,141
0,224
1,615
0 ,o52

0,005
0,069

0,176

6 ,026

5,185
? oon

0,249
0, 205
0, 010
o,o24
0,344

0, 017

5,766

4,225
0,450
1,840
0,o24

0, 194

r,844
0,023

b) Associação ccrn cunningtonita: cmnringtonita+flogopita+espinera crcrnífe-
îa (î-L9/362,6m). e cwmingtonira+biotita+aLrEndina (F_ 49 / 4Og , grl,) ( item rIt.2.5).

arcstra F-19/362,Om arþstra F_ g/A}g,gn
cr..unninçonita flo€r_opita crmmi_ngtonita at¡nndina . .t iÒtitã(anár.14) (anár.zg) (anãr.rs) i.r¿i.jil (anál.za)

si 7,767
A1 0,OL2

Fe-' 2,287
A1
Mg l+,997
Mn 0, 021
Cr 0, 004
Ti 0, 009
Ca 0,102
K O,OZZ
Na 0,016

6,080
r,920

I, Z4t
o,493
4 ,823
0, 007

0, 11s
0, 009
1,806

7,776
0,224

3 ,607
0,059
3,366
0,014

0,012

o, o¿e

6, 031

5,010
3,954
0,76L
o,t42

0,0r5
0,075

5 ,627
2,373

3,228
o,709
2,49I
0, 006

0, 201
0, 012
1,870
o,o79

c) Associação fayalita+nagnetitatErulerita (proveniente de fy); item rrl.2.
6.1). Â¡rpstra E-L2/3LL ,55.

grn:nerita favalita(aná1.7) (anár. s)
7,953si

A1 o,o47
t+Fe- 6, 304

A1 0,056
Mg 0,524
Mn 0,058
Ti 0,005
Ca 0,012
Na 0,057

0. 986

1,910

0,c77
o,0 32
0, 004

0, 002
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d) Associação fayalita+gEunerita+biotita+hastingsíta ( item III. 2. 6. 3 ) .
Na aÍÞstra î-I2/2A6,6m analisou -se fayalita, gn:nerita advinda de fayali

ta, hasti¡gsita e biotita. l

grunerita fayalita . biotita hastingsita
(anál.9 ) (anár.4) (ar,á,t.zh) (anái.ro)

si 7 ,865 1, OO4 5,g2g 6,174
^1 n l?< - 2,07L I,826

Fe' ' 6,323 1,944 5 ,4o4 4,372
Al 0,064 - 0,496 0,640
Hg 0,543 0,014 0,495 0,268
Èln 0,065 0,026 0,003 0, OZB
Cr 0, 011 O,O|Z
Ti - 0,002 0,217 0,057
Ca 0,028 * 0,041 1,647
K--0,8820,075
Na 0,019 - 0,136 0,920

e) associação biotit"a+hasti¡gsita+grl¡nerita (ítem III.2.6.5) onde gruneri-
ta ocorre somente ern agregados ccrn rrìagnetita, ambos ripifornres, sem relíctos de
fayalita. AÍÞstra F-f2/245,5m

gru'rerita biotita hastingsita
( aná r.8) (aná1.23 ) ( anát. ts )

si 7,964 5,897 6,273
A1 0,036 2,rO3 t,727

')+Fe- 6,397 5,058 4,4Oh
Al 0,026 0, 531 0,649
Mg 0,390 0,622 0,272
Mn 0,145 0,026 0,029
Cr 0,016
Ti - 0,265 0,045
Ca 0,021 - L,641( - 2,OI5 0,113 

rNa O,OZZ 0,013 0,737

f) Associação eulita+atÍBrxlina+fayalita+cuÌÍLfurgÈonit^a+nngrnetita ( ítem
rI1.2.6.6), arÞstra F-I2/ 4L6,A¡.

cunningtonita fayalita eulita alnnndina
(anát. tz ) (anáI.6) (anát.t) (ânál.20)

si 7,590 1,010 L,947 6,707
A1 0,410 - 0,053

?+Fe- 4,757 L,6L4 1,360 4,888
A1 0,003 - 0,005 3,876
Ms 2,638 0,302 0,590 0,137
Mn 0,133 0,048 0,040 0,599
Ti 0,040 0,006 0,004 0,004
ca 0,088 0,003 0,016 0,361
Na 0,200 - 0,001.
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Estas parêgêneses estão parcialmente representadas na Fig. Ia,através dos minerais fayalita, euliÈa (opx), grunerita, hedenbergi
tô, hornblenda e hastingsita.

J,.
O gro
afv
O opx

{ bed
gho
ohâ

1002
Fe

Ffu. fã - Diêgrama Fe-Mg-Ca dos mÍnerais âûalisados Por nicro-sonda

constante6 da Iêb. I. As isolinhas unem minerais que estão em contå

to entre si ou numa ¡nesma lãnina. Os núme¡os denEro do diagrama cor

lespondern aos nûmeros dê Tab.l.

all r.0 6 79
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III-2 - DESCRIçOBS PETROGRAFICAS

Neste item descrevem-se as rochas mais representativas em ter
mos de volume aparente (em furos de sondagem), ou os extremos com-
posicionais. Porém, todas as composições intermediárias já foram
encontradas entre os xistos biotíticos e os grunerÍticos, xistos
biotiticos e guartzito, xistos biotíticos e gnaisses, gnaisses e

quartzito, xistos biotíticos e rochas a fayalita, como entre os xis
gruneríticos e rochas a fayalita, etci os guais passam grad.ativa-
mente de uma composição para a outra pelo aumento no conteúdo de

um dos minerais.
Pretende-se mostrar que este aumento de conteúdo de um deter-

minado mineral pode tanto ser reflexo de diferentes conteúdos mine

ralógÍcos devido a sedimentação, como reflexo de tectonismo ou ain
da produto de metassomatismo.

Atenta-se para o fato de que existem rochas a grunerita/ cum-
+mj.ngtonitarmagnetita güê, às vezes, nem estão relacionadas com os

xistos ricos em ferro, e rochas a gruneritatmagnetita gue são for-
mação ferrÍfera.

rrr. 2.L - ou¡tRTzrTo srLLrüA¡{lÎrco

Stlfl¡snlta-¡erlcÍt¿
r¡uartzlto.

RrÐ 01 - D-?olz3pf,
ioter r rerlcltagåo

Aænto 338, n
@ ¡flllml!¡.
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Estas rochas são representadas pela paragênese sillimanita-
ser ic ita-quartz o (TabeIa II, foto 0I) em diversas proporções e
tem repre sentat ívidade no extremo oeste da ârea. O aparecimento
deste guartzito inicia-se na LT 1.000 SE aumentanto gradativamen
te seu vol-ume até a LT 800 NW. Em relação aos estudos petrográfi
cos foi bem definido nos furos 18 (LT-800 NW) e furos 33 e 20
(LT-600 NW) . (Vide localização das LT citadas no tvlapa Geológico-
Anexo II).

O quartzo fortemente estirado exibe extinção ondulante for-
te à extrema, é sempre anédrico com bordos denteados a sinuosos.
Fraturamento não é comum, prevalecend.o o processo de recuperação
e/ou recrÍstalização (exceto em algumas zonas de falha, evidenci
ando que alguns destes eventos rígidos tenham conotação temporal
pós -recri sta li z ação do quartzo). Texturas microscópicas como a

mortar e ribbon são as mais frequentes. A granulometria do quart
zo é variável, desde < 0,007mrn à mais de 1cm, dependendo da in-
tensidade dos processos acima mencionados.

Siflimanita sempre ocorre associada com sericita, e há evi-
dências que a sericita substituiu sill-imanita (pseudomorfose) .

Situam-se incfusas no quartzo ou em agregados cujos minerais ori
entam-se paralelamente ao estiramento do quartzo, neste caso
acentuando ou formando a xistosidade da rocha. A quantidade des-
tes minerais varia d.e rara (neste caso sempre inclusos no quart-
zo, constituindo os quartzitos) até -208 (geralmente formand.o ban
das, constituindo os sillimanita-sericita quartzitos). As palhe-
tas de sericita /moscovita são relativametne curtas em comparação
com os prismas de sillimanita os quais podem atingir 3mm.

No furo 20 a presença de sill-imanita é notada até -250m de
profundidade e, neste interval-o constituido quase essencialmente
de quartzito sillimanÍtico, encontram-se as paragêneses quartzo+
almandina+biot ita+microc 1i nats i f t imani ta/ ser ic ita; e quartzo+al-
mandina+plagioc 1ás iets i Ì limani ta / ser ic ita, ambas consid.eradas co
mo gnaisses e intercafadas ao quartzito. Neste furo nota-se que
o quartzito, gradativamente, enriquece-se em feldspatos até cons
tituir os gnaisses. Após 250m há enriquecimento em biotitatgrune
rita iniciando o aparecimento dos xistos bioti ta-gruneríticos ,
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TABEIJ\ TI
ÀÌú¡¡rsr:s QtJ-hßcÀs DE GliBrssE E QUÀRIzrrc

GNAISSE SUPERIOR GNAISSE INFERIOR QUARTZ ITO

F 20

L22 - 12 3n'
F 25

7 2-7 3m

F 16

2 4I-2 42m
F 25

507, 8-508, 8m

,F I9
365-366m

sj02 (c) 72,80 75,30 7L 10 91,60

Ar203 (s) l1 ? tr,40 t2 ,60 r3,00 4 ,20

Cao (8 ) 0,27 0,34 0 ,89 1,60 <0,10

M9o (å) 0,24 2,30 o I 08 2 ,00 0 , 14

FerO, (t) 1.10 I,60 0,29 1,30 0,34

FeO (å) r ,30 3,40 r,00 L ,7 3 L ,22

Tio2 (? ) <0,10 <0, f 0 < 0,10 < 0,10 < 0,r0

Pzo5 (c) 0,05 <0,05 < 0,05 0,05 < 0,05

Na2o ( 3 ) 4 ,20 4 ,40 5,60 6,50 0,I0

K2O (C) 3,40 r,60 2,50 0 ,62 I,r0
cr2o3 (B) 0,031 0,031 0 ,026 0,031 0,044

S (s) 0 ,02 0 to2 < o ,01 0 ,01 0,r6

co2 (B) o,26 0,36 0,36 0 ,36 0 ,26

t2o* (B) 0,46 0,30 0 ,20 0 ,39 0,r9

H^O ( I ) 0,rl 0,06 0 ,06 0, r5 0,r0

cu (ppm ) 52 460 28 '76 774

Ivln ( ppn) 6 56 L092 536 836 828

v (PPm) 54 )q 5 <5 I

Ni (ppm) 30 30 IO 52 22

Co ( ppm) 5 t8 <5 I3 <5

cI (ppm) 100 43 120 300 98

F (ppm ) L52 r32 376 L32

TOTÀL 98,64 98 ,67 98,9 98,84 99,45
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Os processos metamórficos e retrometamórficos, os tectôni-
cos regionais e focais e os metassomáticos locaisrimpediram gue

qualquer textura ori-ginal tenha sido preservada. A suposição de que

este tipo IitoIógico tenha sj-do oriundo de um arenito/wacke quart
zoso basej-a-se exclusivamente na menor ou maior presença de sil-
limanita, âliada à passagem gradativa para gnaisses verificada no

extremo oeste da área güê, neste Iocal, poderiam ter advindo de

arenitos / grauvacas fe ldspático s .

r-rr. 2.2 - GNÀrssES QUÀRTZO-FELDSP^ÁTTCOS

FûIO 02 - Y-L6l24O-241m; Atrentso 33x, XN

CloriÈa-guartzo-plagioclåsio gnaisse Era-
noblástico.

Fûro 03 - F-t5172rtu; Arænro 33x, xN

Quartzo-plagioclåsio gnaÍsse blastmilo-
nitico-

Em termos composicionais os Gnaisses Superior e Inferior po

dem ser considerados similares (Tabela II, fotos 2 e 3)"
Constituem-se essencialmente de guartzo e plagioclásio tendo

como acessórios zirconita, rutilo e rara apatita. Localmente es-



tes gnaisses apresentam conteúdo significativo de biotita, e/ou a1

mandina, e/ou hornblenda e/ou microclina; mais raramente gruneri-
ta magnetita e sulfetos. Turmalina ocorre nas zonas milonitizadas
ou metassomatizadas.

Os cristais de quartzo possuem as mesmas feições encontra-
das nos quartzitos.

Os cristaís de plagioclásio são anédricos, geminados ou

não polissinteticamente, e sua granulornetria varia desde 0'5mm

até + lcm (fotos 02 e 03).
Podem ou não apresentar sericitação. As composições foram

intensamente estudad.as por métodos óticos, difratométricos e mi

cro-anaIÍticos. Albita (4n0,5-5) e oligloclásio (AnaU-rO) são os

mais comuns, como também o é a coexistência de ambos numa mesma

rocha.
Os cristais de plagioclásio são encontrados desde inaltera

dos até completamente cl-oritizados num intervalo de apenas a1-
guns metros num mesmo furo de sondagem. À cloritização deu-se
posteriormente à sericitação' Esta afirmativa é baseada em evi-
dências microscópicas, onde o plagioclásj.o sericitizado dá Iu-
gar a pequenas massas de clorita muíto fina no seu interior' per
durando nestas a sericitação com o mesmo padrão textural reticu
lado que apresenta no plagioclásio não cloritizado. Pode-se se-
guir a evolução deste processo gradativamente até uma rocha (se

ricita)quartzo-c.loritíto, onde a sericita apresenta a textura em

mesh e a clorita substitui pseudomor ficamente o plagioclásio sem

alterar a textura da sericita.
o Gnaisse Superior (Furos L3, 'J-4, 15, 16 | 25, eLc. ) frequen

temente apresenta textura cataclástica, menos frequentemente
bl-asto-mi loní tica , Localmente encontram-se algumas texturas gra
nobl-ásticas grosseiras à médias apresentando pontos tríplices.
Mais de 60t das amostras estudadas encontram-se cloritizadas
pseudomor ficamente (90-lOOt de cloritização do plagioclásio).

o Gnaisse fnferior (Furos 7L' 12, I8, 25, etc.) apresenta
as mesmas texturas do Gnaisse Superior, porém se encontrammais
comumente texturas granoblásticas e gnáissicas em detrimento das

blasto-miloníticas. Embora haja cloritLzação, esta é quantita-
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tativamente inferior à do Gnaisse Superior (em média 10-208 de

cloritização do Plagioclásio).
Os tipos gradativos de gnaisses, como os crtados no F-20 e

contrados exporadj-camente em outros furos (foto 04) , incl-usive
leste da LT-00 (foto 05), não serão abordados com destaque por te-
rem volume pouco expressivo.

en

a

FûIO 04 - F-I21229,35n Âr¡mento 33xr XN

Biotita-plagioclásio-qu¿rrtzo si1li¡ani
ta/sericita-nicroclina gnaisse.

PûIO 05 - F-241290n Ar¡mento 33xr XN

Biotita-silli mnita/sericita-guarÈzo-
plagioclásio gnaisse.

].l-r .2 .3 ROCH.AS A CORDTERTTA+ÀNTOFTLTTA+ALITIANDINAI

QUARTZO, BIOTITA, PI,ÀGIOCLÁSIO

As paragênese encontradas são:

(quartzo) + almandj-na+antofilita+cordierita (foto 06)

quart zo+biot ita+a Imandina*cordieritalanto f i I ita
quartzo+biot ita+a Imandina+pl-agioc Iá s io*cord ier ita+anto f i I i
ta.
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roIO 06 - F-2O1495û Atrmento 33x, XN

Al pndina-antof ilita-cordierita fels.

Todas estas J-itologias estão contidas no Furo 2I entre 150 e

270m, embora sejam encontradas também nos furos 18, 19 e 20.
A primeira paragênese apresenta cristais centimétricos, sem

quaisquer orientação. A segunda e terceira paragênesesexibem xis-
tosidade dada pela biotita e antofilita, sendo esta xistosidade
frequentemente associada à fotiação milonítica.

Almandj-na é sempre porfiroblástica, euédrica ou subédrica, às

vezes pecilobtástica com inclusões de quartzo, e mede de 3 a 5mm,

em média. Localmente forma agregados contínuos paralelos à xisto-
sidade, âssociada ã biotita e aos outros minerais da rocha.

Cordierita apresenta-se pouco a totalmente transformada em

sericita+quartzo sendo raros os locais onde esta transformação não
seja relevante; os cristais tem granulação entre l- e 4mm (somente
na primeira paragênese encontram-se cristaj-s centimétricos), com

formas anédricas, às vezes podendo formar pontos tríplices. É o

mineral mais abundante na primeira paragênese, e bastante variá-
vel quantitativamente nas outras.

O quartzo, na primeira paragênese ocorre como produto da trans
formação da cordierita exibindo formas vermiformes ou de gotai ra
ramente encontra-se incluso na almandina. Nas outras paragênese a



inda pode ser um constituinte da rocha, ocorrendo intergranular-
mente, anédrico, com forte extinção ondulante, exibindo recupera
çãolrecristalização, e podendo atingir mais de l0ß.

BiotÍta, normalmente se apresenta em palhetas de comprimen-
to sub à milimétrico, sempre muito bem orientada, e quand.o seu
conteúdo é significativo imprime a xistosidad.e na rocha. O apare
cimento da biotita coincide, também, com o do quartzo intergranu
lar e com o processo de milonitazação das rochas da primeira pa-
ragênese.

A terceira paragênese é constituida por gnaisser e menos co
mumente por xistos biotÍticos. A almandina tem granulometria cen
timétrica, às vezes peciJ-oblástica com inclusões d.e quartzo. A
biotita tem palhetas de até 5mm de comprimento ocorrendo em agre
gados e orientada formando a xistosídade. O plagioclásio tem
grãos entre 0r5 e 2mm, mas a granul-ometria não é muito variada nu
ma mesma lâmj-na. Os cristais de plagioclásio têm contornos retos,
formam pontos trÍplices (textura glanoblástica) mas raramente se
conectam forî que uma fina pelÍcula de clorita, carbonato e rara-
mente biotita, de granuLometrias muito finas, desenvolve-se por
todo o seu contorno, Cordieríta tem granulometria entre 0r15 e
0,44run, apresenta-se parcial a totalmente transformada em serici
ta e quartzo; seus contornos são os mais variados, desde retilÍ-
neos até sinuosos abrangendo formas denteadas. Os cristais de
cordierita que se posicionam intergranularmente ao plagioclásio
têm sua forma definida pelos minerais ao seu redor (ptagíoclásio
e as pelÍculas de clorita+carbonato+biotita); os que se situam
inclusos no plagioclásio tem sua forma circul-ar. Antofilitaþedri
ta associa-se à biotita e tem granulação submilimétrica. Ocorre
parcialmènte substituida por sificato fibroso ou. venulad.a por
prováveI serpentina. O quartzo é escasso e aparece no contato en
tre antofilita e biotita, ou incluso na almandina, e sua tensão
interna é fortÍssima. Tais aspectos texturais favorecem a hipóte
se de que estes gnaisses tenham se desenvofvido a partir das ro-
chas a cordier ita+anto fi lita+al-mandina peta substituição metasso
mática de cordierita por plagioclásio. Estes gnaisses, ao apre-
sentarem milonitização, tambêm se enriquecem em biotita.
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Admite-se que na área de influência de um conLato tectônico
entre duas unidades Iitotógicas de competências distintas ' o produ
to metassomático acima descrito tenha sido colocado nos xistos bio
títicos uadjacentes, semelhante ao ocorrido nas rochas a fayalita
(ver item III.2). Porérn, não se descarta a possibilidade do apare-
cimento de alguma biotita também por metassomatismo, uma vez que há

parcas evidências de substituição de antofilita por biotita, porém

este fato seria local.
Rochas a cordier ita+anto fi l ita+a lmandina da primeira paragêne

se, foram consid.eradas como " dal-mat iani tos " em concordãncia com

Rosen-Spense (1969) : "as rochas a cordier i ta+antof i l ita da região
de Rouyen-Noranda foram interpretadas como lavas cloritizadas Por
emanações vulcânicas mineralj-zantes e que foram posteriormente me-

tamorfozeadas pelo contato de uma intrusão". Rochas deste tipo fo-
ram descritas em várias jazidas vulcanogênicas / exalativas , sempre
j-nterpretados como hornfelses, de acordo com a reação cÌorita+quart
zo = cordierita+anto f ilita+água.

Na área Noranda há uma nÍtida associação entre o minério e os

dalmatianitos. Na mina de Mil"Ienbach elas são a encaixante do miné

rio (Riverin & Hodgson, 198O)' fato este até então não verificado
em Salobo 3.A. Sabe-se que os maiores volumes de rochas a cordieri-
ta+antofi l ita+almandina no Sal-obo 3A ocorrem a Nw da LT-00 (LT-600

e 800 Nw) sendo que o ninério associa-se à formação ferrífera e ê

bem representado a SE da LT-00. Entretando, verificou-se gue parte
dos gnaisses do F-19 (LT-800 SE) e do F-5 (LT-1225 SE) , próximos do

minério são na realidade antigas rochas a cordier ita+anto fi 1i taial
mandina substituidas por plagioclásio e gnassificadas ou milotini-
zadas. AIém dos dados texturais referidos acima, tem-se a associa-
ção do F-19, onde estas rochas a cordier ita+anto f i I ita+almandina o

correm como delgadas (centimétricas) intercalações, ou como relíc-
tos, numa sequência dominantemente gnáissica.

Aceitando-se esta ínterpretação, então as rochas a cordieri
ta+anto f i l ita+aJ-mandina, atualmente metassomatizadas, poderiam
ter tido um volume maior do que o atual' situando-se bem próximo
ao minério (assim definido até o momento) e, talvez, até mesmo

ter tido uma estreita relação com o mesmo, semeJ-hantemente à

área de Noranda. Estudos sistemáticos seriam necessários para a
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confirmação da extensão entre a associação gnaisse (dalmatiani-
tos) e minérios e, consequentemente, a confirmação ou não dá hipó
tese acima levantada.

Embora a origem acima das rochas a cordierita+antofilita+a1-
mandina não seja escopo deste trabalho, vale ressaltar umoutroas
pecto, euâ1 seja: estas rochas¡ no F-2I, ocorrem também intercal-a
dos à associação quartzo+almandina+biotita+sil-Iimanita (interpre-
tada como metassedimentar) e pela associação hornblenda+plagiocIá
sio (oligoclásio ou andesina¡ t biotita com textura Iocal blasto-
ofítica (interpretada como meta-ígnea) r o que justifica em se con

siderar este pacote litológico como sedimentar com intercalações
vul-cânicas (Iavas e/ou tufos).

TIT.2.4 - XISTOS BIOTÍTICOS

FûIO 07 - F-Lzlz0gn Aunento 33x, XN

Alrandina -quartzo-biot ita -xis to.
FûIo 08 - F-291s45r7ø Arrento 33x, xN

Alrandi¡ra-ctmingtoni ta /gruneri ta -bioti
risto.



os xistos biotíticos e os a grunerita / cummingtoni ta , aparen-
temente, são as rochas mais abundantes do Salobo 34. Inúmeras as-
socj.ações são encontradas nos xistos biotÍticos, a saber:

- biot i ta+quart z o+afmandinalplag ioc tás iotmagnetita (foto 07)

- biot i ta+ha s t ings italquart zota Imandinatmagne! ita
- biotita+gruneritalquartzoJhornblendaJa Imandinalmagnetita

(foto 08)

- biotita+guartzo+grunerita+almandinatplagioc Iás iotmagnetita
- biotita+quartzo+almandina+hornblendalptagioclás io

A biotita ocorre em palhetas variando de 0,3m a 5mm. A SE da
LT-O0 os xistos biotiticos constituem-se de 30 a 100t de biotita,
Os acess6rios mais comuns nestas rochas são a zirconita, rutilo,
magnetita, apatita e turmafina.

Os biotititos (1008 de biotita) são rochas de espessura cen-
timétrica e ocorrem intercalados à guaisquer das associações aci-
ma, sugerindo ser apenas locais de maior concentração de biotita.
Geral-mente, o tamanho e a composição da biotita é similar aodaro
cha soto e sobreposta.

Na paragênese biotita-quartzo-almandina, o quartzo pode cons
tituir até 158. Comumente não forma bandas, encontrando-se disper
so por entre as palhetas de biotita. A granutação varia sendo em

média 0,3mm, raramente encontrando-se grãos com 1,5mm ou0,03nurr. A

tensão interna é sempre forte, mesmo nas rochas onde os efeitos
tectônicos rígidos mais recentes não estão bem definiclos, mas o

fraturamento quando existe é conseguência direta destes efeitos.
A almandina porfiroblástica e/ou peciloblástica com inclusões de
guartzo, raramente biotita, chega a atingir mais de 1cm, apresen-
ta-se euédrica e pode constituir mais d.e 158 da rocha. As inclu-
sões na afmandina mostram vários aspectos. a) dispersas e decussa
das, de tamanho -0,07mm; b) idem concentrad.os no núcleo; c) ídem

concentrados nos bordos; d) qualquer um dos anteriores mas com o-
rientação segundo uma direção que nem sempre coincide com a xisto
sidade atuaf; e) concentradas em cordões sinuosos - textura rota-
cional. No item "b" algumas almandinas possuem inclusões, nos bôr
dos, de minerais que estão em continuidade ótica e cristalina com

o meio externo (quartzo e biotita). Estas observaçõs sugerem que



a almandina tenha cristalizado pré, sin e pós deformação miloniti

A maior ou menor guantidade de plagioclásio, nesta paragêne-
se, não modifica os aspecLos do quartzo, biotita e almandina. O

plagioclásio, geralmente albita, nenos comumente oligoclásio, po-
de se apresentar ou não geminado pol-issinteticamente. Os grãos são
anédricos, de tamanho relativamente iguais numa mesma 1âmina, pos

suindo as mesmas dimensões do quartzo (em média0,03mnJ. Também não
forma bandas, encontrando-se disperso por entre as palhetas de mi
ca, e sua quantidade, em média, não ultrapassa 108.

A associação biotita+ hastingsitaiquartzo e almandina é bas-
tante difundida no F-24, onde forma níveis de até 5m de espessura
aparente (ex, F-24/L39 a 144m) . Biotita, quartzo e almandina guar
dam as características já mencionadas. Hastingsita, normalmente
sub-milimétrica, localmente pode apresentar prismas de até 3mm de

comprimento e 0,3mm de espessura. Seu contato com biotita é bastan
te nitidq,.podendo ser retilíneo, curvilíneo ou sinuoso; biotita e

hastingsita guardam texturas as mais variáveis. Local-mente a has-
tingsita ocorre parcial ou totalmente imersa numa bem formada pa-
Iheta de biotita, a qual se orienta obliquamente à principal- xis-
tosidade, sugerindo que a biotita recri sta I i zou-se posteriormente
ao evento mifonítico. Em outros locais (1ãminas F-24/ 46,6tm¡47i70m¡

e48m, F-1,2/245,?,ûe F-26/3,20,ln) a hastingsita se encontramuito fra
turada e orientada segundo esta citada direção. No prosseguimento
das descrições litológicas, este fato se repetirá, sugerindo que

o processo de recristalização da biotita esteja intimamente liga-
do aoevento pós-tectônico gue produziu os mitonitos. Neste casof
o metamorfismo teria sido temporalmente mais longo do gue esta
deformação, Os acessórios mais frequentes nestas rochas são a ala
nita parcialmente metamítica, apatita e turmalina.

A associação biotita-grunerita, bem representada nos furos 12

e 24 (embora ocorram em praticamente todos os furos), é consti
tuída por mais de 608 de biotita e menos de 308 de grunerita, ra-
ramente apresentando quartzo que pode chegar a 88. Não é comum a

presença de almandina, embora focalmente seja encontrada. Estas
rochas formam niveis de dezenas de centímetros (de até 0,5m) ínter
caladas às rochas a gruner ita+almandina, e às rochas a fayalita,



porém não preservando Lextura indicativa d.a presença pretérita des
te mineral (item III.2.6',. podem conter alguma guantidade de has-
Èingsita intimamente associada å grunerita. por vezes a grunerita
é bicolor (incolor à verde de vários tons). A biotita tem granuLa
ção variávef de sub-miIimétrica até mais de 4mm, orientada segun-
do a xistosidade, O quartzo, quando presente, tem granuJ-ação mé-
dia de 0r3mm, anédrico, contornos sinuosos a end.entados, quand.o
em agregados pode formar pontos triplices, e extinção ondulante
forte à extrena. A grunerita apresenta prismas desde 0r3 a2mm, en
contra-se inclusa e dispersa na biotita, mostra contornos sinuo-
sos e ponteagudos sugerj-ndo ser um mineral re1Ícto de uma fase
pretérita tectônica e/ou metamórfica.

A associação bioti ta+quartz o+gruner ita+al-mandinablaqioc l-á s io
é encontrada nas adjacências da formação ferrífera, exibíndo as
pectos texturais de que contiveram fayalita, e serão abordadas pos
teriormente (item III.2.6') . Além destes aspectos, esta associação
mineral pode também ser encontrad.a associada aos xistos biotita+
quartzo+a l-mandinalplagioc Iás io, sem a presença textural acima ci-
tada, e neste caso a grunerita exibe as mesmas feições descritas
na assoiiação biot i ta-grunerita .

A paragênese quart.z o+b iotita+almand ina+hornblendalplagioc tá-
sio, de menor expressão volumétrica, é bastante controvertida. Nor
mafmente os minerais possuem as característícas já citadas e a
hornbl-enda é peciloblástica com incl-usões de sericita as quaís
aindaexibem refícitos de plagiocrásio. lvruitas destas rochas estão
próximas à meta- ígneas (anfibolitos senso estrito) , como no F-
1,2/2L6,9m; porém em outros l-ocais não se verificaram estas rela-
ções, e as rochas estão associadas aos xistos biotÍticos e as
hornblenda nem sempre são peciloblásticas. Um dos aspectos mais
difundidos é que, geralmente, o opaco (traços) é il_menita ou mag-
netita vanadinifera.

Todas as paragêneses apresentam acentuada xistosidade, Iocal
mente crenulação. Frequentemente pode-se definir a natureza mil-o-
nítica desta xistosidade, e menos frequente estas rochas estão ca
taclasadas.
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III. 2. 5 ROCIIAS A GRT,'NERITA/CUUMINGÎONITA

P(m) 09 - V-3212l9n Ar¡oento 33xr XN

Al-nandina -nagne tita - gruner i ta xis to
fìUtO 10 - F-47 169+105. 

^uento 
33x, Xï

Espinélio-ibenita-ltg clorita-cun-
lingtonita risto.

As principais paragêneses sao:

gruneritatalmandinatmagnetitatqu arLzo; (foto 09)

grunerita / cummington ita+biot ita+c lori tata Imandina' quartzo'
magnetita' espinela; (foto 10)

cummingtoni ta+ f l-ogopitatta lco .

A grunerita e a cummingtonita normalmente não se apresentam

coforidas. Porêm, localmente, há grunerita verde e pleocróica sen

do que frequentemente os cristais são zonados de incolor a verde

forte.
Na paragênese grunerita+almandinatmagnetita há duas texturas

principais. Na primeira e mais representativa volumetricamente, a

grunerita é milimétrica a centimétrica; a almandina, euédrica e
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subédrica, centrim6trica, ó pórfiro-peciloblástica. Os prismas de
grunerita orientarn-se segundo uma direção demarcando a xistosida-
de de rocha (foto 09). As ínclusões na almandina são de gruneri-
ta sub-milimétrica dispersas caoticamenÈe, mas podendo localiza-
rem-se: a) no centro do cristal; bl nos bordos do cristal; c) em

auréoIas concêntricas. Aqui tarnbém, à semelhança das almand.inas
dos xistos biotíticos, a granada pode conter nos bordos, parcial-
mente, prismas de grunerita do meio externo. Há ainda inclusões
aciculares em formas de J-eque, e raramente inclusões que se
apresentam i.so-or.ientad.a s ou evidências de rotação do cristal da al
mandina. Na segunda textura a granulometria do anfiból-io ó dual^
(foto 10). Há como que uma matriz de finÍssima grunerita / cumming-
tonita (prismas de 0,015 a 0,07mm) , geralmente sub-orientada, trun
cada por porfiroblastos euédricos e dispersos decussadamente de
gruneritamilimétrica à centimétricai local-mente estes porfiroblas
tos podem apresentar ligeira orientação paraleJ-a à xistosidade. E

comun, na matriz destas rochas, aparecer biotita, de tamanho idên
tico ao da grunerita (0,015 -0,07mm). Das ínúmeras lâminas estuda
das depreende-se que, tanto a almandina quanto a grunerita, ou ti
veram duas gerações (cristalização em dois eventos metamórficos
de mesma condição PT) , ou estas rochas foram submetidas à miloni-
tização sin-metamórfica cuja duração foi inferior àquela de todo
o metamorfismo,

Nas Tabelas fII e IV as anáIises 10, 13, 1.4, 19 e 20 são
referentes à esta associação e, exceto a amostra 21, não perten-
cem à qualquer campo da Fig. 03,

As amostras portadoras de guartzo, como as de números 16 e20,
representadas na Fig. 03 e situadas no Campo TII, indicam a possi
bilidade destes xistos serem horizontes de uma formação ferrífera,
ricos em alumínio, magnésio e cáfcio. Estas rochas, inicialmente,
haviam sido consideradas como pertencentes à formação ferrífera
(BrF).

A segunda paragênese apresenta
da primeira, somente com adição de
dades significativas. As rochas com

blastos simiLares aos d.e grunerita)

os mesmos aspectos texturais
biotita e/ou clorita em quanti
clorita incoLor (micro-porfi-
e espíné1io verde são muito
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magnesianas, e neste caso, o anfibólio é cummingtonít ico , Hå su-
gestões de gue a biotita possa ser um produto retro-metamór fico
ou tardj--me tamór fico do anfibólio, porgue algumas feições indicam
substitituição de grunerita por biotita. As anáIises 1-7, L8, e 3O

constantes das Tabelas IIf e IV, são representativas deste tipo
de rocha e todas possuem f < æ*.io f,

A terceira paragênese, cumming ton ita +f logopita-l-ta lco , é rara,
somente encontrada no F-19/360 a 362m, e 376 a 379,5m intercalada
em gnaisses blasto-milonÍticos os quais por sua vez intercalam-se
a meta-máficas. Tem textura lepidoblástica com micro-por firob Ia s -
Los de cummingtonita e/ou fl-ogopita dispersos decussadamente no
talco interseptando oríentações pretérítas (tâmina F-19l361,9m)
Uma destas aûostras apresenta magnetita euédrica, cromÍfera, com
Fe> Cr, e magnetita venular onde nenhum Cr foi detectado. Estes
minerais foram consid.erados, respectivamentercomo magnetita primá-
riâ e magnetita neoformada, e a rocha interpretada como meta-ul--
tamáfica (Lâmina E-1.9 / 367, 95m) .

As duas primeiras paragênese ocorrem tanto intercaladas à for
mação ferrífera como também intimamente associadas à paragênese
mais abundante que é gruner ita+bioti ta+al-mand inaiquart zotmagneti-
ta.

TT.T..2.6 - FORMAçÃO FERRÍFERÀ

Considerar-se-á como formação ferrífera as rochas gue posici
onam no Campo T do diagrama Fig.03. Somente as rochas constitui-
das por magnetita+faya l italgruner i tatgreenafita /minnesotaita, on-
d.e os minerais hidratados provieram de fayalita e cóm conteúdo de
almandina e/ou biotita não rel-evantes, podem ser quimÍcamente con-
sideradas como formação ferrífera (BlF). Outras rochas cujo con-
teúdo da biotita e/ou almandina, e/ou grunerita (item III.2.5) são
rel-evantes serão consideradas como xisLos ricos em ferro, como se
verá a seguir.

As mefhores exposições de formação ferrÍfera e xistos ricos
em ferro, estão nas LT-400 SE (Furo 50) , LT-800 SE (Furos L2 e 24),
LT-l.000 SE (Furos 23 e 32'), LT-1,l-00 SE (Furo 6L), LT-|.200 SE (Fg

ro 54), LT-1.400 SE (Furos 35 e 46) e LT-l.500 SE (Furo 29),
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III. 2.6.1 - ROCEAS A I{AGNETITA+FAYALITA+GRAFITA

Fi(lÌO lt - F-3517A7,h Arrento 33x, XN

Rocba ã fåyatl.t¡ (¡agnetlts) itextura g¡a

ûoblásticã o(r pontos trlpllces.

Rochas com conteúdo em fayaLita entre 10-908 e magnetita en-
tre 90-l0Sconstituem níveis centimêtricos dispersos em rochas das

mais variadas composições, principalmente biotÍticas, e mais rara
mente com plagioclásio. Localmente pode-se confeccionar uma lâmi-
na ou seção onde a fayalita ou magnetita, respectlvamente ' apre-
sentam-se com cerca de 1008 enquanto o outro mineral é traço,

A fayalita, nas áreas quase monomineráf icas , apresenta-se com

granul-ometria centimétrica, podendo um único cristal atingir cer-
ca de 5cm. Nos locais biminerálicos (os mais frequentes) apresen-
ta-se principalmente com granulacão mifimétrica (nunca inferior a

lmrn, exceto nas áreas cataclásticas) . Frequentemente apresenta gra
nulação homogênea, contornos retil-íneos e pontos tríplices, ocor-
rend.o semprê, muito fraturada (foto 11),
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A magnetita, em seção polida, apresenta-se em massas contínu
as (foto 72!' onde não se delimitam os cristais. Raramente pode-se
notar contornos poligonais com a formação de pontos tríptices (fo
to 13). Fraturamento ê semel"hante ao da fayalita. A esta magneti-
ta dá-se o cognome de magnetital.
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Fltrc 12 - F-24/108rfu Aurento 53x, - t{.
Seção polida - Xagnetital naciça. h
x{)r5cr e y=7r3cn há napetita! (iten IV.
3.1) associada a bornita cÐ relíctos de

calcopirita.

Fìûm L3 - F-2215L6r7m Âunento 53x, - N.

Seção pofida - llagnetital con contornos ten
dendo a poligonal.

As relações entre magnetital e fayalita são as mais variadas.
Il"lagnetita' pode ocorrer intergranul-ar à fayalita ou nela inclusa,

e vice versa, dependendo da quantidade de cada mineral. Os conta-
tos entre ambas são curvilíneos a retilíneos.
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FìûIo r4 - Y-24l7or5t$ Aumenro 133x, -ll
llagnetitaz envolvendo gruneriÈa e eD con
taÈo .coüi.fayalita.

F(m) L5 - F-2¿+/lO8r8¡
SeCão polida. l{agnetita2
fayalita e grunerita.

FÛlO 16 - F-2417O,5,t+n Arænro 1:¡3x, XN.

Gntnerita eD contato (reaCåo) cm fayalita

Àrr¡en¡g 53:L, -ll
ripiforne entre
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Os acessórios comuns destas rochas são a grafita em palhetas
às vezes bem desenvolvidas, e calcopirita. Frequentemente encon-
tra-se bornita sempre associada à calcopirita com a qual faz con-
tatos sinuosos podendo apresentar cáries (da bornita na calcopi-
rita). Localmente ocorrem mol-ibdenita, ouro, safflorita, gersdofi
ta, nicolÍta e pentlandita, sendo que o ouro associa-se, princi-
pal-mente, aos minerais de As.

Em termos volumétricos esta paragênese é a de maior expres-
são, comportando-se como rel-Ícta dentro de extensões consideráveís
(métricas a dezenas de metros) das paragêneses que se seguem (vi-
de Anexo 03 - Localização das amostras estudadas nos furos de son
dagem). Nas dimensões das amostras utilizadas neste trabal-ho
(-15cm) é impossíve1 fugir-se da presença das transformações pe-
1as quais passaram as rochas a magnet íta+ fayal ita .

TTT. 2. 6. 1 . 1 - PARÀGENESE IIIAGNETITÀ+GRUNERITA+IIfi NNESOTÀI-

TATGREENAI,I TATFAYALTlÀ

A transformação mais difundida é a da fayalita em grunerita e

magnetita, designada de magnetita2, (foto 15) sem a presença de
quartzo. A textura resultante é a de pseudomorfose à fase múIti-
pla (um único cristal- é substituido por um agregado de cristais de
esp6cies diferentes, orientadas ou não ao acaso) . Neste caso a

disposição da grunerita é a decussad.a, enguanto a magnetitaz (fo-
ro 15) ocorre em filetes condicionada pela forma da grunerita.

Esta textura á observada em todas as rochas, desde as pouco
deformadas até as miloniticas, indicando que a pseud.omorfose se
processou em ambiente estáveI, portanto pós-milonitização.

É comum haver uma fina película de magnetita2 envolvendo a
grunerita e em contato direto com fayalita (foto 14). Raramente
encontra-se grunerita em contato direto com fayalita, e guand.o is
to acontece os limítes são de reação (foto 16). Esta pseudomorfo-
se é encontrada em todas as fases de desenvolvimento, inclusive
numa mesma lâmina (vide fotos 2I , 22 e 23).

A outra transformação, menos difundida por ser local , é

transformação da fayalita, ou.do agregado grunerita+magnet íta 2

a

an
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terior, em greena J-i ta+minne sotai ta , com rara pirosmalita, sem a
presença de quartzo. Se o tamanho dos cristais neo-formad.os de gru
nerita é da ordem (média) de 0,07x0,01nm, os de greenalita minneso
taita são micro-cristalinos, formando uma massa compacta esverdea-
da numa peseudomorfose do mesmo tipo anterior. Pode-se também se-
guir o desenvolvimento desta transformação em todas as suas fases,
identicamente à anterior (fotos 2I , 22 e 231 . A transformação em

greena I it a+minne sotaita é encontrada próxima a veieiros de quartzo
(pr inc ipaJ-mente quartzo+turmalina ) e o nas zonas catactásticas e

áreas marginais, sugerindo que esteja associada aos processos flui
dais finais da fase de tectônica rÍgida.

No diagrama !'ig, 03, as rochas pertencentes a este item caem

todas no Campo I, a saber:
- amostra 2 = î-L2/252t7m (toda fy Èransformada em.gru, min,

e gre )

lgre )

(fy parcial"mente transformada em

gru, min e gre )

- amostra 3L = F-46/429,8m (toda fy transformada em gre, min)
- amostra 32 = F-50/1,39,7m (fy parcialmente transformada em

gru, min, gre) .

Depreende-se que as transformações que houveram (vide Tabel-a
IV) não modificaram o conteúdo relativo dos elementos originais,
uma vez que todas aind.a possuem quimismo de formação ferrífera
(BIF ) .

TTT.2.6.2 - ROCEÀS A !1¡ÀGNETTTA+FAYAIITA+GRA}'ITA+AI.}IÀNDI-

NA

'I

Magnetita' e fayalita comportam-se identicamente à paragênese
anterior. Al-mandina é porfiroblás tica , localmente milimétrica, eué
drica a subédrica, contendo inclusões de magnetital (às vezes de
magnetitas = euédrica, item III.3.1) e fayatita. No contato entre
fayalita e almandina a sempre magnetita2 ou gruneritai raramente
estão em contato direto e quando isto acontece, os limites são de
reação (fotos 17 e 18).

- amostra 12 = F-35/724,5A¡I.

- amostra 25 = F-35/788r0m
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FOIO 17 - F-35l71b. Âr¡¡ento Ll3x, -l{.
Abandira eD contato de reação cø faya
lita. Hagnetita2 envolvendo grunerita e

en contato con fayalita. El x{r8cm, e

y:8r0cr tú biottta envolta por Dagneti-
taz.

Foto 18 - F-35l718n. Àrrento 133x, X¡|.

Ide¡ foto anterior ca nicóis cruzados.

As rochas do item anterior intercalam-se a estas¡ ê é óbvio
encontrar-se as mesmas transformações já citadas. Nas rochas trans
formadas em greenalita+minnesotaita, a al-mandina apresenta-se par-
cial a totalmente cloritizada, sendo o desenvolvimento desta trans
formação diretamente proporcional- à quantidade da transformação em

greena I ita+minne sotai ta .

Como acessórios, estas rochas podem conter, aIém dos ja cita-
dos anteriormente, turmalina, fl-uorita e apatita.

Este tipo de rocha também é escasso, embora mais difundido do
que o anterior, comportando-se como finos níveis dentro da assocj-a

ção (magnetita 1 
+ faya I i ta ) gruner ita+magnet ita 2 +a Imand ina+bioti ta .

No diagrama Fig. 03 as rochas deste item se distribuem:



amostra 1

amostra 3

amostra 4

amostra 6

amostra 11

amostra 28

amostra 29

Campo Ir -158 alm (F-12l189,6m)
Sem campo definido; -37t alm (F-l-2l301.,4m)
Campo II¡ -188 alm (Y-IZ/312,0m1
Campo Ir -158 aIm (E-22/ 477,8n1
Campo Ir -10E al-m (F-24ll-08,8m)
Sem campo definido; -208 alm (F-39l31,9,0m)
camPo I/Ir¡ -I4Z atm (F-39l490,0m)

Sendo a Fig. 03 um diagrama guÍmico,o conteúdo de ÀlrOrr nes
tas rochas, correspondentes à presença da almandina, foi o fator
preponderante para que algumas amostras (onde F>84t) não se sítu¡s
sem no Campo I. Para estas rochas se situarem no Campo I, o limite
máximo, aproximado, do conteúdo de almandina é de 158. Na amostra
29 outro fator foi o conteúdo em MgO, muito provavelmente contido
na gruner i tal cunmingtonita.

I.TT.2.6.3. - ROCSAS A ITIAGNETITA+FAYAI,IIÀ+AI¡{ANDINA+BIO-

TITATEASTINGS ITA/ EoRI{BI,ENDÀ

Qualguer que seja o conteúdo de biotita nesta associação, a
mica não está em contato direto com fayalita (fotos 17 e 19) entre
fayalita e biotita há uma fina película de magnetita2 ou grunerita
(localmente podendo chegar esta espessura à 0,07mm). Raríssimos os
.locais ondef.a'contato mútuo e, neste caso, os limites são de rea-
ção. As propriedades óticas e quimicas da biotita são simílares às
das biotitas dos xi.stos bíotíticos.

Verificou-se que é raro milonito de rochas a fayalita sem a

presença de biotita. Nos miLonitos são encontradas todas as propor
ções entre os relÍctos de fayalita e a quantidade de biotita, bem

como êntre a guantidade d.as transformações à grunerita+magnetita2.
As feições texturais e seus reLacionamentos com as rochas soto e
sobrepostas demonstram que, se a rocha faya lita+magnetita I (item
lII .2.6.1) contém fayalita transformada em gruner i ta+magnetita 2 em

perto de 308, na associação com biotita esta relação se mantém. Os

nÍveis sentimétrícos da paragênese III .2.6.I estão disseminados na
associação biotítica.
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Fûfo 19 - F-37l80r2h Aunento 33x, -N.
FayalÍta, biotita " ¡os¡ingsita. Payaþ
ta er x=3r5cr e l¡=3r5cr. tastingsita cc
ragnetita2 no contåto cc fayalita et x=

=3r0cn e y:6r0c¡. O outro cristal de hr.s

tingsita, i-¡ediatænte ao lado do ante-
rior, encontra-se et! contato de reação
:cm fayalita e biotita.

FûIO 20 - F-2411"t't,b Arr¡e¡¡s 33x, -N
Rocha bandeada co nlveis de fayaliÈa e

biotita alternados e nlveis de ragneti-
ta. Fayalíta co ¡enos de 5t de trans-
forraçåo er grunerita+lagnetÍta2.

Deprende-se disto que o apdrecimento da biotita não está asso
ciado às transformações da fayalj,ta em grunerita+magnetita2, caso
contrárj-o não existiriam rochas como a mostrada na Foto 20, onde há
perto de 25T^ de fayalita com rara grunerita e 758 de biotita; e ro-
chas a fayalita completamente transformadas em grunerita+magnetita2
e sem a presença de biotita.

As amostras analisadas deste itemr êrrl relação ao diagramaFig.
03, tem o seguinte comportamento:

amostra 5 - Campo II; -232 alm, -22 bt (F-21 /L43,9m1
amostra 7 - Campo I; -15t a1m? -72 bt (F-22l507,1m)
amostra I - Campo I¡ -tr bt (F-22/5I6,7m1
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Fürc 2l - F-61/191,7m
Aumento 33X, - N

Fayalita + Grunerita+
Hagnetita2.
Fayalita + ninnesota-
i ta+greenal i ta.

FüIO 22 - F-61/191r7n
At¡mento. 133x, Xll
Detalhe da foto ånte-
rior. Fayalita + Grune
ri ta+Ìlagnetita.

FûIO 23 - F-61-/191,7m
Armento 133x, XI{
Detalhe da foto 21.
Fayal ita + r¡innesotaita+
greenalita.



amostra 9

amostra 15

amostra 22

amostra 24

amostra 26

amostra 27

amostra 33

anostra 34

Sem canpo definido; -Íì8 alm, -108 bt (F-23l186m)
campo Ii -1t alm, -9t bt (F-28l336,6m)
Sem campo definido; -1.4È alm, -21S bt (F-35/708m)

Sem campo definido; -tr a1m, -15S bt (F-35/775,85m)
Campo I; -98 alm, -8S bt (F-39l364,5m)
Sem campo definido; -27t alm, -.1 8bt (F-39/292,28Í:.l
Campo r; -88 a1m, -1t bt (F-54l199,lm)
Campo II; -1-08 alm, -158 bt (r-61l191,6m) .

Estas amostras tem como parâmetro F>83g.Analisando-se o grupo
de amostra 22 (2Iz bt, 14E alm) e 27 (272 alm, Lt bt) com Fà90t ,

vê-se que em uma o conteúdo de biotita foi o fator preponderante
para que seu posicionamento ficasse próximo à linha AF, e em outra
o alto conteúdo em almandina, As amostra 9 e 24, também com Fl90?,
situam-se muito próximas ao Campo I.

Na amostra t há 8E de alm e 10t bt, e na amostra 24 há 15t
L¡t. fsto leva a um conteúdo máximo entre 10 e 158 de biotita para
que uma rocha, sem afmandina, cais se dentro do Campo r.

Nas rochas deste item é frequente a plesença de hastingsita/
hornblenda (foto 1.9). Em refação à fayalíta, a hastingsita compor
ta-se identicamente ã biotita, isto ê, envolta por magnetita ou em

contato de reação. Exibe também feições associadas aos eventos tec
tônicos, porém em guase todos os intervalos estudados dois são os
aspectos relevantes. No aspecto mais frequente a hastingsita sugere
ser um mineral- contemporâneo da bíotita. Com ela mantém contatos
normais e orienta-se segundo a mesma direção. No outro, há locais
em gue as relações indicam possibilidades da hastingsita ser põs-
biotita e outros prê-biotita (foto 19). Localmente há ainda suges
tões de gue a hastingsita possa ter substituido grunerita numa pseu
domorfose à um cristal (quando um único cristal é substituido por
um único crístal de outro mineral) ou do tipo pseudomorfose de a-
gregado (quando um agregado de um mineral é substituido por um ún!
co cristal de outro mineral-). É interessante ressaltar ainda a pre
sença de cristais com associação hast ings ita+tremoÌ ita em continui
dade ótica.

Os aspectos acima citados sugerem que biotita e hastingsita re
cri stal-iz aram- se em diversas fases ao fongo do evento de deformação
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ptástica, gue ocorreu num determinado perÍodo do processo metamór-

fico.

rrr. 2.6.4 ROCIIAS A (FAYALTTÀ+IIÀGNETTTA) +ÀLIIÀNDTNA+

cRt NERr TÀ+B rOTr TA+QUART ZOtnaStrNGS r TA

FûTo 24 - F-24162r95Ð Armento 33x, -I{
Agregado de grunerita+ragnetita2 relíc-
to (e¡ ci-a na foto) envolto por agre-
gado de grunerita decussada ruito fina,
os quais estão en contato co o quartzo
e biotita.

FûIO 25 - F-24162,9fu Ar¡ento 33x, Xl{

Relíctos de fayalita (e¡ c¡- na foto)
na transfonaçåo grunerita+nagretita2 ;
bordos de agregados de grunerita (sem

nagneti ta2) ; ragrrctita2 out delineando
o pseudmorfo tertural

A presença de quartzo desestrutura completamente a fayalita, e

nesta associação ê incomum a presença de relíctos de fayalita, sen-
do a presença da transformação pseudomórfica grunerita+magnetita2 a

mais difundida. A fayalita quando em contacto com o guartzo trans-
forma-se diretamente em gruneritarsem magnetita2 a qual, possivel-
mente, também reagiu com quartzo formando grunerita. Nestas rochas a
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associação gruneri ta+magnet ita 2 comporta-se como reLícta envol-ta
pelos pseudomorfos constituidos somente por grunerita muito fina,
decussada (foto 24) onde magnetita2 ou3 existem somente del-ineando
o contorno polígonaI do mineral original (fayalita) . Em raríssimas
lâminas (F-24/62,95m e F-36/760,0m) enconÈrou-se relictos de faya-
lita, e quando isto acontece, a fayalita esta protegida por uma mas

sa de magnetita envolta por grunerita (foto 25).

III.2. 6. 5 - ROCHÀS A (FAYAITTA+Ii{AGNETTTA)+PLAGIOCLÁ,SrOI

BI oTI TAIAI,IIANDINAIoUARTzo

Nesta associação a fayalita e suas transformações comportam-
se identicamente, com relação aos seus limites, às associações an-
teriormente descritas. O quartzo,quanto presente, ocorre incluso no
plagioclásio l\E-16 / 612, 6m) raramente posicíonando-se intergranuJ-ar
mente e, neste caso, a fayalita e suas transformações comportam-se
identicamente à associação biotita+quartzo (F-39l159,2m) onde os a

gregados d.e grunerita sem magnetita2 margeiam a associação antiga
(foro 21) .

O plagiocJ-ásio é pór firo-pec i loblástico de até 4mm, incluindo
biotita e raramente quartzo (F-I6/612,6m) ås vezes recristafizados,
e os agregados de gruneri ta+magneti ta apresentam, também, recrista
lização. A xistosidade é dada pela biotita, sendo esta xistosida-
de associada à foliação milonÍtica.
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Irr.2.6.6 - ROGn À _

1h{û¡T|IIIËTENIIA{QIIÀRTZO

Esta associação foi encontrada sdrEnte sn lIn local de todos os estudados
rra área Salobo 3À. Ocorre no fi:ro f2/ 4I6,6m. Superiorrnente contata ccrn diaþ!
sio não nÞLaÍÞrfoseado, e ìnferionrente ccrn qrErlzo-biotita-al¡mndi¡¡a xisto o
gual possrri i-ntercatações de gnáisses à microcti¡la. Estj¡ativa no fi:ro de son-
dagem irdica unÊ espessurâ aparente aproxirnada de 2n.

A rocha é constituida por atnendina Ç452), eulita (-35%), catcopirita à

bornita (-54), nragnetitâ (-88), quartzo (-3?), ilmenitô (-28), e traços de fay-
afita, cwnrLì-ngtonita, biotita, alanita e rolibdenita.

Textr:ral:rente a rocha é r¡n nilonito brechado, onde as frêturas estão pre-
enchidas por g'reenalitã'firlfumesot.aita +calcopirita+nEgnetitã ou scrrEnte poï gual!
zo, ou por Íìagnetita e/ou calcopirita.

Os porfiroblastos de a]Jrn¡ldi¡a variam de 0,5m, Íuito fraturados, cujas
fraturas são preenchidas por nagnetita e/ou calcopirita+bornita, à sr:trnirirrÉtri
cos, estes representardo a ccnr-i-m:-ição devido à cataclase.

Os cristais de eulita nÐstrêm-se prisnráticos, com aproxirradanente Inm, o-
rientados paralelaÍente a foliação milonítica, e tambÉm quebrados, corn gtanulo-
netrias sub-niljmStrica representando a ccrni¡uição e dispostos caoticarente.
Apresentãm relíctos de fayalita i¡ch¡sa cujos contatos são de reação, e algrt.una

biotita associada.

Fayalita, atém de relícta na eulita, rararrÞnte ocorre em cristais sr:b-mi]i
nÉtricos i¡rclusos em magnetita, predoni.raardo associada/incrusa no ortopiroxênio.

ù¡artzo ocorre em veieiros (¡á citaaos ) ou em cristais sub-n:i1irnétricos e

dispersos podendo ocorrer em contåto normal ccm eulita.
Biotita, ern cristais sub-milinétricos, ocorre associada à eulita, no con-

tato desta cc¡n as áreas cataclásticas e tâmhÉm j¡rclusa na èulita senpre próxi-
rm à urn fratura. Os contatos entre biotitâ e eulita são de reação,

a cwrningtonita ocorre eÍn trFquenos cristais euédricos associada ou inclu-
sa na euLita, serrdo gue no contato entre arTùlas há nagnetita.

Os opacos podem ocorrer em massas iltergrranulares, ou Ílcltr.sos nos ¡ni¡¡era
is ( priìcipa Inente a]¡mndi¡a), porém reis freguentes preencherxlö fraturas da
roctra. Calcopiritã e bornita ocorrern predcxninantarente em cristais isolados e
raramente associados entre si, cdn bornita exibi¡do fi¡líssi¡ms i¡rc1usões de ca1
copirita verrniforne. gá três tipos de negrnetita. O tipo nais difur¡dido é rma

nagnetita titanífera, 1oca1[r9nte forrardo textrÌ.a sirrplectítica crorn silicatos.
Esta magnetita está senpre associada cqn cristais de ilneniita, geralmente estes
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ocorrendo i¡rclt¡sos na magnetita. Este tipo de rnagnetita é o predcnri-nante. O se-
gurdo tipo é o gue se denomi-r¡ou de rnagnetital, À esta lIBg,netita associa-se ca1-
copirita+bornita. O terceiro tipo é o que se densni¡lou de rmgnetita3 ( ite¡n
III.3,I), nìenos at.rrdante do que a magnetita titanífera, ÍE'is abuìdarìte gue nË¡g

netital. ocorre em cristais euédricos i¡lclusos na calcopirita (neo*forrnados) , ou

ccnr: crescj¡nento secr¡ndário ao redor da nngnetital.

TTT.2.7 - CIITRÀS I.TIUI.æIÀS

Além da associôção cc¡n eul-ita foram encontrados outros tipos de litologi
as pouco expressivas.

A única rocha a hedenbergitô encontrada no Salobo 3A pertence ao î-L7/
79L,4Ít, e se constitue de albita AnO5(353), hornblenda ( 30% ) . hedenbergita ( 30% )

e rnagnetita ( 5% ) con traços de ilJnenita, bornita+calcosita e carbonato venular.
A rocha é algo oríentada, o plagioclásio possue textura microscópica ern ¡ncsai-
co, erquanto os nÉficos formam concentrações ccrn hedenbergita no centro e horn-
bleù-xfa nos bordos, dando à rocha rln aspecto rnaculado (nri¡erais analisados por
rnicro-sonda, Tab. I). .êbaixo destô rocha encontram-se as pa.ragêneses qu¡rrtzo +

biotitå+alrErd j-rÌa+sil-limanita (334,6m),à biotitafinicrocli¡a+guartzo+siÌli¡nanita
( 3s6. 7m) .

No F-1O/155,2n r¡m rocha à plagioclásio ccm textura en npsaico Ce granu-

tação fina exibe nregacrist-ais de plagioclásio forterÊnte ters ior¡ados com textu-
ra de recuperação e recristatização, Esta rocha airda apresenta cristais de gq¿

nerita prismáticos e decussados em pseudo-agrregados taÍlbém de giranulação fi¡ra.
Este fato sugere a possibilidade de rochas anteriorrnente interpretadas pela au-
tora cofiÞ andes j-rìitos, poderem ser produtos de recristal-ização dos g,naisses.

A turnrali-na ocorre em quase todas as litologias do pacote. Há deterrnina-
dos i¡terr¡aIos, ern al-g!¡ns furos de sondagem, orde ela é escassa ou resmo i¡resis
tente (por exqrq)lo, na nnioria das rochas a cordierita+ôntofilita+alrEndjra pol¿

co ¡netassc¡natizadas) . En diversos e i¡¡úlreros locais sua presença é superior a
5?. Nt:rn lerrð¡taÍiento rnineralógico executado rìas descrições dos furos 1 a 51 (

Relatório de Pesquisa, Projeto Cobre Carajás) e Iâmj¡¡as. parece haver wn ligei
ra preferência da turmali-r¡a pelos xistos biotíticos e pelos gnaisses, o que não
jrpede de ser encontrada em menor guãntidade nas outras litologias, pri-ncipa.l-
trente nas zonas nilonitizadas. Ocorrem ai¡da rochas a quartzo-turrrali-na onde eg

te rltj¡rc r¡ri¡reral chega a atirgir concentrações da ordern de 3OZ. Rarêmente a
tunmli¡¡a ocorre co{n feições textr¡rais ( for¡ra e fratura¡ento) se¡¡elhante à dos

ni¡rerais ao seu redor, Sua forrna preferida é a er¡ádrica ou subédrica. Pode ocor
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rer dispersa na rocha ou formar concentrações associadas ao gËrrtzo, ou rrE5:m)

forrnar peguenos níveis dando à rocha t¡n aspecto bardeado, A nraj o::ia das rochas
a qì.¡artzo-turmali¡a apresentâ discordância aparente cdn o plano de xistosidade
mais evidente no locaI, e forôm designadas a priori de "veieiros", os qr:ais são

centfurétricos. Nestes veieiros o qr:art zo estirado apresenta-se ccrn fort.íssi¡na
tensão i¡rterna, recuperação/recristalização, enquanto a turrnalfuia na rnaioria
das vezes evidencia pouguíssirno efeito tectônico, poderrdo nìestþ agregar-se dis-
porrlo-se em fonna de legue.

Locakente a turrnl-i¡n existe nos xistos, anfibolitos, gnraisses e fo1ÏrE-

ção ferrífera clcrn textura tardi-metanórfica/milonítica, Neste caso encontïa-
se substituj-ndo pseudcnnrficanrente plagioclásio en gnaisses e xistos, e biotita
em xistos. Pode associar-se à fluorita, alanitô e ao guarLzo, o qr¡aI tantìbem

pseudonnrfoseia a¡rfi¡ótios e nicas. Estas substituições são,descritivamente do
tipo "pseudoln:rfose a rnn crist.al'r (quffrlo r¡n r.u,ríco cristal é substituído por r,un

único cristal de outro mj¡¡eraIi ex. no F-47385,7fm) e/ou "pser¡dcnþrfose a cris
tais nmttiptos" (quardo un único cristat é su¡stituíAo por r,ln agregado de cris-
tais de outro rni¡eral-; srlcstituição esta nais freguente).

Outros fatos evidenciarn que houveran cordições pa.ra recrist-ali-zação de

tuñnalù¡a, ou aporte/reûþbilização corn consequente recristalização da nìesna em

período sil a pós-tectôni-ca rígida.
En al$ms locais a turunlili-zação abrange mais de 60? dos nri¡¡erais cÐns-

tituindo turfiìali¡itos.
Þn diversos locais foram encontrados anfibolitos constituildos por horn-

bler¡da+p1agioclásio ccrn textuïa nenEtobl-ástica, localmente blasto-ofítica, con-
siderados ccrrp neta-ígneas de ccnposição bÉsica a internediária. Estas rochas
encontranF-se tanfém rnitonitizadas e seu volrlne, aparentemente é pouco expr.essi-
vo. Possuern cono acessórios algn:tna biotita e quartzo, e traços de epidoto e se-
ricita; outras encontram-se bastante epidotizadas e sericitizadas.

UI.3 - g¡dRIO E ÀSPELAG ED[nßÁF'Iæq

Faz-se aqui un a¡xrùrado de aspectos que servirão de ed)asaÍÞnto para a1-
gr.u'rs capítulos subseguentes.

A caracterização petrográfica da área Salobo 3A evídencia toda a corplex!
dade das associações minerais que trazem o registro de j¡rítreros processos aos
qr:ais forarn sulÍÞtidas.

Parte desta ccnplexidade pode ser atril¡:füa a lnn relevônte procêsso de dg

forrnação plástica em arnl¡ier¡te metarnórfico, envolverdo ai¡rfa a entrada ou rqnêr-
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nejanìento de fluidos no sisterna.
Esta conjrxltura prodr:ziu o desenvolvi¡rento de t¡nn série de processos, si-

nmltâneos ou não, de transforrnação, recristalização ou destruição de minerais.
Mas há ainda aspectos texturais que perrnitem defi¡rir a interligação e a seguen-
ciação destes processos.

LJm aspecto difundido é o das rochas a cordierita+antofilita+alnnndi¡a rûrs
trarem-se substituídas ¡ror plagioclásio, o qual apresenta textt¡ra em mcsaico
(grranobrástica)' com relíctos de cor¡cierita no seu i¡lterior. os melhores exem-
plos estão no F-I9/tsa,3m e F-5/r37,7m (item rfr.2.3). Àenite-se, a partir des-
tas observações rnicroscópicas gue tenha havido r¡m rerevante transfor¡rnção ne-
tassonÉtica de determi¡radas l-itologias. A caracterização destas transforrnações
apresenta-se aj¡da cørpIexa, porém os fatos petrogrráficos obtidos relacionados
à este evento, atém da feldspatização das rochas a cordierita, é a provávet
feldspatização das rochas a fayalita, ambos ocorrendo à ss-NE da área, entre as
LT-800 SE e 1.600 SE.

A tectônica dúctil- produziu rnilonitos típicos, os guar-s foram também afe-
tados pela tectônica rígida.

os processos tectônicos rígidos responsáveis pela cataclase e/ou brecha-
rento, propiciaram a ¡:ercolação de fluidos, provavehente orir¡ndos das intru-
sões ígrneas do Proterozóico Superior, possibilitando a origem da algrrns produ-
tos netassqrÉticos descritos a seguir:

- substituição pseudcrnórfica de plagioclásio por clorita nas rochas gnái5.
sicas (exenplos nos furos 12, I4r 15, 16, etc.) sendo gue em muitos locais não
nrais existem relíctos do mineral original de npdo a gue a rocha se apresente co
mc um cloritito ou lenù>rando r¡n clorita-quartzíto, dependendo da guantidade o{
ginal de plagioctásio;

- nos xistos, anfibolitos e fornnção ferrífera tenrse, pseudorórfica e to
calrnente, cloritização de granada e biotita, enquanto os rninerais nrais ricos em

ferro (fayalita e gnr:nerita) transforrnam-se pser:dornrrficanrente em mi¡nesotaita+
grreenal itat pirosrna lita .

Todas estas feições são encontradas nos intervalos i¡ttensaÍìente afetados
pela tectônica rígida e nas áreas rnargi¡ais à eles. Estes minerais secr¡ndários
supracitados apresentarn fi¡ríssirna grranulação, enguanto os mj¡rerais gue foram
pseudororfoseados a apresentam geralnrente grossa, às vezes fjJ¡a, dependendo da
neior ou nÞnor ccrnirruição cataclástica

Transfornnções de natureza senrelhante às encontradas nas rochas cataclás-

*o ,,-
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ticas tanùém são encontradas afetändo cs rnilonitos, até apresentarern-se ccnpre-
tôÍente transfonnadÕs em clorita e/ou mi¡nesotaita+greenarita t pirosnnlita, dg
pendendo da sua composição anterior á cataclase. Ressarta-se portanto gue dete!
¡ni¡ados processos de transforîação que afetãram as rochas mironítícas não estão
retacionados à defornação plástica/nilonítica, nes si¡n à tectônica rígida que
atuou na área Salobo 34. Este fato iJÍplica, também, que o evento rígido neste
rocal estudado, terì conotação temporal pós-deforrnação rnilonítica. A sugestão
tem sua origem em vários pontos estudadosr onde rnn rnironito típico encontra -se
catôclasado e,/ou transforrndo (em vários estágios), e quardo transfonrEdos csn-
pletamente ( pseudoncrficanente ) ai¡da pode se notâr que o contato ccm a rocha a
ele soto e/ou sobreposta se faz através de r¡n brecharpnto,. porán não há siste-
netização deste aspecto.

Até o nonento, confornìe citado acirrn, os estudos exequtados sugerem que a
cloritå, minnesotaita, greenalita e pirosnìalita pseudonrcrfoseiam detenrd-rìados
mi¡erais, e estão diretamente associadas ao evento rígido. Este fato pode ser
relevante nos estudos nncroscópícos, desde que se tenha ai-nda preservada, nes-
nìc que grosseiranente, a estrutura origirnl da rocha, porém isto neÌn serpre
acontece,' às vezes a transfonnação é tão profunda que a rocha fica descaracter;!
zada nncroscopicanEnle. TeÍFse corþ exenplo as rochas designadas i¡¡icialmente
ccnp clorita-guaztzitos as quais revel6tram, a¡ús o estudo de j¡¡í¡reras târni¡as,
serern grraisses blasto-miloníticos ccnpì-etarEnte cloritizados e/ou silicificados
(exenpl-o do furo 15).

IIr.3.t - ffiTSTALIZåção E CRESrltE¡ü.rO ffiJ¡DáRIO DE MrNmAtS

A biotita apresenta vários aspectos de recristalização en relação ao eve!
to rlilonítico. Na nraioria das vezes sua cristalização é pré-milonítica, e os
cristais exibem os efeitos desta tectônica. r.ocaLrìente a biotita exibe recristg
Iì-zação pós-nr-itonítica ( Fr-30/330m), coÍn o novo cristaf forrmdo i¡rcluj¡do outros
mj¡¡erais, cor¡o é o cæo da hastìngsita já citado.

Esta recristalização estática (wicolas, 1984) não é un aspecto exclusivo
da biotita ' Gn¡-¡erita e magnetita2, iniciarnente result-antes da . transfonrrrção
da fayalita, tamLém a exibem. Tal- recristali-zação é obsen¡ada sn crist-ais mili-
mátricos de grunerita provenientes do cresci¡ne¡-rto secundário a pa.rtir dos fi-nís
sj¡r¡¡s cristais de grunerita originários da faya1ita (F-I6/ 6I2,6n, F-24/I45,ZI).
Estes cristais rnili¡rxítrÍcos . jazem incl-usos na estrutura secr-u-dária grtn rerita +

'>,)ÍEgnetitâ', e às vezes contén nngnetita' delimitando ljmites preÈéritos de cris
tais nenores de gnnerita decussada.
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Também a nbgnetita2, i¡riciárnrente ern filetes de bordos retiríneos, nostra
recristalização estática em cristais euédri-cos e bsn derineados, os quais carag
terizam a rngnetita3. Evidencia-se ai-nda, nesÈe contexto, o crescirnento de cri.Þ
tais euédricos nos bordos da nng,netital or2; ,r"ste caso una fi¡íssi¡ra e descon-
tínua película de mi¡erais transparentes (provavelnrente gn:nerita ou greenali_
ta/mi-nnesotaita ) deli'nitam o contorno dos cristais anédricos preexistertes, aos
guais os cristais novos euédricos se unem através de proronganrentos em forma de
ístirn¡s.

É frequente a recristalização dirånr.ica (Nicolas, r9g4) dos cristais de
plagioclásio do iten III.2.6.5 (ex. no F-10,/I55, ãn) e dagueles dos grnaisses rne_
tasscmáticos a cordierita; é nnis rara nos cristais de plagioclásio dos gnais-
ses qr:artzo-ferdspáticos e xistos. Devido a difículadade de se discernir entre
os cristais de plagiocJ,ásio recristar.izados estatica[Þnte e os produzidos por
n*tassomatisrþ, creditou-se a este úrti¡nc processo so[ìente os cristais que evi-
denciam estar substitrindo outro ¡ni¡reral, ccno é o caso de pragioclásio subs-
titd-rdo cordierita e i_nterpretado ccrïÞ produto de nìetassqmtisrtc.

obviamente, este aspecto de recristalização estáti-ca e di¡ârnica é melhor
presenciado nos cristais de quartzo. No caso do quartzo, é raro neo-blastos fot
rnados por recristali-zação estática. A textuïa n'rtar e a poligonal , intensanen-
te difurrdidas ,representam a recristalização Ci_nâmica, erìguanto os cristais neo-
forrnados representam a ( re ) cristalização estática.

semelhante ao observado rras rochas biotíticas do item rra.z. , nas rochas
a grnu'rerita/curmi¡grtonita do item rrÍ.2.5, e nos xistos biotítícos illtiîalnente
associados à fornração ferrífera, a arrnandi¡ra também ass,one rerações texturais
diversas ' ocoz:rem em cristais euáricos apreseÌ-ìt¡rrlo rm núcreo anédrico conten-
do i¡crr:sões de peque¡as pi',tas de magnetita (anédrica=negnetital ou 2, 

or., .rré-
drica=nngnetit 3); 

or', cristais euédricos orxle as i¡clusões forrnam un aner entre
núcreo e bordos línpidos ( exenplo no F-24/r45,àn). Estas feições sugerern: ou
que a almandina tenha i¡riciado seu cresci¡rento pré-tectônica pIástica e conti_nr¿
ado até a¡ús o cessanento deste evento; ou fases disti_ntas de cresci¡rento. c-on_
siderar¡lo-se o processo de recristarização dos rni¡¡erais citados anteriormente,
a prirreira hipótese é a rrais viável.

Estas recristari-zações, ccnr¡ descrito acirrn, irdicam que as condições me-
tanórficas peûnaneceram aproxirradanrente est:íveis desde o período gue antecedeu
à detornração milonítica até posteriormente ao seu término.
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III.3.2 - IRæESS E ßAÌ{S!8¡íAçñES DAS RæflAs
À feição rnais relevanLe registrada nas rochas a cordierita+antofilita+a¿

nardi¡a é o netassonntisrTÞ. Nas rochas assi:n geradas, e glre hoje são represent¿
das por grnaisses a plagioclásio+biotita+cordieritatantofilita+afurìandinatgLrartzo
(item rrr.2.3), a rocha a cordierita+antof irita+alrìandir¡a ocorre ccno re1ícto.
seja do ponto de vista vorunétrico ccnr¡ do espaciar-. Ao nnior gn.au de mir-oniti-
zação destas rochas está associada a nnior guantidade de biotita.

A fornação ferrífera ( fayalita+nngneti ta 
l+grafita ) ccrn textura grranoblás-

tica grosseira ocorre ccnn re]ícto nos xistos biotíticos/niloníticos; bqn ccmc
a associação grunerita+mgnetita2rfayarita é tantÉm relícta nos mesrrcs. Rochas
cün blastos de plagioclásio, cuja origem pode ser netasscnÉtica ou de recristâ-
lização estática, também exibem fayatita ou seus produtos corr: retíctos texturê
is' Estas rochas, senel,hante aos grraisses ccrn cordierita, tânìlcerrr apresentam au-
mento no teor de biotita frequenterente associado à fotiação mil0nítica.

As text'ras rnineralógicas encontradas nos gnaisses a cordierita são consi
deradas cdrþ de substituição metassonÉtica ( envolvendo perda e garùro de elemen_
tos), e o me"'lþ não foi defi¡rido para os gnaisses a fayalita. As texturas mine-
ralógicas encontradas na fornação ferrífera ( ry*rrrcl*grrr orígirnndo gz'tr**¡2 ¡ 

"5ode substituição envolvendo apenas a entrada de fluidos, sr:bstituição estã que
será considerada cc¡ro retrcfietaÍþrfis¡rÞ. rdenticanente, as texturas mineraró-
gicas das transfornações fy e/ou gru origirra¡rdo gre+mì¡ tanLÉm serão considera-
das conÐ de substituição retrdrletar6rfica.

.ås rochas a fayalita do itsn rrr.2.6 e><ibem relações texturais gue i_ndi-
camS

gl a paragênese fayalita+rtsgnetital é una associação corpatível;
þl a pa.ragênese grunerita+nngnetita2 é r.ura associação cdrpatíveI;
qL a paragênese grreenarita+nli-rmesotaita é r¡na associação corpa.tívet;
¡!) as pa.ragêneses þ e c são i'conpatíveis ccrn a pa.ragênese a; e a pa.ragê-

nese g é air¡Oa ilconpatível con a pa.ragênese þ;
gl a paragênese plagioclásio+fayalita é rma associação Íncorpatívet;
5) a pa.ragênese biotita+almandinatqlartzo é inccrnpa.tível ccrn a pa.ragênese

s)
Terxlo ern vista est-a.s texturas, a possibilidade da associação fayatita+big

tita ser originári-a de ÍÞtaÍþrfisÍÞ regionar pr.ogressivo fica elimi¡rada, já qo.
este processo não produzi-ria biotita a pa.rtir de fayarita. pelo contrário, o me
tanorfisnn teria hcnogenei-zado o sedirrÞnto origì.al resu]-tarìdo em una pa.ragêne-
se ccnçratíver, e os rellctos ou mi¡¡erais i-ncorpa.tíveis porventur:a existentes,
seriam de tmn pa.ragênese netan6rfica de grau inferior.



or:tra hipótese seria a biotitização da forrnação ferrífera. Neste caso a
sugetão de un evento retrcxretanórf ico netasscnÉtico, sj-n a pós tectônica prás-
tica, teria prodr.rzido os xistos biotíticos a partir da forrnação ferrífera e os
relíctos ora existentes de fayarita e suas transfornações seriam os indícios.
Nesta biotitização teri-a prevalecido o aporte de grardes guantidades de sio2
4110, (vide anáIise de biorita, Tab. I, cujo teor nÉCio é da ordem de 35? de
AJ-rOr) e K2O, nenor guðntidades de MgO e CI, em se supondÒ gue FeO, TiO, e pa.r-
te do Mgo já estivessem presentes conr contritr-rição dos nri¡rerais da forneção
ferrífera.

ccno já enfati-zado anterioñrÞnte, dentre os xistos existentes na área sa-
robo 34, os bio!íticos aparentenente sugere{n ser os rnais expressivos vor1¡ret,.i
rnente. Estender-se a esta pa.ragênese carpa.tíve1 (¡iotita+quartzo+alre¡rli¡n ) o
processo de mètasscnntiwo a pa.rLir de rochas da fornação ferrífera (senso es-
trito e lato I neste j¡rcl-ui¡ldo os xistos gnrneríticos ) não seria coerente, unìa

vez que estas rochas refleten sedjÌìentos origi¡alnrente argilo-a1lmriJ)osos. Fica
fortalecida assi¡n a hipótese onde as rochas biotíticas foram colocadas, ccmo

consequência de processos tectônicos, ern contato ccrn rochas ar¡Lridras. rsto ex-
plicaria as evidências de reações entre ni¡erais anhidros e hidratados encontra
das localÍente.

Do diagrrarna Fig. La conclue-se que os ninerais pertencentes ao BIF, faya-
lita e gruneritã dela provi¡da, possuem Fe >90%, erqì,¡anto a fayalita que deu
origan a eulita e a ct¡üú¡gtonita possue Fe-85%. Gruneritas ccrn Fe enÈre 75-g5u
constituen xistos grr:neríticos ( fornação ferrífera senso lato).

Þnbora o nú¡nero de aruílises seja pequeno, os dados obtidos até agora sugg
rem que as posições relativas destes mi-nerais, neste diagrrama, não deverão variar
sobrenaneira pa.ra cada tipo de rocha. Isto é, fayalita e grr.merita do BIF possi
vê]Jnente seÍ[)re terão Fe ¿ gOU, enquanto nas outras litologias da fornação ferrj
fera os rnilerais terão Fe s903. Este fato pode ser tanto refrexo do netanprfis-
np (já que nas fornações ferríferas do tipo carbonático o nragnésio usualmente
substitui ferro nos carbonatos e silicatos) ccnrc representar variações químiêas
conposicionais do sedfurÞnto prjmitivo.

Levando-se em conta os diversos aspectos expostos sejan corposicionais,
texturais ou de distribruição, acredita-se qr¡e: f) não houve "biotitização" da
fornação ferrífera; 2) r.rn processo de retassorntisrrp afetou as rochas a cordie-
rita, e talvez terùra afetado as rochas a fayalita, estas representadas pelas rg
chas a plagioclásio do item III.2,6.5; Ð este processo rnetasscnÉtico ten cono-
tação pré-nLilonítica, pois as rochas enfocadas ocorreùn tanbím milonitiza.r^s; 4)
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as associações hoje existentes de fayarita+biotita, cordieritâ+biotita, eutita+
biotita ' e outras, são produtos da tectônica plástica/rnilonítica em ambiente ne
ta¡r6rfico ccnpa.tíveI corn a estabilidade destes minerais; e 5) portanto, as ro_
chas refl-etem diferenças nrineralógicas e çJuímicas (xistos biotíticos, xistos
gruu:eríticos/curmilçoníticos, fornnção ferrífera, BrF e gnaisses) gue caracte-
rizam ccxrçrosições diferentes de sedi,.entos pri-rniÈivos. I-ocar.nente há transição
entre alguns destes sedi'rentos, Íìas o tipo ¡rrro ¡rode ai-nda ser discernido, a
despeito do i¡tenso processo de defornação prástica/nrironítíca, devido ao cará
ter anisotrópico do processo.

Hé ainda rochas a grunerita/cr.rrmi¡grtoníta ccrn al-to conteúdo em Ni, V e Cr.
Este fato aliado aos conteúdos relativos de cao, Mgo e Ar2o3 destas afiÞstras
( vide anátises guínicas das aÍÐstras tO, 13, 14, I7, ::B, 2I e 30, Tab. TV) dei-
xam dúvidas sobre a origem essencialmente sedirnentar, e perrnitem aventar a pos-
sibilidade de contrib:ição vulcânica mática/urtramáfica; não se @erxJo ai¡¡da e
li¡ni¡rar a hipótese de origan vulcânica.

outras rochas a grunerita (aÍÞstras 5 e 29) estão diretamente associadas
a forrnação ferrífera- BIF (Fig. 3) senso estrito aqr..Li estudada, acreditando _se
que façam parte do conjunto de estratos transicionais denonrj¡lados de fornação
ferrífera ( senso lato) .
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IIr.4 - ürNERÀIS !ñTOS E sttÀS REÀçffiS Cn{
À FWmsO FEFÍFEÀ

Os estudos petrogEáficos ïealizados na DIPEG/SUTEC seÍpre foram acdrç)arùa
dos do estudo ninerográfico, preferencialrente ccrn a seção polida confeccionada
na parte gênrea daguela orde foi confeccior¡ada a l-âni¡a delgada. Este dado vem
enfatizar os aspectos gue se segu.em, e çJue representám as mais freguentes rela-
ções entre m-i¡rério e fornnção ferrífera e rochas associadas.

Os sulfetos são encontrados:

- nas rochas a fayalita+magnetitar (item rrr.2.6.r). predcr¡Li¡ra calcopiri-
ta ccm rara bornitâ. Estes sulfetos podem ocorrer sn cristais isolados, nìas co-
m¡renÈe exibern intercrescirEnÈo sìrrplectíticos. os aspectos são: a) cc[nttrrente
associados cdn ¡rragnetitã 1, irr"lr¡"o= ou em contato siluosos; þ[ i¡tergranulares
aos silicatos e nagnetita; c) raranente em fratrn:as que i-nterseptam os minera-
rais; !) na cliwagan dos rni¡lerais.

- r¡as rochas a fayal itaürìagnetita ]+a heldi¡a (item rTI.2.6.2). ocorr:em em
gì.lantidades similares, predønirantes, cc|n rara calcosita/aigenita. os ðspecLos
terturais são idênticos aos do item anterior . predonina'do sirrplectitas;

- nas rochas a fayaritatnagnetital+biotita ( item rïr.2,6.3). preddrü',a
bornita sobre calc.osita/digenita em i¡rtercresciîento sirplectítico, cctn rara
calcopirita. Aspectos texturais idênticos aos anteriores.

- nas rochas com grwrerita+nagnetita2 (item rrr.z.o.l.r). o apa.recirrento
destes rn-i¡rerais retrcrnetanórf icos coi¡rcide, guantitativa, proporcionar e direþ
I.Þnte, ccm o de calcosita/digenita; e i¡lversanrente ccrn a qr:antidade de calco-
pirita. Estão associados ccrn bornita, silIplectiticaÍÞnte, en quantidades variá-
veis, porém nunca predoni-nam ccnpletalnente. sobre bornitã. A-rém das texturas aci
rm descritas, ocorrem ÞmhÉn: g) ripifornes entre os cristais de grunerita adviJ¡
dos de fayalita¡ substituj-nlo parcial-nente nagnetita2;

- nas rochas a greerìalita+mfumesotaíta (ítem ¡rr.2,6,1.1).Ftredüni_na calco
sita/digenita sobre bornita ( si:rplectitas) e não há calcopirita. podem apresen-
tar todas as textutas anteriores, e é frequente em veieiros interseptando os mi
nerais da rocha.

É cqr¡.¡n e¡lcütrar-se calcopirita+bornita e bornita+calcosita/digenita, pg
rán é raro a coexistência dos três rninerais, e quardo isto acontece, não se en-
controu contato nnitr¡o entre calcopirita e carcosita/digenita. Bornita e calco-
pìrita apresentam contatos si-r¡uosos nas:rochas do item frr.2.6.r, e é ccnn¡n a
borniita provocEr'cáries na calcopirita. Os i¡rtercresci¡rentos sirrplectíticos tor
rnnrse nais firps à nedida gue o ¡etror¡Eta[þrfim:torna-se ¡rsis baixo ( .ou..hl=
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dratado). É raro os surfetos apresent€¡rem fraturas, mesm) sob a i¡fluência da
tectônica rígida.

A nagnetita guardo inch:sa nos sulfetos é euédrica; qr¡ando trÞrcialmente
incrusa apresenta os ri¡rútes gue estão em contaÈo cd. o surfeto euédrico, en-
gu,3ndo o restante do cristal peûnanece na fonna anédrica. considerou-se anteri-
orfrÞnte a recristalização da negnetita2 e crist-al,ização de rngnetita através de
ísti¡ros (nucleação) cqntr magnetitê3, ocorre.rdo nas rochas afetadas peJ-o evento
ptástico e com conotðção tar¿i a pós-rnitonítica. . Estando os surfetos, princi-
pal,nente a associação car-copirita+bornitä, r,igados texturalmente a .on períooo
tardi a ¡És evento nr:ironítico, optou-se pela denonìnação de rngnetita 3 

àquera(re)cristalizada associada aos sulfetos,
À rnagnetita que se associa à carcosita/digenita das rochas cün gÉeenalita+

nri¡nesotaita, anédrica, ocorrendo predcrnjlanternente em veieiros, denonirou-se de
rnagnetita4.

É possível que a entrada de água no sistena tenha favorecido a dimi¡rui-
Ção da fr., e conseguerÌteflente Uu uar, o que justificaria a transforrnação da
carcopirita em bornita. e desta ou destas em carcosita/digenita, nas rochas do
BrF retrcfiEtanf,rfoseadas. É tarbém possível gue as corxiições do ftuido nas ro-
chas a biotita, PHro *ior, tenlìam provocado algo sirnilar. Mas os dados ai¡rda
são j¡rsuficientes trEra afirrnar-se gue: a bornitâ terùa substítuído ca J-copirita;
ou que a solução sólida constituída por s-Fe-cu tenha inicialmente origi¡ado
calcopirita e posteríornrente bornita e calcosita/digenita; ou que o processo de
geração dos sulfetos tenha sido contínuo,

A tentativa de se definir tal aspecto não foi bem sucedida, prì,cipalmen-
te porque não trá anárises guôntitativas das fases sulfetadas, não se tendo @!
do utilizar com rigor dos diagrarnas contidos em BarLon & Skinner (1979).

Devido a estas li:nitações, optou-se por utilizar o diagrrann Fig. 2 ( em

BarLon & ski¡r¡er, Ì979) pa.ra erdlasar argnj[lEs interpretações, as guais levaram
às seg,ui-ntes possibilidades:

eI no dj-agrama Fig. O2a vê-se a possibilidade dos sulfetos primitivos
tersn sido pirita+bornita, ou calcopirita (pi+tn=cp). Neste caso, levando-se

em conta a raríssi:r¡a pirita existente na forrnação ferrífera, a pouca calcopiri-
ta e a profu.são de bornita, eû'¡tende-se que, se os sulfetos pr.imitivos tivessem.
sido pirita+bornita deveri¡ ter havido nnrito pouca pirita pa.ra se ter tanbém

tão pouca calcopirita. o i¡rverso não seria aünissível devido as relações quant!

tatirrès atr¡ais.
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ftc. 02! Métodos comulente emPregados para replesentár equilibrios nulticomposlcionais não interfe
rentes. o mesmo típo de linh¿ é usado para índicãr cada tipo de reação ern cada figura,
nas é inpra:icáve1 plotar ê série lnteirê de 1ínhas em cada tipo de reação eÍì câda figu-
ra. Todos esses diagramas são calculados parâ 150QC e una pressão de H20 de 40 bars. Abre
víações: py = pirlta; gn = galena; ang = anglesíta; ccp = calcopirítai bn = bornlta; mag

= nagnetita. 0 campo de estêbilldade para sulfato ferroso deveria apârecer en (a), mas

não fol incluidoi e e1e estariê fora do diagrama en baixo pll ern (c). ( em Bårton e

Skinner, 1979).

¡l oo aíagrarm Fig. o2c vê-se a possibiridade dos sulfetos primiti-
vos terem sido bornita, ou calcopiritâ (cp--tn+mt). Sugerir_se que a calcopírita
ter¡lìa sido o sur-feto pri:nitivo parece bastante aceiúve1, te.do em vista as
guantidades ïelativas atuais destes sulfetos, e o fato da nngnetita3 apresen-
tar-se euédrica guardo em contato ccm os sulfetos.

Para cdr{)letaÌ o quadro textural existerÌte, restaria aveù-ltar_se a hipó_
se de que a cristalização da nragnetita3 teria desestrutr.¡rado a solução sól-ida,
crorn relação à q,antidaoe de Fe, propici¡rdo a forrnação de car-cosita/digenita.
Neste caso o eutectóide resultante seria triplo, do tipo degenerado (na qual
rme fase não é nucleada até que a fase anterior terùE se cristalizado tótatmen-
te). tsto é, scnente após o término da cristalização da rnagnetita nuna fase i¡-
deperdente, teria havido a cristalização da calcosita/digenita (cp=nrt3+bn+cc) .

As textr.¡.ras sugerern tanìbem, gue a fase fluida associada à tectônica rígi-
da, além de propiciar a fornnção de naior guäntidade de carcosita/digenita. tam
txin renr¡bilizou localnÞnte estes sulfetos-

pH
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rv - Esn æ rD FÍCTES DA [W,rÈção FTRRfrEA

A cJ.assificação dos BrFs comc óxido, carbonato, siLicato ou surfeto cor-
responde às fácies sedi¡rentárías pRruÁRrÀs. As rochas do tipo guimicogênico o-
correm rìê fornra çxrÏa: no contexto gerar o fácies óxido senpre contém rnna certa
guantídade de carbonato, assirn ccno as rochas do fácies silicato e carbonato,
res¡:ectivaniente, sempre contérn algrurn carbonato e silicato e/ou óxidos.

Geoguimicamente estas rochas são simitares no conteúdo de sio2 e Fe cdn vg
riações da relação Feo e Fe2o3. outros constitujìtes i¡cluem A12o3 e árcalis em
pequenas guantidades. es únicas exceções são o fþO e o CaO, a¡nbos ocorrendo
em tipos de fácies carbonato. ccrn rþo usuarrÊnte substituto dos Fe-carbonatos e
Fe-silicatos.

os BrFs exibem, freguenteùnente, nudança na associação minerar, difererìtes
grraus de oxidação, diferentes capa.cidades de oxidação-redução, diferentes con-
teúdos origi.:r-rais de ágtra e CO2, e distrib:ição desig,ual dos carbonatos e sili_
catos .

A ccnposição de r¡n BrF atual- foi predetermi¡ada pel-as condições fisicoqui-
micas dos processos diagenéticos e protcfiEtairórficos controlar¡do a fornnção dos
mj¡¡erais ci¡leticamente ûìet-aestiíveis e esúveis; quando a rocha é ¡rpta¡nf,rfoseg
da, sua corposíção torna-se uníforne pelo desaparecj¡er¡to de t¡n ou unis ¡n-i¡¡era-
is primitivos, estardo este fato vincul-ado ao gïau do metanprfisr¡¡ e aos flui-
dos donj-r¡antes. .Assim as forrnações ferríferas atuais apresentam ì.mta ccrçosição
rnineralógica que não deve ser consíderada ccno corresporderte do sedìmento gui-
nr-icogênico prirnário.

serj-a pois necessário estudar-se as características geoquímicas primitivas
da rocha para se ter subsídios na config,uração do seu fácies prirnário.

rv.l - ¡ùnh¡sF:s DE RE[rESsãOffi'ICrEritlES m CfxREåçãO DE

PEãRSCN.

Tendo-se em visÈa o aci¡a etq)osto, optou-se poï Gross e Mcl_eod(l9go), os
guais trabalhðr¡do cdn nþdelos corùecidos de fornnções ferrífeias, util-i_zardo
anáfises quínicas de elerÞntos nóveis e i¡óveis, e efètuar¡do anárises estatís-
ticas defj¡riram r¡re série de características e diferenças entre os vários tipos
e fácies de forrnação ferrífera,

Estudando-se os dados obtidos por estes autores I consegrriu-se un nr,inero de
1l- ere{rp¡ltos diagnósticos pa.ra a definição do fácies de rnna for:ngção ferrífera,
em detrimento dos 26 por eles ôr¡a risados, desde que estas rochas pertençam à r¡n
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BrF, a sôber: Fe2+, Fe3+, tre3+. ti, v, c-o, Ni, cr, I,{g. K, cu e s, onde TFe3+
sigrnifica o total de ferro calculado ccrTÞ Fe2O3.

Primitivanente foram consíderadas corn forrnação ferrífera da área sa tobo
3A as rochas constituidas por grnrnerita (ítem IIl.2.5) e as rochas constituidas
por magnetitô+fayarita (ítem rrr,z.o) transfornedas ou não. sob este critério
escolheu-se 3r an.stras dentre as coretadas. acrescentando-se nnis 3 arÞstras
gue, a priori, ¡á se supunha não pertencerem à fornnção ferrífera ( arnostra 17,
18 e 30, por serem rmg,nesianas ) .

rnicialmente processaram-se aná]ises de regressão ccm todas as 34 aÍþstras
analisadas qr..rimicanrente, e outra ccm as 31 ancstras constituidas de rochas gue
se considerara fornnção ferrífera, supondo-se encontïar argnnn resurtado incoin¡¿
tível rerevante- os resurtados obtidos foram, pra ticanìente. idênticos. pesgui-
sou-se então parânretros que distinguissem quimicanente as diversas rochas de
fornração ferrífera (senso lato e restrito).

Para se diferenciar ccrn segurança as rochas da fornnção ferrífera (BIF)
das rochas argirosas a e1a associadas e rnetarþrfoseadas, tendo qn vista a apri-
cação dos dados obtidos por cïoss e Mcleod (já cit. ),utilizou-se dos coefici_
entes 'A', F e M. para tal, além dos er,ementos aci¡a rnencionados, anarisou-se talq
tém cao e AL2o3; sio, foi tarùxim requerido para melhor fecha¡nento das análises.
Todôs as análises constam da Tabela fV.

Para o cáIcu1o destes coeficientes foram utilizados os critérios de
Mel'nik (1982, p.27), onde F = conteúdo sn Fe, A = conteúdo ern alunina, c = con
teúdo e¡n cálcio e álcal-is. e M = ¡,Ícrol ¡\¡kr-)sÀ] ô +ñã.\!E'õ^¿E^ ^ ^^1^.-r.
vés das razões nr¡rare".tt"' " 

Itl = ¡lso/ IqolAl2o3+cao+Feo*Fe2o3 ' cal'culados atrg

A distinção quínr-ica dos horizontes ricos em ferro e ricos ern argira foi
feita tonando-se por base as rerações dos coeficientes AFM, ccno exenrplificado
na Fig. 3, extraída de Mel'nik (19g2). Segurdo este autor, todas as forrnações
ferríferas estão dentro do campo r e são representadas por .un waror de F è 768
e A I 5%, enbora as rochas a hematita e/ou nngnetita estejam caracterizadas por
ur alto valor de F (97-1OOU ) e A mlnino (O,O _ 1,5e") . Sdr=nte guando aparecen
as bandas argitosas e o valor de A at¡rÊnt_a (até lOU ) nentendo o conteúdo em F(
76-872) é gue se distingue ,on campo que reflete as finas rentes de argirítos in
terbandeadas ao BrF (caÍ[¡o TI). o cilpo lrr representa diversos xistos que con_
Èém finäs lentes ou horizontes de BIFs.

Assim, processaram-se ¡nais três anárises de regt essão: wrn or¡le todas as
an.stras têm coeficiente F¿ 76u; outra onde al-ém de î >762, possu€un tambem
A < 5*; e outra constituida so ìente das aÍþstras gue se posicior¡âm no cârsþ r
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Fla. 3 - c€racteristicas pêtroqulnicas da forragão ferrlfera e xistos da áreaSalobo 34. GAltpO I: rochås ã nagnetita+f¿yalita+gnherlta (+fy) + greenalita/
Einnesotâita(+fy rgru) , a¡ostras 2, 12, 25,31 e 32; nagnetita+fayallta+gnme_
ritâ(+fy)+al¡endina(até t5t)+greenalita/rl¡¡nesot"1¿¿(+qr,gm) r aDostras l, 6,1l; nagnetlta+fayalira+al-Eandioa(<15*)+u1e¡i¡"q"a6 l5%)+g¡u¡lertta(+fy)¡lgreena
lita/Dinn€sotal ts (+fy, sru ) , aoatras 7, a, ß,26 e 33. cAltpo rt: rochas ahagnetitã + fâyalite +al-Dandlna(>l5t) +biotirå(>I01), ,ro-*.."-i] 5, 29 e yt-
GAIIPO III: rocl¡ås a gruDe¡ltå+al¡andilnå+ùa8netltå, :ltrrostras f¿ .12O. O" .*_pos I, lI e III foraD deflDtdos por lrel,nik (tgAZ, p-2A, Fig. l2), onde FcoDteúdo e¡ Fe, A = conteúdo eh al¡Eina e fr = üeo/ügolcâO_;rr;;;;;;;r;r:--
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da Fig. 3.

As análises de regressão forêm executadas através dè wn terminal de tele-processâÍìento ( DIPEG/SUTEC ) ligado ao centro de r>r.ocessaÍÞnto de Dados (cpD) dac\RÐ em Ììrbarão (ns). e também na DocEçEÐ/Bero Horizonte.
os coeficientes de correlação de pearson são representados do segminte nrc-do: coeficientes de correlação positiva à.70 são representädos por tnn sinalpositivo g'rande,' coeficientes de correlação positiva à.40 são representadospor un sinal positivo peçluenoi coeficientes de correração negativa s .40 sãorepresentados por un sinal negativo. Os coeficientes de corr:el-ação de pearson

obtidos por cross e ¡&rleod (3á cit.) estão representados deste rrcdo na Fig. 4,contendo os coeficientes correspondentes aos 13 elementos enfocados. os coefi_cientes obtidos para as rochas do sal.bo 3A estão contidos na Fig. 5 (nr¡nérica).
Na Fig' 6 estão representados soÍÞnte os coeficientes relevantes encontrados noSalobo 34, ou seja. aqueles gue pcrssuem correspondentes na Fig. 4, ccm a fjnô_lidade ccxnparativa, e portanto identicanente a representação da Fig. 4.Nas Figs. 4 e 6 os eleÌìentos considerados pouco nóveis, ou ,,j¡óveis,, 

es_tão nwn campo separado (T!.e3* à tug, inclusive ).
As análises de regressão executadas cqn as 34 aÍþstras (similar a executa_da com as 31 aÍÞstras), encontra-se nas Figs. 5 e 6 ccrn o cogïìc'ne de "Totat,,Estes resultados não devem ser considerados fielmente ccflþ relevàntes, t¡tìêìvez que existsn an'stras aí incluídas e gue não pertencen à formação ferrí-ra e/ou a rochas a ela associadas, a'ém de não existirem critérios químicos. Estão incluídas pa.ra efeito cornparativo.

O pri:neiro parånretro utílizado (F¿ 76?) eli:ninou as amf,stras IO, !3, L4,16, 17, 18. 19. 20, 2]_, e 30, sen o que as anìostras 17, Ig e 3O possuem F S 50?e não estão representâdas na Fig. 3. As correrações referentes a estas anári-ses constðm das Figs. 5 e 6 cctn o cogncme de ,,F à 76å,,. Este parânretro elirni_nou todas as arcstras constituidas por cum:ingtonita e praticanente todas cons-tituídas por crn¡rerita (item III.2,5),
A inclusão do parårretro A <s%.reduzritì o número de arûf,stras païä 1g e ôsaná1ises encontram-se nas Figs. 5 e 6 ccrn o cognonìe de ,,F > 763; A S 5?,'.Asanþstras 3, 4, 5, 22, 27 e 34 eliminadas cc'n este parânretro estão distrib:ídas

nos itens rrr'2'6'2 e rrr'2'6'3 (conteúdo sigrnificante de arrnandina e/ou bioti-ta. vide Tab. IÌr).
Para serem relevantes as comparações entre os dados obtidos no sa 10bo 3Acorn os obtidos por Gross e ¡bI,eod ( já cit.), é necessário que as rochas equiwa_tham guimicanrente às rochas de BrF. Assi:n, processou-se as análises contendo so
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ment-e ðs arnostras oue se sitrËrrêm no CaÍìpo I da Fiq, 3, e gr.te nas Fiqs. 5 e 6
estão representôdas ccm o coqna|ne

Na Tab. v encontraÍFse as anÞstras utirizadas em cada anátise de regres-
são.

ÎABELA V

aì{osrRÄs urrlrzaDAs EM caDA aNÄLrsE DE REcREssÁo

MREÆÃo Âr{osTRÂs

IÛIÀL

rè76!b

¿76tt AS5t

c^tilPo

L23456789IO11 12 13 t4 lJ 16 17 t8 19 20 27- 22 23 24 25 26 27 28 29 n

31 32 33 y+

123456789al 72 ti 22 23 24 25 26 27 2A 29 31 32 33 3r+

L2 67891r12t5 23 24 25 26 2a 29 31 32 33

12 67A all2ls 23 25 26 3r t2 33

foeros das rtoatras correspoDdeD aos nÍueros (entre parênteses) da Îab. IV

A Tab - \II é r¡m variante da Fig. 6, para rþstrar a equivalência dos da- |

dos obtidos. Nestð tabela levou-se em conta o si¡¡al- do coeficiente de correl-a- ,

ção, se negativo ou positivo e sua correspordência corn os dados de Gross e l

t'IcI.eod(jácit.).Àssjm,sedoisdeteñrLi¡adose1errrentosposSuant'rt'positivo,
tônto r¡a análise do Salobo 3A gL¡anto na dê Gross e Mclecrd ( já cit.) nr¡n detenrli- 

,

rndo fácies (não influi¡¿o se um for positivo >.70 e outro > .40), el-e é rep¡g l

sentado por r.rn si¡a1 de igr:aldade. se ao contrário, forern opostos (r-un positivo
e outro negativo) e1e é representãdo por r¡n si¡al de desigualëlade.

ccm3 resultado, as sugestões obtidas entre todas estas ccrnparações são: a r

fornação ferrífera da área Salobo 34, guimicanente equivalente à elr, seria do
tipo AJ-gcne, e seu fácies seria r¡n Risto entre os fácies carborìato e sulfeto.
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a)- Corpa.rações erÌtre os dados obtidos por cross e ¡4cleod ( 1980) e os
obtidos na área Sal,obo 3À.
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TÀNF5À VI

¡)- ccxrparacões entre os dados obtidos por Gross e !4cI-eod ( 1980 ) e os

ob,tidos na Fln. Salobo 3A' Scfiente correlações relevantes '
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w.2 - DIS,S#

was análises estatísticas o prirneiro fato gue chama a atenção é a redução

cþnsecutiva do mjnrero de pontos ccm a adição dos parâmetros escolhidos ef consg
querìÈemente, sua representãtividade. Àcreditð-se que, se se considerar os resuf
tados de cross e t\rcLeod( já cit.) coro vátioos, não seria necessário ran grande

ní¡rero de arÞstras pa.ra a sugestão do tipo e do fácies de r-um forneção ferrífe-
ra, sem que isto signifique não haver necessidade de estudos cdrplementares. O

ní¡nero de pontos a que ficou reduzida a aná1ise "Campo I" é pequeno, necessitan
do gue æirn feitas análises estatísticas abrangendo un número rnaior de aÍþstras
pe.ra a confirmação da sugestão aqui exposta. Isto é viável, rlna vez que se nþs-
trou gue as rochas da fornnção ferrífera quimicanrente ccnpatíve1 ccrn BfF são so

¡nente aquelas constituidas por nEgnetita+fayalita, com ou sem transforrnações, e

cqn pouca ou nenhtrrrb biotita e/ou alnnndina, e ô coleta ¡:ode ser setetiva.
As inú¡nreras corparações efetuadas atestam que a partir da análise do "Tb-

tal" de arDstras até a análise
cando o tipo Algsna e o fácies carbnato-sulfeto, em çJr-re se pese a análise do

de anÞstras conter v¡írias não representativas de forrmção ferrífera ou

resnp de horizontes ou níveis à ela associados.

Cdrparando-se os elementos da Täb. VI vê-se que não há qualquer inccmpa-

tibilidade con relação ao fácies óxido-A1gcrna, porém a qlantidade de análises
onde "r" é negativo (Figs, 4 e 6) depõem quanto a se considerar este fácies co-
nÞ um coÍponente a rnais na associação carbonato-sulf.eto.

Entre os elsrentos considerados i¡óveis ou pouco nóveis, os coeficientes
de correJ-ação de Pearson obtidos entre os elqrEntos Oocfi, C5rxA1, Crx¡,lg 'e Crx

?+tfe-- ( Campo I), sugerern que o tipo Lago Superior, fácies silicato e carbonato,

não deva ser considerado, r¡na vez çJue são opostos ( I ). &í urn correlação en-

tre os elementos considerados [óveis, Fe2**Fe3+ (negrativ-a), gue somente existe
no fácies carbonato-I-ago Superior. Este fato ratifica o fácies carbonato, colq
car¡do em dúvida o tipo da fornnção feirífera ef possivelmente, suâ origem, r.una

vez que os cl-ássicos BfFs do tipo Algøìa são interpretados cono "sedimentários-
vulcanogênicos" e os do tipo Lago Superior ccmo " sedinentários -clásticos".

De acordo ccm os estudos de Mel'nik (]198'2), no fácies silicato à 640-

69oec, a transfornnção da grnrnerita em fayalita é aconparùrada pela fornnção de

quartzo, e a associação fayalita+quartzo é estável nas condições de fácies grra-

nu-lito (Fig. 74, em l,Iel'njk, Ig82). Na deposição e diagênese este tipo de
fácies não contérn siderita, o siricato de Fe2+ esúvet é r¡n rni¡eral do ti-
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po greenarita, há excesso de sírica, ccrn possíveis óxidos férricos presentes, e
a fase fluida nos espaços intergranulares consiste principarnrente de água. No
fácies carbonato a reação magnetita+guartzo+C = fayalitâ, sem a fornnção deguartzo, se dá acinn de 5oo-6ooec e é estáver desde o fácies anfibolito baixo,
sendo gue neste tipo de fáci-es a feição típica da deposição e diagênese é a as-
sociação siderita+quartzo usualrnente com a presença de óxidos de ferro (rmgne_
tita e hematita ) e presurnindo-se gue não haja Fe2+ ern siricatos hidratarros.

Nas rochas da fornnção ferrífera da área Sa lobo 3À não há guartzo em pre_
sença de fayalita. Nas rochas ricas em ferro (xistos, principalrrente a biotita),
guando há guartzo o rnesnÐ^exibe feições de gue não pertenceu à associação rmg-
netita+fêyali¡¿ ( + gru+mt2). e a fayalita não é estável e!¡ s.Ëì presença, eviden
ciando condíções inferiores àguelas granulíticas.

os estudos estatísticos levados a efeito sugerem fácies carbonato-sulfeto,
o que justifica a presença da gïafita nas rochas fayatíticas. Bn se levando em

conta gue no fácies carbonato a associação típica por deposição ou diagênese é
sideritå+quartzo, a probabilidade de se obter a associação atuôl de rragnetita +

fayarita no fácies anfibotito é bastante provtível. por outro lado, o tipo sL¡lfe
to existente na área Sal-obo 3A foi considerado por R.W. Hutchinson (ReI. Int.,
1979) cono do tipo vulcanogênico, e o mi,ério associa-se inti¡enente cqn a for-
rmção ferrífera. sabe-se que fornações ferríferas do tipo Algc[,,a estão intirna-
nente relacionadas aos processos de vulcanisnp sulnrarino.

PorÈanto, os dados e sugestões ora ernitidos, estão em concordância com os
dados petrográficos, guírnicos e com o tipo de jazida sulfetada que a forrmção
ferrífera contém.
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v - rEleüxErs¡D m Ecß¡eçso EERfFEÀ

ccnp sr¡lcsídio aeste capítuto seri-am necessários estr¡dos geoternunétricos
e geobancrnítricos, os gr.rais poderiam ter sido executados r¡ërs rochas a co:¡dieri-
ta+ar¡tofirita+alrnandi¡a (par cprrilierit¡+almardina) ou r¡as rochas a eulit¡+faya-
lit¿+alnnrdi¡la Ipar eulita+al¡mr¡dinar Sack(1980) ern C,oIe e Klein(l981a)]. Se¡
do o par cordierita+at¡rsrdi¡¡a o rmis corùrecido ele havia sido eleito para tais
egtr¡dos. Forérn, os lresncs não se concretjzaram a teûpo da exectção desta dis-
ser:tação.

Eln virtuile disto, o estr¡do rnetanórfico aborrdado, caracteriza-se pelo est¿
beteci¡nento de vários parânetros, c-oÍn base em dados mineralógicrcs e texturais
atuais, atém dos dados obtidos no itenr anterior, bern ccnr¡ discussões sobre os
IIESTIICS.

As interpretações sequentes serão váriaas scnente para as nochas gue hoje
se apresentam cqr¡c magrnetita+fayalita+grafita, isto é, gLdmicarnente eguivalen-
te às rochas de BIF.

v.I-^ilrtBrE¡tt3ælErcsÏção

Segnurdo Coratani et alii(1984) há ¡nssibilidades do pnineiro ¡retarncrfisnr
r¡a área Salobo 3A ter se originado ai¡rla no Arqueano.

Segl-rdo Mel'nik(1982) e¡n aondições Arqueanas o estágio de deposição quimi
cogèinica do fe¡ro ¡nde ser dividido em:

car;E¡ato(sideri.ta)
re2++(cc¡^) , +(u^o)-, =F*Ð^+2H+zgas ¿ LLq J

(Me1'nik,rg92, reação 2.r5) ( r)
cr¡de r¡as corrtições de ¡ft=4,58 tenrse sedi¡rentos anprfos, e de ¡*t=3r85 tenrse u¡!

nerais sristali¡os:
ou si r icatos (greenafita)

3re2++2(sio2)am+5(HzO)ríqTersirOu(oH)n+ott+1t,ls1'nik,1982,reaçáo 2.16) ( 2)

cr¡de r¡as condiç:oes de ¡fl=5r17 tenrse sedi¡r¡er¡tos arncrfos, e de.¡*I=4r91 tenrl-se m!

nerais cristalinos.
o ex¡nsto rn capítuto ar¡terior sugere a possibilidade da fornação ferzíre

ra ern queètão ser do fácios carbø¡ato e sulfeto. Fortanto admite-se cono

hipótese aquela or¡de a deposição qr¡imicogênica do fenro se'deu em for'rm de car-
bor¡ato cristali¡¡o I reação (1) ] ,, e orde a sítica anrcrfa ou cristali¡¡a não

pr,oduziria greenalita devido ao [II. A associação estável seria errtão siderita+

Çuartzo não ter¡do t¡avido a i¡rterrelação governada pela neação (3) e corùrecida
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Fig.7. Diagrana de relações entre sedinentos netaestáveís prímãrios(linha lrâcejada) e minerais dia

gêticos(linha contÍnua) num slstema abetto com "F" = I0-2 g.lon/1: a)- ãcido; b)-stlicâto; c)- cå¡-

bonato(antes då precipitação de FeCO3 é mostrado pa¡a Pcoz = 1 bar); d)- sulfebo (a, = 1o-3)'(Extrai

do deMelrnik, Y.?,, 1982' p.168, Fig' 58).

pl-g.8. Diagrama compos!o de equilÍbrio mine¡a1 após o fínal ds diagênese em rochas óxtdo-sllicato-
carbonato-sulfeto nun slstema aberto(aIe = 19-2 g.Íon/t): a)- en coordenadas de Eh-pH paraas=10-3 '

b)- en coo¡denadas de Eh-âS para pH = 6; c)- e¡n coordenadas de Eh - sS para pH - 8.(Extrâidode Mel'

nik, 1982, p. i70, Fig. 59) '
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3FeCO3+2 ( SiO2) 
am+2 

(H2O) 
1íq=Fe3si2o5 

( 0H) 
4+3co2 

(¡!e| nik,1982. reação 2.17) ß)

coro o prirreiro talção controlador da pressão parcial do dióxido de carbono nas

fornrações ferríferas síIico-carbonáticas PrecaÍrbrianas.

A diagênese deste sedjrnento guìmicogênico (Fi9. 7) é controfada pelo con-

teúdo de dióxido de carbono dissolvido, n"or, " 
pela presença de netéria org!

nica reativa. A forrnação de silicatos no processo diagenético é tamtém controlê
da pela presença de ccxrponentes de erxofre na ágr-ra (Fig.8), e a gïeerìalita só é

formada em pH alcaliros (> 8).
As transfonreções de fases ocorridas dlrrante a diagênese são irreversí-

veis, pois acontecem espontanearente sendo acc[rpanhadas de grrande liberação de

energia e rnrìa forte diminuição de solubilidade.

v.2 - REaæES E À¡ßrEñ18 ¡frs¡ÓFTæ

v-2.1 - Evolução retmórfica a ¡nrÈir do fácies calhdnto-
su].feto.

Considerando-se ccmc primário o produto da diagênese, tem-se:

- Bn sendo o fácies sulfeto. não há argunentos gue apoiem a presença

de suffetos de ferro (pirita, pirrotita) prùnário. Considerando-se a jazida de

cobre como vulcanogênica, em sendo o cobre cogenético ccrn a forrmção ferrífera,
e tendo havido relativamente pouco enxofre IEra a fonnação de sulfeto de fero+
sulfeto de cobre, todo o enxofre associar-se-ia ao cobre e ferro produzindo r.una

solução só1ida S-fe-Cu, possivelnente cristalizando-se na for¡na de calcopirita

conÞ aventado no ítem III.4. Scfrìente o excedente em enxofre prodr:ziria sul-

feto de ferro.
- ccnn constitu-intes na associação carbonáÈica ter-se-ia a siderita

c6¡rp constituinte principat, o ql¡argzo (não em excesso). possivekrente óxidos

de ferro (henatita e magnetita, não em excesso), Asswrúr-se que grrafita ou Íìa-

terial carbonoso tambám estivesse presente é bastante ra,oável, visto ser ccrm¡n

ccrrD consÈituinte traço em inrimeras rochas Arqueanas. A grrafita tanùÉm pode ter
se fonìado corÞ resultante da diagênese ou do rn-^tarrÞrfisrþ ( início do fácies xis
to verde ) no decL¡rso de reações de oxidação-redução conjugadas de dissociação

dos carbonatos (¿) e (5), ccxn subseguente dissociação de Co de acordo ccÍn a req

ção (6)

3FeCo3=f'e304+2CO2+CO (Met' nik, 1982, reação 4. 18)

6FeCÐr= 2FerOn+5CQ2+C ( I',re 1' nik, 1982, reação 4. 2 5 )

2cB = co2+ c (Me nik,1982, reação 4.2o)

(4)
( s)

( 6)
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Fig.l-t. Fletamorfismo BIF carbonáticos (diagramas de 1og fgr- r). Diagranas para I'- Pf I(PCOz'

pCO, p(tr) = 5 kbar. Isc¡linhas de 1og(f.çglfçç2) são mostrados pelas linhas tracejadas. O campo de

metaestabilidadc aba j.xo da linha da graf ita está ll¡rchurrra(lo.(Extraídt, tlc Melrník' 1982, l). ?) t-,

Fie,. 78).
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co'* resurtödo da ág'a na presença de grrafita, a fase gasosa en eguit íurio
será una rnistura ccnrplexa de H2o, ó2, @, H2. G4 (r'rench. 1966; Mel ,nik.f9g2).
Dependendo da guantidade de água toda a gt.afita ¡:oderia ter se transfonnado se-
gr.mdo a reação

C + H2O = C1) + H2 (Met'nik,1982, reação 4.24)

( loa)

(7)
pois a grrafita não pode coexistir com ágr.ra pura nas condições de e_. =19g-1.gOO
bars. Mesno nas rnais baixas tempera turô s, o neior 

"o.,t.úoo 
c. ágn-9"fu.*i=uí.r.r

é próxinro a 0.85 P-i^ (French, 1966). Àdmirir-se a estabilidade da grafita é ra-gas
zoável visto gue, segundo cordaní et alii(1984), a prováver idade do princi-
pal metanþrfisnrc das rochas da área seria em torno de 2.900 m.a.. E segr:ndo di-
versos autores (em Mel'nik, 1982) a evolução da atnþsfera e do oceano estariam
i¡¡tilnamente reracionadas geogtrirrlicamente: na oxidação do ¡netano há fornação de
ágr:a e carbono lirrre. porém sem a oxidação i¡rediata da grafita, a gr-rar só se
iniciaria após a oxidação de boa parte do ÍÞtano; e o processo de oxigenação da
aünosfera estaria corrpleto no período entre r,7 e 1,2 b.a.,guando a fornnção de
oxigênio excederia sua consunação. Etn vista disto, supõe -se que o fh:r:ido inici-.
al- tenha sido rico em CI-14>CO2+CG}H2, pobre em H2O, e grafita pernranecendo está-
vel .

Nestas condições, se tivesse havido hematita, no início do fácies xisto
verde, e na presença de grafita, e1a se transfornaria irreversivelmente em side
rita ou rnagnetita, se€ßmdo as reações

2Fe203+c+3co2=4Feco, (tuet'nix. t9az, reação 4.26) ( g)

6Fe2O3+C = 4re 
rO n+CO, 

(¡ê1 ,nik, I9g2 ,reação 4.27) ( 9)

e/ou reagiria cqn siderit¡ (Fig. 9) se$¡do a reação
neCO3+Fe203 = FerOr+CO, (¡let'niX, 1982. reação 4.17) (lO)

Corp resultado desÈe processo toda a heÍEtita teria se transfonnado, e a
associação mineral nas condições de fácies xisto verde seria siderita+[ìagnetita
+grafita+guartzo(não em excesso ) .

Estudos sobre o egu-ilíbrio da associação siderita+trBgnetita+grafita ( Ðrench
1971-) npstra gue no ilício do fácies ar¡fibolito a siderita não mais está pre-
ser¡te, deccrpondo-se em nBgnetita (p. ex, à p = 2 klnr a deccnrposição i¡ricia-
se em 4629C e terrn:i¡ra en 469eC), segr.rrdo a reação

6FeCOr=2FerOn+5C02+C (Met'nik, L982. reação 4.25)
Sendo a siderita ì.nn ccrrq)onente em excesso, após a hernatita ter sido consrlnida,
presupõe-se que ainda houvesse siderita, a ql¡al se transfornnria em magnetita.
Pode-se portanto presuni-r gue à t-sooec, e 2kbar, a associação esúvel seja
ÍBgnetita+grafita+guarLzo (não em excesso) .
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Nestas condições, a nagnetita na presençô de guðrtzo torna-se instável
(Figs. 9 e IO) reduzindo-se em fayalita segur¡do a reação

2Fe3O4+3SiO2+C = 3Fe2SiO4+CO, (tutel'nir. tSg2,reação 4.29) (11)

fato este gue pode ser relacior:,ado com a deccrrposição da siderita ( French, 1971) ,

exenplificado no pa.rágrafo anterior), pois das Figs. 9 e 10 extrai-se gue'à e-
I kbar e T-440ec esta reação já poderia estar se processando.

Nesta hipótese, portãnto, no início do fáiies anfibolito, a associação só
lida estável existente seria nng,netita+fayalíta+grafita

De acordo ccrn French(I966), esta pa.ragênese estaria ccrçreendida entre as
curv-as (3) e (4) da Fig. 12, não se constituindo rnnô associação tanpão para ox!
gênio devido a presença da qrafita, gual seja, sua es tabilidade ocupa anplos li
mites de tenperatura (T-500-9O0ec) e pressão (p-r-IO kbar).

De acordo com os dados apresentados, a despeito da ðnìpla faj.xa de temperâ -
tu.ra em que a associação magrretita+fayatita+grafit¡ é esúvel, considera-se co-
np li¡nite inferior de teÍperatura desta associação retanórfica T-SOO9C, e conìc

timite inferior de pressão P-2 kbar.

1e9 fcor

-tO -6 -2 O +2 +6 -rO -6 -2 O {2 +C

l:lr FJ:l z F.f¡ l.-l ¡ rogrco

Fig.13. Diagramas de equilÏbrio de fase no sistena Fe-Si-C-02(sessões isotermais em coordenadas
de log f69r-1og fgg): I= limites estâveis; 2= linites netaestáveis; 3= linha da estabitidade da
grafLr.ai 4= lsóbaras de pressão de fluido(P¡=PC¿2+PCOr em kbar). 0 campo de condição de metaestá
bilidade está hachureado.( Extrájdo de Mel.rnik, 1982, Þ. 218, ¡ig.79)
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Da Fig' .r3 extrai-se que a 627ec o ponto trivariante E'gnetita+fayalita+
grafita ( isó¡ara de pressão de fluido igr:al a I kbar para nr=n.O, *na', em kba¡ )

sitr¡a-se guase no lirnite superior do diagrann; e a g27ec este poito não ocorre,
serdo gue o l-i¡nite de estôbilidade da nagnetita torna-se guase assi¡ltóti-co ao
limite de estabilidade da grrafita. rnfere-se gue a tenperatr¡ra máxi¡na do reta-
nprfismo deva ser bern i¡rferior a 827gc e pouco neior que 627ec, e gue a pressão
máxi¡rn deva ser i¡rferior a I kbar.

V.2.1.1 - Oi,scr¡ssões,/espectos Uil]-iogriífiæs (resæ)

Estas discussões tem por firnlidade dar suporte às esti¡ativ-as de tenpez a
tr'rra e pressão máxi¡ns que se aùnitirá pa.ra o nreta¡rorf isnc da área em foco.

e associação eulitðtnagTneÈita+fayalita (item ItI.2,6.6) eribora isolada,
foi considerada pelo grupo de trabalho do projeto (MarEins et a1ii, 1982) e pe-
La autora, ccrn: j¡rdicativa de fácies g:ranulito, principalnente porgue nesta éps.
ca su¡r-:rùra-se que tal associação não devesse ser tão restrita cc{rþ se caracte-
ri-zou posterionrìente ' os ccxnentários gue se seguem são, em parte, perti¡entes à
esta associação.

As textr.:-ras observadas em lâmi¡ra dergada, indicam gue a reação neis prová-
vel para o surginrento do ortopiroxênio é:

(Fe,D{g)Sio4 + Sio2 = 2(Fe,Mg)Sio3 (MeI'nfü, 19g2, reação 4.4I) o2)
orde a relação de ferro e nngnésio é, aproxirnadanren te,7o/3o (Çu_o,zzz;tan. f).

tsn rneta¡norfisnp regional a alta pressão e teÍperatura a olivi¡ra está a'se¿
te das associações nrineraiÈ, cono foi observado For K1ein(Ig7g) em Gagnon, ¡loun-
tain Reed, e Lac des silicates. áreas do Labrador Trough; o que não ocorre na
área satobo 34. Nas duas prineiras áreas as condições estiïadas forôm p= lo- 11
kbar e I = 7oo-75oec, e as associações nrinerais consiituidas de ortopiroxênio +

quartzo+magnetita .

No netanorfisrn: regional à lnéCias pressões foi obserr¡ado gue à e = a - 6
kbar e T = 650-75oec; a associação opx+fy+q esté rocarizada pertô do campo da
grunerita. Na Fig. 14 o ponto D representa tal associação, onde T - 65OeC e
t* for- -L7,7 ( Ilnnega e Klei¡,1976). Tat obsenração foi t¡mbém feita por DahI
(1979); dado este nnis próxi:ro, ccrTrf, se npstrará, das condições da área em estì.l
do.

As fornrações fer¡íferas que estiveram sob os rmis altos graus nretan6rficos
são caracterizadas por associações essencialrente arùrídras, e guantidadès variá
veis nns predcmiJrantes, de orto e clinopiroxênio. Fayauta pode estar presente ,
assjrn ccno carbonato e granada, e nìenor gtrantidade de anfibólio. Tais associa-
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Ps = 6 Kb (+ moqnelile)

ñr*

EllÆRÀruRÀ, 9C

Ftg. 14.Condições 1og fO2-1 pa¡â å1gum¿s formações ferríferas Arqueanas netamorfoseadas reglonal
mente do Southwestern Montêna (relações de fâses de média pressão, -6 kbars). O ponto D represen-
tc associações opx+ol (0,9 Xfll t,O)*qt" e é lnstável neste diagranâ. (Extraido de lvljyano e

Klainr 1983, p. 7l0r Fig.8).
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FigJ5. Condições 1og fOr-T para ålgtnùas formações ferrÍferas Arqueanas netanìorfo6eêdês regional-
mente do llestern Aust¡áiia (relações de fases de baixa pressão, -3 kbars). 0 ponlo D represeûte

associações opx+o t+q tzün t+gru. O campo do ortopiroxênio depende dê grandeza da fH2O' (Extraído de

Miyano e K1âin, 1983, p. 710, Fig. 9).
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ções de alto grau são o resurtado de cordições ¡netanórficas enqr..¡adradas na isó-
grada da sitrinEnita das rochas pe1íticas, ou variam entre o fácies anfiboríto
superior até o granulito.

Mi¡lerais do grrupo piroxênio podem ser esporadicamente encontrados nos
grraus metanórficos nÉdios, com ocorrência bem menor do que a do anfibó1io.
FLoran e Papike(r978) descrevem hedenbergita co,.þ paï de associações ricas em
grunerita na sua zona n¡etanórfica 3 do BrF Biwabic, Krein(r966) cita ocorrên_
cia de eulitð, ferrosärita e aegirina-augita em forrnações ferríferas ricas .em
anfibóIio da área Labrador City, e Haase(1982) descreve ¡n_inerais da série ferrg
salitô-salita ccno localmente êbur¡dantes en alg'Lnnas partes da fornoção ferrífe+
ra Negaunee. Klein(1983) sustenÈô gue estas associações contendo piroxênios são
resultados de una redução na p-- ^ ou aunìento .o xco^. não refleti¡rdo temperatu-
ras maiores do gue aqueta" ou""å!=o"iuçõ"= unrinoìYíi"u".

Fayalita é r¡n mi¡lera r raro em BrFs metaÍþrfoseados regionalmente. Aparece
cûnj[nente em BrFs que estiveram sob metancrfisrp de contato de nédio grau. F10-
ran e Papike(I978)e Morey et alii(1972) assinalam sua ocorrência em associa_
ções com grunerita e hedenbergita em sueìs zona netanórfica 3 (BrF BiHabic).
llaase e Klein(1978) e Flaase(1992) assinalam algr.urn fayalitô na BrF Negar:nee ( tag
bém netarorfis[þ de contato). Fayalita é tanuém encontrada em rochas metarrcrfo-
seadas em alto grau, ccno l-oca I e en peç¡rena quantidade em BrFs cujas associa -
ções predoninantes são constituidas por orto e clinopiroxênios (Ktein, l9B3).

Associações ricas em anfibólio são diagrnósticas de rÊtarÞrfisrp de- nxioio
grau, e ccmunente consideradas conc originadas sob condições de alto Þ

Ftaase ( 1982 ) concluiu çlue, ccrn o alrrìento do gïau metanórf ico do BIF **.,rTå3 ,
- 

"*, 
U" fase fluida, aparentenìente teve .on arnrìento considerável, Klein

(1983) considera que estes lvtg-Fe-anf ibólios. em BrF rnetaÍiorfoseados, são esiá-
veis desde a isfrradá da biotita até as isógradas da granada e estau.roríta cor-
re sporrientes aos xistos pe1íticos.

French(1968), Bonichsen ( 1969) e Gundersen e schvrartz ( 1962 ) descrevem asso-
ciações ricas em gì.rartzo+hederìbergita+magnetita+ortopiroxênio+fayalita e pirro-
titâ perto do contato da fornação fer¡ífera Bilrabic; a presença ou ausência de
fayalita depende da razão Fe/(Iqg+Fe),do total da corposição origina1 e da pre_
são totaI. Sirnnons et arii(1974) enconÈraram associações similares na fornração
ferrífera Gunflint, tanbém na zona próxi:na do contato. os cristais cre Õ.px tem
inrineras lamelas de exsorução de augita e são i.terpretados conþ pigeonita in-
vertida, isto é, cristalizaram-se inicialmente coÍÞ pigeonita durante o pico da
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telrperatura do tretaÍtrrfisrric de contato I após o resfriamento estes grãos inver-
teram-se para o atual ortopiroxênio, consenrdndo-se nas lamelas de exsolução.

GoIe e Klej¡¡ ( 1981) assj¡alam associações cpx+opxûnt+fy+q+gru advi¡das de
¡neta¡rprfisno regional nas BrFs Arqueanas no yílgarn Block. cffÞ não há evidên-
cias deste opx ter se formado pela ilversão da pigeonita (French, pa.rágrrafo an-
terior), suas associações prderam ter rnre tenperatL¡ra de origern t:rn tanto npnor
(62O-72O!C) que aquelas das zor¡as do Biwabic e Gr¡nf1i¡rt, Os pa.râretros rBis ifi-
portantes nestas avaliações são a razão Fe/ (Fe+I"fg ) do piroxênio e a pressão to-
ta1 durante o ÍEtdrþrfisrþ.

Resurli¡do- se, as associações gue refleten as rnais altas terperaturas são
resultêntes de metercrfisno de contato, ccrro é o caso das BfFs Bi\rabic e Gun-

f1i¡rt. e situadas perto do contato ccx¡ o ccfiplexo gabróico DrÍluth, Te[peraturas
¡nenores e pressões maiores são avaliadas païa BIFs metãfiÞrfoseados regionalmen-
te, ccÍrþ os da parte sr¡doeste do I-abrador frough, e no sudoeste de Montana. Mi-
nerais esporádicos (no caso em foco hedenbergita e eulita) não refletem tenç:e-
turas mai-ores do que aquelas das pa.ragêneses associadas.

O orLopiroxênio da área salobo 3A não contém IaÍEIas de exsolução de aug!
ta e ocorre em apenas l.fn ponto do pacote Litológico. A fal-ta destâs laIIelas e a
pouca expressividade quantitativa da associação, resulta eùn que a BfF da área
Salobo 3A não é corqnrável ccrn outras fonnações ferríferas de alto grau orde o
ortopiroxênio e o piroxênio são abr:ndantes. Os grãos em si são ccnqnÍaveis ccrn

os encontrados por Gote e Klein (tget) no BIF Arqueano do yilgarn Bloc(Fig.ls),
porénn assturre-se que seu apareciJnento foi função de r¡n abaixalnento local Uu 

""rO,ou prilcipa.Inente aunento na X,-,,-, , sen aunento de terperatura.

V.2.2 - RERC!'EThIRF'IS¡O

Qrandlq os fluidos contendo HrO, que transfonrìaram a fayalita, aportaram, en

contraram r-urn associação constituida de fayalita, lregrnelita e grafitð.
segundo Ktejrì(Lg83), a pa.ragênese gu'rnerita+granada i¡dica coexistência

de flrridos dr:rônte o met-arÞrfisrrþ, prilcipa.lmente OO2 (serdo esta unìa das para-
gêneses da área Salobo 3A; item III.2.5 ); e associações ccrn fayalita entre T=

450-600eC i¡rlicam flrridos ricos em CO2. A presença de grafita na fornação ferrj
fera i¡dica gue o fluido é rico em CQr. Ter-se-ia porLanto ura ccxrqrosição or¡de

C0, deveria predcrninar sobre H2O; o que é inprescirdível para a estabilidade da
grrafita, urlìa vez que e1a pennanece na associação fy+mt+gru+g¡rf.
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Na associação netanórfica enfocadê ( fy+m¡a*t origi-nal produzindo grru.rerj
ta a partir de fayalita) não há guartzo livre, e a deconposição da fayalita em

a
grr.a-rerita+rnagnetita' podê ter se efetuado através das seguintes reações:

3Fe2SiO4+ CO2=2Fe304+3SiO2+C (MeI'nik, 1982,reação 4.29)
ou

3Fe2sio4+2co2=2Fe304+3sio2+2co (uet' nix, 1982. reação 4. 3o)
qL con jugadas ccrn a reação

(13)

(14)

(15)7Fe2sio4+gsio 
r+ 

?]1 
ro= 

2F e rsí 80 22 @H) 2 ( ¡le| nix, t9ez, reação 4. 10 )

O exposto até agora indica gue o fluido é rico em CO2, que esta fase re-
trcnretanórfica abordada, texturalï'ente. tem caréter tardi à pós-milonitização
(item III.2.6.f), e gue a grafita é r¡n mi¡¡eral pré-mitoniti2ação. Sendo assim,
é bem provável çre não tenha ocorrido a reação (I3), cujo wn dos produtos é grs
fita. opta-se pois pela reação (t4) pa.ra a forração da negnetita2.

Nas forrmções ferríferas onde ocorre a reação (I5) o ljmite náxinrc ae tem
peratura é S¿o-egoec, abaj:<o do qual a grunerita se forrm. porém, se I fluico
contiver rlna ÍListura dê C02, esta teûperatura pode ser rebaixada (fig.fe). aten
ta-se para o fato de que a presença de grande gL¡äntidade de fayalita ir¡dica aj¡
da condições de no mínirnc fácies anfibolito.

þ| reação (14) conjugaoa ccrn a reação

14Fe3O4+48S iO2 +7C +5HrO=6Ee"rSLaO 
22(ü1) 2+7Cþ2 

(Me| niÌ' 1982' reação 4.37) (16)

Nas fonnações ferríferas onde ocorre a reação (fO), a gnu-rerita está em

equilíbrio ccln Íìagnetita à ¡ajxas e r&ias pressões (er= 5-u kbar). À I kbar
(Fj-g. 17) esta associação não ¡reis está em equilíbrio.

Depreende-æ destes dados gue o ljÍLite pa.ra a fornnção da grn-u-rerita+magne-

tita2 é abaixo de 54O-69O9C. O sugerido no item V.2.1 foi terperatì]ra rníni¡na ae
5OOeC e máxirra pouco superior a 627eC para a estabilidade da associação ÍEgneti
ta+fayalita+grafita; o retronEtairþrfisno responsável pelo aparecilento da g,rung

rita+n¡agnetita- ocorreu na neslna faixa de terperatura de estabilidade da fayat i
ta; e a quantidade de H20 no fluido foí j¡suficiente para transformar totalmen-
te a fayalita e a grafita. O gue em linlras gera is está de acordo ccrn as conqnsi

ções rnileralógicas e as texturas encontradas.
guanto à pressão, o limite nÉxìrro pa.ra a forneção de fayalita+nagnetita2

é È 5-6 kbar, e a presença de fayalita corresponde à pressões rÉCias (por ex.
Þ 3-5 kbar, Fig. 12); donde a coexistência da associação magnetitê+fayôIita +

grafita+grunerita pode se dar à P= 3-6 kbar e fE 5OO-6OOeC.
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10

Flg. 16 Curvas teóricas P-Î de estabilidêde da gruneritra. 0s números sobre âs curvas indicâÌì a

porcentagem nolar da água no fluido. (Extraído de Me1'nik, I9a2, p, 2o9, Fia, 72).
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Pig. 17 Diagrama de sessões

bonato metamorfose¿dås sob

1982, p. 226, Fig 84).

isobãricas de equilíbrio nineral en formações ferriferas silicåLo-car
condlções redìltoras (tampão oxigënio-grafita),(E¡traído de Mel'nik,
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v.3 - QIiPÀRÀçTES E GRÀT, IïETnùúF.IO

A fayarita e a n.gnetita são o siricato e o óxido, respectivanente, nnis
abìmdantes na fo''nação ferrífera, guimicarente eguivalente à etr, da área salo-
bo 3À, cøn rEgnetita quantitativarente superior à fayalita.

Ar¡rnndina é r.¡n nrinera I essenciar- e disseminado nos xístos biotíticos, gru-
neríticos, nas rochas a cordierita e a fayarita, Esporadicanrente é encontrada
nos quêrtzitos e qnaísses.

sillinìanita ocorrê em diversas rochas, predominanternrente nos quartzitos e
grnaisses e menos freguenterìente nos xistos biotít-icos. pode ou não associar_se
à aLrnndina.

A série a rnrandina-espessartita é encontrada na BrF Negaunee. e foi usada
pa.ra definir associações da sub-zona 3a de Haase(Ige2).

Aiiðndo-se os dados de estabi lidade da forrmção ferrífera fayalitatrngneti
ta com os de estabilidade das associações à silrinnnita, ou cordiêritã e/ou at-
nnndina (Mueller e saxena, L977, p.IA3; Miyashiro, f973, p. 2I2), tenrse:

l) As teuperaturas arcançadas durante o rnetancrfisnp regionat progressivo
da área sa lobo 3A situou-se entre 5oo-65oec, corresponder¡do a pressões entre
4,5 e 5,5 kbar.

2) Nestas condições a presença locar de eulita é justificada por um aunen-
to na guantidade da XCO2 ou dìminuição ru n"r.

3) Nesta faixa de i.enqreratr.rra todas as associações e¡:lcontradas no pacote
litológico são estáveis.

4) No metanprfisnp da fornação ferrífera predonr-inaram fluidos com arta
Pr-ï-l . enquônto no retrqr.tamorf isno a pressão da ágnra aunìentou, embora a aürþsuv2
fera contint¡asse rica em CO, devido à presença de grafita.

5) considera-se pois o pico do netanÞrfisrno corþ 65oec. À diminuição de
terperatura, provavelÌrEnte causada pela entrada de água no sisterna, evidencia-
se pela transforrnação da fayalita, e pro\¡avêlÍ€nte pel-a da siuiranita. Este rg
trc¡retalrorf isrn¡ tornã-se local qr:ando analisado volt¡retricamente, bern conc a se
ricitização da cordierita e da sillirnanita. Estes fatos vêm sugerir que a água
no fluido retrc¡netanórfico (P¡rrO) foi relatiwamenle escassa.

Devido a pouca expressividade dos produtos retrcnretarórficos, esta fase pg
deria não sigmificar rnn evento regionat, poderrlo est-ar associada a fase de re-
tasscrnatisrno gue teria ocorrido a NE da área, responsáver pela substituição de
cordierita por plagiocrásio descrita no item TTÍ.2.3. A percolação dos fluidos
teria sido facilitada peta defornnção plástica e aonas de cisat¡aÍÞnto, especi-
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alrÞnÈe nesLas zonas, una vez que esta fase de "retrqretaÍþrf igrp" ocor¡.eu du-
rante o evento p1ástico/nitonítico (Fig, 18), cc[rÞ atestan as texturas èncontra
das em lârü¡¡as delgadas,

O posicíonanrento textural dos sulfetos, tardi a ¡És-retronretarorfisno da
fayatita e pós-cisalhanento, trderia sugerir gue a fase sulfetada tivesse se
origínado nun período tardi/pós esÈe evento, e portanto não ser cogenétíco ccrn

a fornnção ferrífera. Levando-se em consideração gue a terperaturas da ordem
de 50OeC, dependendo da relação Fe/Fe+cu. parLe da solução sólida já deveria
ter se liguefeito (Barton & Skinner, 1979) e gue a defornnção ocorreu en ambi-
ente metanórfico de fácies anfibolito, é fógico supor-se gue os sulfetos tenham
se nobilizado localrente, ocupando as posições atr:ais ( textural¡nente de úIti[þ
evento ) justificando portanto sua origem cogenélica ccxn a fornação ferrífera qo

no o sugerido anteriorrnente.
A estabilidade da calcopirita gira em torno de 550-6O0eC, aci¡ie da qual só

high bornita e/ou high digenita podem ocorrer. Neste caso, a presênça de cal-
copirita nas rochas a fayalita+nngnetita i¡dicará: ou que à terflperaturas supe-
riores (65OeC) toda a calcopirita teria se transfornedo em bornita e, dr:ranÈe

o reÈrcmeta[þrf isnp a bornita teria originado calcopirita. Neste caso, segundo

o diagrrarna Fí9. 7.L7 contido dn Barton e Skinner(1979), a relação Fe/Fe+Cu esta
ria entre 0,5 e 0,6, e a associação high bornita+calcopiriÈa+iss estaria na f4i
xa de 200-550eC para a relação Fe/Fe+Cu entre 0,5 e O,2.

Esta discussão vem fr-:ndanentar a necessídade de estudos quantitativos das
fases sulfetâdas. pois os nìes1TÐs contribuiriarn para rlna neior aproxirmção das
condições de metanlf,rfisnþ e retrornetarþrfisro. Porém tais estuCos deverão ser
executados em aÍÞstras 'selecionadas, de acordo ccrn critérios nri¡leralógicos (as

sociações silicatadas)e textu.rais. um¿ì vez que se está propor¡do duas cristaliz3r
ções de calcopirita e bornitã, respectiwamente nos períodos metaÍórfico e re-
trcxreta¡rórf ico.

AIém deste retrcrnetafiÞrf isnp enfocado, responsável pela transforrnação da

fayalita produzindb grunerita, há uun segurrdo evento ligado à tectônica rígid a ,

provavelrÊnte de temperatura inferior ô 3OO9C e expresso por ttansforrmções
rninerais tais ccrþ: cloritizacão pseudorórfica de plagioclásio, biotitô e a lnq¡r
di¡ra, e suUstituição pseudorórfica de fayalita e gflmerita por nr:innesotaita t
greenalita. Este processo é tarìbem Iocal, se bern que mais generalisado do gue o

anterior. qn lâm.i¡las estas transfornações correspondem a nicro-áreas constitui-
das por vênulas de nngrnetita4, vênulas de mi¡r¡esotaita igrreenalita, às vezes de

pirosrralita, i¡terseptando os mi¡erais e a textura da rocha, cqn a transfoñna-
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ção dos nri¡¡erais apresentardo-se progressiwa ( ccnpleta rns irrediações dos vei-
eiros, dirni-nuirdo gradativalnente cqn a distência do ¡resnp). En macro escala
teÍFse rochðs isotrópicas, de fi¡ríssi¡n granulação, poderìdo atingir poucos me-

tros en furos de sordagen. Os xistos biotíticos e os gnaisses, nas zonas de fa-
tha, podern ocorreï ccüpletamente cloritizados (já descrito).

O sulfeto intirmmente associado a esË evento é a calcosita, raranìente en-
contrando-se bÕrnita, e quando esta ocorre é somente em intercrescj¡nento sim-
plectítico com cafcosita, sendo gue guêntitativamente a bornita é inferior.

Haase (1982) descreve 3 zonas metanórficas na fornração ferrífera Negaunee,

sendo gue a zona 3 constitue-se das sub-zonas: 3a, reconhecida pela ocorrência
de associações conterdo granadô e Ca-anfibóliös coexistindo coin grunerita,
tãis corþ gru I a1m I q t calcita t mt. ou gïu + ho t g + mt; e a 3b, reconhecj
da pela ocorrência de associações contendo fÐral-ita e clino-piroxênio. tais corno

g|l1.r + fy+cpxthotq+mt, grru+ fytg+mt, ho+fyt g + mt, egm+
cpx t calcita t q I nrt, Na área Salobo 3A as litologias nnis expressivas são
gr-u+öljntqtmt, e ga'u + ho/ha/act I al-m i rÈ t q, o gue configura a sub-
zorra 3a de Haase. Bnbora os estudos petrográficos não ter¡ham registrado a pre
sença de cpx, em algunas ocasiões aiopsídio foi detectado pela difratometria de

raios-X. A sub-zona 3¡ não está perfeitanrente configurada. tendo-se em vista as

associações encontradas, principalnrente da fornação ferrífera. onde quartzo não

ocorre em presença de fayalita; nns,de r.nn nodo genérico, as associações da área
Salobo 3A estão co[preendidas nesta zona 3.

A Tab, VII resure as proposições evol-utivas da área enfocada. Na associa-
ção mineral destã tabela, os siricatos estão restritos aos de ferro. porém ate¿
tô-se para o fato de que o BrF enfocado tem .on vol-.'ne peçflreno ern relação às ou-
tras rochas contendo ' além de fy+mttgrru, também ar.ma¡di¡ra e/ou biotitä.
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VT - ENCHJ#

Coro conseguência dos estudos guímicos e da ilterpretação do diagranra afr"t

terFse gue a única pa.ragênese equiva lente à fornação ferrífera bandeada (BIF)

é nagnetita+fayô lita+grafitä. Esta associação (sem alnnndi¡ra) corresponde a pe-

ç¡-renas espessuras nos furos de sordagen, as guais não ultrapassam lnn metro, A

associação ccrn al:m¡di¡ra, representando nistura de materiais argilosos durante
a sedfuÞntôção possue, em nÉCia, estrÞssuras que podem ultrapassar r¡n rrÊtro.

A associação gru'rerita+rnagnetitãÌguar¿zotalrmrdi¡a teria sido originalnçg
te sedinento rico exn ferro - forrmção ferrífera - contendo relevante guantida-
de de nnterial argiloso ( proporcional- à guantidade de alrendi¡n); rÞtivo pelo
qual suâs relações guímicas não foram co{rpatíveis ccm BIF,

Os efeitos do processo tecÈônico em aÍbiente metanórfico de grau anfibolÈ
to, exenplificados por dobrêrrentos dúcteis e por rnilonitos em zonas de cisalha-
tnento sfurp1es, são comuns em todas as pa.ragêneses neta¡rórficas, GenericarrenÈe,
para a fornação ferrífera (gIF), estas zonas de cisalhanento são tradr:zidas mi-
neralogicarnente por associações i-nccnpatíveis ccno fayalita(e suas transfonna-
ções ) +biotita e eul-ita+biotita.

Esta coJ-ocação tectônica inplica em que a nnioria das associações descri-
tas no item IrI não refletqn diferenças corposicionais pri.mitiwas. Neste caso,
a área Salobo trþde ser descríta cqrþ constituida por:

- forrmção ferrífera equivalente a BIF fácies carbonato-sulfeto, re-
presentada por rochas a fayalita+nEgnetita+grafita, posicionadas no CaIIpo f da
Fig. 3;

- xistos ricos em ferro, caberxlo a conotação de forneção ferrífera,
possivelmente fácies silicato-carbonato, representadas por rochas a g6uneïita+
magnetitatquartzolalnandii'¡a, posicionadas no Canqn II da Fig. 3;

- sedjmentos argilo-atuninosos-nagnesianos, reprèsentados por rochas
a o.rrmingtonita, sen canpo defi-nido na Fig. 3 e ccrn F <762, e rochas a cordierj
ta+antof ilita+aLrErxlùtat

- sedjn--ntos quartzosos cIásticos (arer¡ito/wake quartzoso) ou quími-

cos (cherL), representados por quartzitos silli¡reníticos;
- sedirrÊntos clásticos do tipo girauvaqueano, localÍEnte siUinsríti-

cos, representados por grnaisses quartzo- feldsFÉticos;
- rochas de origem ígnrea, de ccnrposição enLre i-nterrrediária e ultra-

¡ráfica, representadas por hornbl-erda+plagioclásio+biotitalquartzo ( anfibolitos )

e rochas a talc-o+flogopita+curmingrbonita+crcrnita.
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Observa-se que os sdjngntos argito-alnni¡o-ÍEgnesianos podern ter tido
contrib-Lição ígnea, ou nìestrÞ serem de origem ígnea, e gue loca]nÊnte há pa.ssa-

gqn gradativa entre os sedimentos.
Este pacote vulcano-sedi¡rentãr foi rrÞtaÍDrfoseado regionalnente até o fá-

cies anfibolito alto. A evolução dos tipos litológicos esteve i_rìtri-r¡sicarente
l-igada às características diagenéticas próprias de cada litologia.

Na fornação ferrífera (senso lato) o [etansrfisÍlc progressivo consistiu
prrincipalmente de reações de descarbonatação, e em segundo J-ugar, de desidrata-
ção, onde nr-i¡rerais origi-nais, carbor¡ato e filossilicatos, foram convertidos em

fayalita (associação ¡y+mt+grf ) e grr:nerita (associação gru+rnttqtaLn), e em me-

nor glrantidade em hornblenda/trastingsita. Tal ¡retanorfi$þ sugere ter sido iso-
qlrímico, ccrn exceç:ão da perda de votáteis,

trtende-se que a guantidade de magnetita na rocha atual (mur:ito superior à
da fayalita) sofreu r¡na diminuição em relação a quôntidade existente no BIF du-
rante o intervalo considerado de fácies xisto verde, uma vez que parte dela foi
utilj-zada na geração de fayalita. Consequentenente, todo o quartzo existente
neste nìesnÞ intervalo estaria representàdo peto silício existente na fayalita.

O retrdnetar¡lrf is:rc consistiu, principalnÞnte, de reações de hidratação
dos silicatos anhidros, com a forrnação de anfibólios às expensas de fayalita, e

reações de exsolução dos sulfetos de cobre, prodr:zirtdo sulfetos de cobre po-
trres em ferro. A quantidade de magnetita gerada nesÈes processos ( retrqretanor-
fiff¡c I e II), apa.rentemente, não provocou rnn alnnento significativo na quê¡tidg
de deste ni-nera1.

Ãs rochas sitr:adas à ur da área exibem substituições de rni¡rerais meta¡rór-

ficos por plagioclásio, processo este considerado ccxrþ de ÍÞtasscnntisnf,.
lbdas as pa.ragêneses referidas, incluindo as rochas netasscxmtizadas, es-

tiveram sob efeit¡ do cisaltranrento dúctil durônte o metanr¡rfisnp e o retroreta-
¡rorfisno de fácies anfibolito. É prováveI que este evento tecúnico tenha pro-
piciado a entrada de ágrua no sisteÍn.

As evidências dç. retrone-tarnorf iqnro nos: milonitos são pontuais, encon-

trando-se biotita substitui-ndo anfibólios e algß¡ns contatos de reação entre mi-
nerais hidratados e arùridros. ¡,lu.itas texturas podem ser explicadas pela col-oca-

ção de pa.ragêneses ar¡hidras em paragêneses hidratadas através dos processos tE
tônicos. No que se refere å fornação ferrífera (nrr) a colocação de rochas a

fayalit-a en rochas ccm quartzo liwre provocou bordas de reação, lnna vez çJL¡e a

fayðlita não é esúve1 em presença de gr.rartzo no fácies anfibolito.
Posteïionrente ocorreu una tectônica rígida à quaf se associou a i¡¡tru-



91

são de diabásio. Esta tectônica é representada por brechanento o qr¡ar atùrge tg
das as litol0gias do pacote enfocado i¡rcruirrlo os nil.nitos, rntensa percolação

:iä::l' "ff #":=";:::Lî*""J"ll=,Hil:'1,:::::"::T:*":;;;
dros ou não em greenarita+mímesotaita+re$'ìetita. TaI metasscrnatisnp ocorreu ei
ambiente redutor. haja visto a não forrnação generalizada de he¡retita.

Quando a área de i¡rfr-uência destes fluidos fi¡rais ati.gem u' mironito, o
produto fixar é .ûna rocha isotrópica de finíssi¡m gnanuração. Eventuar¡nente po-
de ser feita r.una distìnação, ao microscópio, do tipo de rocha pr.é-netasscrnatis-
ÍÞ, dísti¡gruùrlo-se rer-íctos de milonitos provenientes de rochas a grnmerita/
ctnnr-i-ngtonita po.,co ou nada rni¡reralizadas, e agueres provenientes de rochas a
fayalitatregnetita mùreratizadas,

Acredita-se gue estas rochas isotrópicas sejam rele.,'antès, porque irdican
zonas de grônde percolação de água gue se esterùlem por una área de i¡lfluência
nargì'a I @erdo atìngir vários rnetros. Äo afetarem rochas da fornnção ferrífe-
ra (gln) e sr¡as variantes mil.níticas, deve predcrninar calcosíta entre os sulfe
tos de cobre, porque a entrada de água no sisteÍìa ar:xiria a exsorução atimi¡u¡,.,
doaa^.

Þ2
Na Fig. 18 estão resrmridas as idéias sobre o relacionaÍEnto terporal en-

tre estes eventos, que em síntese são:

O sedjlrìento origJ:ral foi sr:Irretido a un gradierrte ascendente de

terperatura até ati¡gir seu ponto máxino estj¡rndo qn 65OsC, gerando

tln reta[þrfisnÞ progressivo. Ocorreu em segmida dìminuição de tenpe-
ratura, accnparùada por transfonreções de caráter retrcrretan6rfico,
dentro do i.rlLervalo 65O-5OO9C (portanto ainda no fácies anfibolito).

O pacote litol-ógico foi tarÈÉm sulnetido a r.un gradiente de de-
forrmção plástica/dúcti1 concc¡nitante ccÍn o netanorfisno, porém não

coi-ncidente, serdo que o nÉxjr¡rc de deforrnação foi atilgido guardo a

teÍperatuïa já estaria na sr¡ê cr¡rva descendente ( ar¡rento da pH-O). O

que explicaria as associações mj¡erais retroretanrórficas em iochas
rniloníticas, bem ccfiÞ recristalizações e cresci¡nentos securdários di
nâmicos e estáticos.

As úLtinEs transfornrações de caráter reÈrcnretan6rfico são de

tefiperatura bai:<a e se associam ao evento de tectônica rígída.
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gtu , fy, mt

g, bt, alm, p9, 9r€r mt
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312,Om )

(¡
(a

= nrt(zSr]. qtu(atT; arml¡zÐ-l
flu(5t) ; Èn+cc(3t) ; Mo(rt)

- mt ( 3Ot ) ; fy ( 258 ) ; a'Jm( 28?,) ;
flu(r); cp(tr); bn+cc (22) ¡

gre( 13å);

grre(8t);
grf(tr)

stp( 12t ) ;

mi¡r(7å);

g, bt, alm , 9ru, níveis com pg

g, bt, arm, pgJ gru

9, bt, Pg

9, bt' Pg
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g, bt, alm, gru

l43Bm (5 ) = *.,2oe") ; gru(52s"); alm(2:e") ; bt(Z%) ; chr(38);
bn+cc(tr)

g, bt, alm, atf, slrì, tur

Ç, b:, airn, crd + s¡, I atf , 1 a,r., I Uo, t *a I if

g, bt, alm, pgt cro

g, bt, alm, crd I st, srn, t atf , t tur

g, bt, alm, pg

g, ho, st t sm

Q, tur

I 2Om

15Om

I 8Om

2lOm

70
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570n

gt bt, alm, gru
placóides

com níveis de grt ( *fy) e níveis a

bt, alm, gru(r-fy ) , fy

e, bt, alm;
bt, pg

níveis mt, níveis gru (<- fy) e níveis j,

bt, a1m, fy , mt

471,8¡¡ (6) = mt(24?); fy(539); atm(r5å); gre(4t); min(58);
cp(tr); bn+cc(tr)

g, bt, alm, gru

5O7,1 m 0) = mt(45e"); fy(2r%) ; alm( r5?); gre( 5t); mi¡r(6t);
bt(7e") ; tur(tr) ; cp(tr) i txr+cc(tr) ; grrf(tr)

516,7 m (e) = mt(65é¿i, _sru Òozl;'s;(iri; "iòiãåi;'ù[iiii;br¡+cc (Be") ; grf ( 13) ; "tuo(tr)'
g, bt, gru, níve¡_s alm

bt, alm, gru

gr bt, alm, gru

g,bt,almi níveis g, bt, alm, p9, tur
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q, bt. alm, gn:( fy), fy, mt

q, bt, alm

l86pm (9) = ¡nt(423); fy (2oz) ; a1n(8?); gïe(9t); ni¡¡(98);
bt( 10?),' flu( It); cp( lt); br+cc, g|I.f (Èr)

9, bt, ålm, gn!, mt
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(10) ¡.rnrt(13t); gru(6ot); aun(lBt); gre(3t); bù(3e);
¡¡¡+çc(2!3); grf (r); i]m(18)

g, bt, crd, atf

9, bt, pg t tro

g, p9

granito granof í rico

Qr P9
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360

390

450

4SO

5ro

ã40

570
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.F 24

g, bt, alm, gru (<- fy) t ha, tur , ftt

a1m, 9ru, fy, mt com leitos de gr bt, alm t pgt ha

lO8,8n( 11 ) = rrr(43s); fy(13?) ; arm(1og) ; grre(rot); rnin(rot);
rur(tr); flu( rot) ; cp(r); bn+cc(4t); grrf (tr)

g, bt, alm, gru t ha

g, bt, a1m,
156,1 nr (tz) =

g, bt, alm,

gru (+ fy) tur , lnt
rnt(64t) ; gre(189") ; flu(f1%) i tn+cc(69); grf(fB) ;
ttø(r)

P9t mt

diabásio

9,Pgt¡ttchl
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ã40
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9, bt, alm, gru * mt; nÍveis bt, alm, gru; níveis
mt

37O,3n (13) = nrr(It); gru(s9å); a1m(33t); gre(3t); etp(3t)
- rur(tr); bn+cc(tr); ih( rt)

382,4n (14) = ¡nr(Bt); gru(¿B%);.arm(22*)'; q(tr); bt(r4t);
chl(6t); tr-rr(2ã) .

g, bt, alm, gm t mt

bt, alm, gru ( + fy)

e, bt, alm, crd t 9ru, tur , rnt

bt, alm, grÌJ t q

bt, act, pg, crd

g. bt, p9; níveis bt, gru; gr p9, mc; gr bt, p9,
tur ; 9r ha, Pg; g, pg.

?.fffi
?í;î?
'/,12:T

'?,jit'gøfí2/1 7Ø¿
4brorí.
?irî'e.'-l4zOr'l
qzarÇ á
7',?,c: ió; /Þ,'0,

9â2y"
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bÈ, âIm,.grf, pgr níveis q, bt, PgJ mic, act entveaÊ mt.

ÐÜ6,,3 n (I5) - nrt(Lgt); fy( ft); am(rr); gre(t6*); bt(g*),
tur(78); cp(rt); bn+cc(r); grf(tr); il-rn(It)

38OtOn (16) * nt(3t); grm(38S); alm(t6t); q(32s);
gre(4t); stp(5å) , bt(22); b¡n+cc(r) ; ilrn( tr)

bt, a1m, 9ru ( <- fy) , mt,níveis fy, mtt
níveis g, bt, alm; níveis q, bt, alm,
gru ( <-fy) ; nÍveis q, bt' a1m, gru, tur

EOg,On (17) = mE(33); gïu(55*); atm(6E); bt(r8r);
cht( t6B); ilm(2%)

ültÐp e (18) - nre(3t); grm(6t*); br(zrr*);. cf¡l-(I5*),.
itm(ß)

g, bt, al¡r

e, bt, åIm, grût nÍveis gnir ( <-fy)

q, Pg t bt, tur
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a\
\r

ì.ì

) r..'
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¡ ì.'j.
\''\' '
{ \o'.t
t'\' \'
r'¡ \' \



tzo

g, bt, alm, níveis g r bt, alm, gru .

bt, alm, gru ( <-fY); niveis 9ru, mt.

bt, alm, 9ru, níveis g, bt, alm, 9ru, níveis
alm, 9ru, mt.

gr bt, alm, gru; níveis bt, alm, 9ru; nívej.s
aIm, ÇrLl r mtt níveis g¡ bt, aIm; níveis g, bt,
alm, 9û1 , p9, tur.

2Ol,8n (rg) = mt(:oB); gru(46%); alm(20%); gre eZ); stp(2?);
grf ( rr)

alm, grt ( <- fy)

g, alm, crd t bt t sill i pg, atfi níveis g, bt,
alm, pg, atf;9, alm, crd;

e r bt, Pgl ho, actt nívej-s com alm

\o\.r
1o\.ot.o
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2ro
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9 r bt, alm

bt, alm, pgì níveis g, bt, alm, pg.

er bt, alm, gr"u; niveis g, alm, grLl; g, bt, alm.

g, bt, alm, gru ( <- fy)
184,9n ( 20 ) - mt(St); grru( I7Z) ; a1m( 534) ; q( 16t); bt(4t);

chl (4t) ; 
-irm( 18)

alm, grt, mt

219,2n (2L) = rnt(6t); gru(6o?); arm(2ot); chl(7t); aìn(lt);
cp(tr) ; bn+cc( t5s) ; grf (tr) ; itm( tt)

q,, bt, crd t al-m, 9ru, rct (sericitizado)

gr bt, pg

er 9ru t bt

D"O/Q
Ø'oa

8.r2
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630

6æ

{, bt, pgr niveis com almi níveis bt, pg'
gru ( .r- fy)

775,6n (24) - n¡r(558); atn(tr); gre(25?); br(I5t);
bn+cc(4t) ; grf (tr) ; mlb(tÈ)

788,Ou (25) = nrt(2as); fy(4lt); gru(r4?); grre(l5t);
¡ri¡r(28) ; ep(43) ;'bl+cc(tr) ; grf (rr)

q, bt, alm; níveis mt

.L J.

e, bt, gru ( <- fy) I mt, tr alm

q, bÈ' almi nfveis com gru.

7O8,On (22) = ft(rgt); Ð(358); arn(24e); s(3r); ûìin(58);
bt(2IE); cp(2t) ; bn+cr(rr); gïf(tr);
itm( tr )

?24.5An (23) . mt(rot) ; ry(752); g.ru(tr); gre(Iot);
rLj_r¡( 3t); stp(2?); cp.brì+cc, grrf(tr)

q, bt. alm, tur
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292,?0ø (27) - nrt(r8t); tv\252); sïu(tSt); atm(278);
gre( l2t); br(lt); grf(tr); il-ln(29)

5l9,Om (28) * ¡nt(lst); fy(422); gru(158); alm(2ot); gre(3t)
mj¡(3s) ; cp(r%) ; hn+cc(18) ; grrf (tr)

564.5n (26) = nt(36t); fy2o*) i gru(a*); atm(5*); gre(r5*);
nj¡r(5E); bt(8*); ftu(tr); cp(It); b¡+cc ( f*)
g¡'f ( 58 )

alm, gru, mt

bt, alm, gru ( <-fy)I tur , q

q, bt, alm; níveis com gru

(29) - nt(28*); gru(5Ot); at¡r(t48); gre(St);
tu¡(2*) ; tn+cc(1*) ; grf (tr)

g, bt , al,m, grû

g, bt, alm, pg; nfveis eom crd; nÍveie bt, alm,
grE ({- fY)

\' \ t'\'



5ro

670

a t ot
aao bt, alm, fy, mt¡ nÍveis grir ( <-¡y¡

9, bt, a1m; nÍveis q, bt, alm, gru; níveis mt

q, bt, alur, gru :

q, bt, a1m, nt; nÍveis q, atm, gru; níveis q,
bt, mt; niveis mt

429,8n (31) * mr(72s); gla(tr); gre(138); m:i¡r(t3e);
bn+cc ( 28 )

bt, alm, gru ( <-fy)

ç¡ bt, alm, gru (* fy); níveis mt¡ níveis a1m,gru (<- fy) , mt; níveis com tur
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530

560

590

620

650

cro

7co

770

g, bt, alm, gnr t mt

9, bt, gru

g, bt, alm, 9ru, níveis alm, grar; níveis bt, alm
tur ,9rü, ho

alm, gru

g, bt, alm; níveis alm, gla¡

6õdl5n (3o) = mt(3t); grru(B2t); gre(3t); stp(3t); epl(8t);
i1m( 1t)

9, bt, alm; níveis g, bt, alm; níveis com rur

g, bt, Bg; .níveis q, bt, alm, pg; nÍveis com
tur i nJ.VeIS P9, altf .

| /Q/()/,

?:qír;
7nø)



o
F
H
Floú
A
(r)

bt, gru (<- fyl , mt t q

139,7n (32) = mt(25s); fy(rot); gru(3s%); q(lo:¿); gl:e(2z);
nri¡( t8?); bn+cc(r) ; grrf (tr)

g, bt, alm

g, bt, alm, 9ru, mt

g, bt, âIr:r , 9ru, pg, mtt níveis g, gru (* fy),
P9 , mt; tur l-ocal

bt, alm, grü (* fy) , mt t tur
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