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Resumo

A m¡na do Pari é a principal de várias mineralizaçöes e depósilos de ouro menores, que ocorrem
na quadrlcula Florália (1:25.000), na região NE do Quedrilátero FerrÍfero, hospedadas em rochas
metassedimentares, clásticas, químicas e vulcånoclásticas, metavulcånicas máfices e em veieiros
de quarlzo e quartzo-carbonál¡cos do Grupo Nova Lima, que é a unidade litoeslratigráfica méd¡a
vulcano-sedimentar máf¡ca e química, do greendone öerf arqueano Rio das Velhas (definido como
supergrupo homôn¡mo). As minerel¡zações de ouro principais da mina do pari e anedores, pari
Norte, Patrimônio, Gambá e Bahú, foram estudadas no campo, com mapeamento de semidetalhe
(esc€las 1:25.000 até 1:10.000) e perf¡lagens delalhadas, com levantamentos de subsolo e
sondagens (epenas m¡na do Pari), incluindo ainda estudos comparativos da mina São Bento e
anedores, e das áreas Queb¡a Osso, Tanque Preto, Sena do Seara, Cambotas e Gongo Soco.Os estudos laboratoriais mineralóg¡co-petrográficos e câlcográf¡cos, litogeoquím¡cos
mult¡elementares (FRX, lcP-MS, ,ire assay-AAs) e de qufmicâ mineral (microssonda eletrðnice)
visaram ceract6rizar as associaçðes litológicas regiona¡s e das mineralizações de ouro (minérios,
rochas encaixantes imedietas e rochas hospedeiras) para elucidar os diferentes fatores petro-
metalogenét¡cos controladores das minelalizações e sua variaçåo no curso da evolução geológica
regional policfclice por orogêneses superimpostas arqueanas até neoproterozóicas/eopaleozo¡cas.
Os resullados foram confrontados com a literatura de outras de ouro do Sgr. Rio
das Velhas na reg¡ão do Quadrilátero Fenífero inclus¡ve de inclusões fluidas, isótopos estáveis e
geocronológicos, e com modelos metalogenéticos de m¡neralizaçöes de ouro em gre€nsfone berfs
arqueanos. Entre os resullados principâis destacam-se: os minérios de ouro predominantes da
mina do Pari e das mineralizações maiores em sua continueçåo (pari Norte, patrimðnio, Gambá),
sendo BIF tipo Algoma vulcânogênicos, de fácies mista preciominando sulfeto (arsenopirita,
pinotita); a origem s¡ngenética sedimenlar-e)€letiva da mineralizaçåo, proximal em relação a
centros submarinhos de vulcanismo básico tole¡ítico de zona de crescimento de fundo oceånico:
as trensformagões polimetamórf¡cas arqueanas até neoproterozóicas dos m¡nérios, sob condiçðes
P-T máximas transiciona¡s da fácies xis1o verde superior paÊ¡ anf¡bolito durante o metamorfismo
regional principal paleoproterozó¡co superior, final do ciclo Minas/Espinhaço Oransamazônco);
que este metamorfismo de grau médio nåo depauperou, pelo contrário, enobreceu os minérios de
ouro, tanto lexturalmente quento aumentando os teores de Au (,ineness) da liga natural do metal;
que processos epigenéticos de zonas de cisalhamento e outros intrínsecos ao modelo "otogenic
gold näo contribufram de forma notável à metalogênese da mina do pari e das principais
mineral¡zações associadas (exceto Bahú); e, por fim, que as reservas potencias de ouio debtes
depós¡tos, com base em cálculos elimativos conservadores, tolalizam cerca de 44 t de Au. os
estudos comparativos e da l¡teratura indicaram que outras minerâlizações e jazidas de ouro no Gr.
Nova Lima, também podem ter tido or¡gens sinsedimentares-exalativas, por exemplo, a mina såo
Bento, de ambiente sedimentar clástico fino (xistos grafitosos) e qufmico (BlF t¡po Algoma de
fácies sulfeto) distal de qualquer foco vulcånico, e as minas Mono'Velho e Faria, entrã outras.
Também cabe destacar que o conce¡to de tenenos gree nsfone belt melarnórf¡cos de grau médio e
alto arqueanos nåo terem potencialidede de ouro, precisa ser revisado, tanto a luz dõs resultados
de Pari, quanto de outras ocorrências mundieis, que hospedam inclusive jaz¡das de ouro de classe
mund¡al.



Abstract

Pari m¡ne is the major one of several smaller gold mineralizations and deposits which occur in the
Florália quadrangle (l:25.000), NE Quadrilátero Fenífero, hosted in clastic, chemical and
volcanoclastic metasediments and maf¡c melavolcanic rocks (amphibolites), as well as in quartz
and quarlz-carbonate veins of lhe Nova Lima Group - m¡ddle strat¡graphical un¡t of mafic and
chemical volcanosedimentary rocks of the Archaean Rio das Velhas greenstone belt (def¡ned as
the homonymous supergroup). The gold mineralizations of the Peri mine and surround¡ngs, Pari
Norte, Patrimðnio, Gambá and Bahú, w€re studied with geological mapping (scales 1 :25.000 to
1:10.000) and detailed profiling, with underground m¡ning geology and diamond drill¡ng (Pari mine
only), including also comparative stud¡es of São Bento mine and sunoundings, as well as of the
Quebra Osso, Tanque Prelo, Sena do Seara, Cambotas and Gongo Soco arees. Mineralog¡cal,
petrographical, ore-microscopy, geochemical (FRX, ICP-MS, f¡re-assay-AAS) and mineral
chemistry (microprobe) laboratory sludies were canied out in order lo characterize the regional
litholog¡cal assoc¡ations and those of lhe gold mineral¡zâtions (ores, ¡mmediate wall and hosl
rocks) in order to elucidate the d¡trerent petro-metallogenetical factors wh¡ch controlled the
mineralizalions and their varialion in the course of the polycyclic regional geological evolufion
through Archaean to Neoproterozo¡c/Eopaleozoic superimposed orogeneses. Results were
confronted w¡th literature on other gold mine¡alizat¡ons, mainly of the R¡o das Velhas greenlone
belt in the Quadrilátero Feffifero region, includ¡ng fluid inclusion, stable ¡sotopes and
geochronological studies, and with metallogenetical models of gold mineralizations in Archaean
greenstone belts. Among the resuÌts, the following stand out: lhe ma¡n gold ores of the Pari m¡ne
and the other largeÊsized mineralizalions in the continuation of the Nova Lima croup (Pari Norte,
Patrimônio, Gambá) proved to be volcanogenic Algoma type BIF of mixed facies, y€t with sulphide
predominance (arsenopyrite, pynhotite); the syngenetic sedimentary-exhalative origin of the Pari
mineralizat¡on, proximal to a submarine spreading center of tholei¡tic volcanism; the Archaean to
Neoproterozoic polymetamorph¡c transformations of the gold ores at maximum P-T condit¡ons
lransitional from upper greenschist to amph¡bolite facies during the main regional metemorph¡sm of
Upper Peleoproterozoic age, at the end ofthe MinavEspinhaço Oransamazonian) Cycle; lhat this
medium-grade metamorph¡sm d¡d not ¡mpoverish the ore, quite on the contrary, it ênnobled the
orê, telturally as well as in augment¡ng the Au-content (fineness) of the natural Au-Ag gold elloyi
that epigenetic shear-zone related processes and others, which are ¡ntrins¡c to the "orogenic gold"
concept, d¡d not notably act in the metallogenesis of the Pari mine, nor of lhe othet assoc¡ated gold
mineralizations (except Bahú); and, last not least, that the potential gold ressources of these
deposits, based on conservative estimative calculations, total about 44 t Au. The comparative
studies and lilerature ind¡cate that other gold deposits in the Nova Lima Group may also have had
synsedimentary-exhalative origins, for ¡nstance, the Såo Bento mine mineralization, of a f¡ne clastic
(graphitic schists) and chemical (sulphide fac¡es Algoma type BIF) sedimentary envimnment, distal
to any active volcanic center, as well as the Mono Velho and Faria mines, among others. lt must
also be pointed out that the concept that med¡um and high grade metamorph¡c greenstone tenains
do not own gold potent¡al has to be reviewed in the light of lhe results of Pari, as well as of other
Archean tenains worldw¡de which host even world class gold deposits.
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Capítulo l: INTRODUÇÃO; DESCRTçÃO E OBJETTVOS

1.1. lntroduçäo e Objetivos da Tese de Doutorado

O estado atual de conhecimentos da metalogênese do ouro (Au) no Quadrilátero

Ferrifero (QF) é caracterizado muito ma¡s pela polaridade e antagonismo a priori das

opinióes c¡entíficas, muitas vezes conceituais e polêmicas, do que por contr¡buições

fáticas novas ao conhecimento, considerando todos os aspectos marcantes e

relevantes das mineralizaçöes conhecidas, que, aliás, continuam as mesmas já

descritas desde Calógeras (190a), Freyberg (1934) e Moraes e Barbosa (1939),

entre outros, sem novas descobertas significativas.

Diante da discussão e controvérsia registrada na vasta literatura sobre a geologia da

região do Quadrilátero Ferrífero e, em particular, no assunto da metalogenia do ouro

arqueano, escolheu-se uma abordagem multidisciplinar-integrada, visto que foram
poucos os autores mais recentes que realmente empregaram mriltiplas ferramentas

nos seLrs estudos (p.ex.: Ladeira, 1980; Luchesi, 1991; Abreu, 1995).

Entende-se ainda, que o estudo proposto permitirá elaborar, além de novos

fundamentos metalogenét¡cos científicos, critérios de aplicação prospectiva, o que

vem encontrando respaldo nos resultados de pesquisas internacionais (p.ex.: como

conduzidas em Hemlo, no greenstone belf de Wawa, Canadá e muitas outras nos

greenstone belfs da Austrália ocidental) e na atuaçäo e experiência acadêmica,

científica e profissional do doutorando, sempre dedicada a pesquisa de

mineralizações de ouro.

Esse estudo insere-se na principal linha de pesquisa do orientador que versa sobre

a evolução crustal precambriana, petrogênese e metalogênese de partes SE do

Cráton do Säo Francisco. Foi desenvolvido no prazo regular do curso de Doutorado

do lGc-USP com a participação do orientador e sua equipe e contou também com o
apoio de empresas mineradoras permitindo acesso e coleta de amostras em suas

áreas de interesse, minas ativas e/ou abandonadas.

A Tese teve os seguintes objetivos principais e complementares:

a) Estudo das seqüências de rochas supracrustais do Supergrupo Rio das Velhas

do Morro do Pari e arredores, incluindo a ampliaçäo das áreas de abrangência e o
aprimoramento dos mapas geológicos em escala 1:25.000, com os seguintes

intuilos:

Abreu. c,C. Tese de Doutorado
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a.l ) Detalhamento litoestratigráfico e litoestrutural das seqüências (utilizando-se

inclusive amostras e dados de sondagem).

a.2) Estudo da mineralizaçäo e suas rochas encaixantes, além dos diversos

litot¡pos circunvizinhos pertencentes ao Supergrupo Rio das Velhas, com a

conseqr,iente comparação entre as diversas mineralizações próximas (Bahú,

Gambá, Patrimônio e São Bento), sobretudo quanto a forma, estratigrafia,

estrutura, rochas encaixantes e ambientes.

b) Caracterização petro-metalogenética detalhada de todas as unidades

litoestruturais mapeadas e descritas nos furos de sondagem, com enfoque nas

rochas do Grupo Nova L¡ma, em particular aquelas mineral¡zadas em Au.

c) Estudo geoquímico da mineralização e de suas encaixantes, bem como o estudo

da microgeoquím¡ca das ligas naturais de Au-Ag, e das fases sulfetadas e silicáticas

objetivando sua caracterização e modelamento metalogenético para o ouro.

d) Geotermometria em sulfetos e silicatos para avaliar as prováveis temperaturas

dos processos metalogenéticos e metamórficos que originaram e transformaram a

mineralização de Au da mina do Pari.

e) Geração e aprimoramento do modelo da geologia e metalogênese do ouro da

mina do Pari através da interpretação e integraçäo de todos os dados novos e

antigos obtidos desde a dissertação de mestrado de Abreu (1995),

1.2. Localização

A m¡na do Pari (Fotografias 01 e 02) está localizada na quadrícula de Florália,

1:25.000 (coordenadas: latitude 19" 52' 30" 120' 00' 00" S e longitude 43' 15' 00"

143" 22'3u. W) a qual foi a única não mapeada pela equipe DNPM-USGS (Figura

01).

A diståncia de Belo Horizonte a Santa Bárbara é de 100 km, no sentido leste da

capital mineira. O acesso a partir de Belo Horizonte se dá pela 8R,262 por 70 km

até o entroncamento da MG-436, estando Santa Bárbara a 30 km deste ponto.
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Fotografia 01: Entrada principal da mina do Pari, em 1.988 quando do inlcio dos
trabalhos de re-avaliação da UNAMGEN Min. e MeL S.A.

Atravessando-se a cidade de Santa Bárbara, toma-se uma rodovia vicinal não

pavimentada que leva a represa do Peti, caminhando-se nesta por 5 km, toma-se

então à direita, por outra estrada vicinal, até atingir a vila de Florália, com cerca de

1000 habitantes. A mina do Pari se encontra a 2km a sul desta vila, às margens do

rio Valéria, próximo à antiga estação ferroviária de Florália, na ferrovia Vitória -
Minas (CVRD).

Fotografia o2: A mesma entrada da fotografia anterior nos dias de hoje,

dominada pela vegetaçäo.

Abreu G.C. Tese de Doutorado 3
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1.3. Aspectos Geológicos Gerais

A geologia da porçåo NE do Quadrilátero Ferrífero, incluindo as quadrículas de Säo

Gonçalo do Rio Abaixo (a norte), a de Florália (no centro) e Bateias (a sul), exposta

em Dorr (1969) nos trabalhos da equipe do Convênio DNPM-USGS, foi apenas foto-

interpretada e verificada em poucos perfis regionais para fins de integraçåo no mapa

regional em escala 1:150.000.

A área de estudo principal, a mina do Pari, caracteriza-se por ser uma extensåo do

"G¡eenstone belt Rio das Velhas" (Figura 02) e também de demais unidades

litoestrutunais do Quadrilátero Ferrífero (Schorscher, 1976a; 1978; 1979a; 1992; lnda

et al., 198y'; Schorscher et al., 1986; 1990). A regiåo é um importante metalotecto,

principalmente para Au, e minério de ferro.

A importåncia metalogenética dessa mina de ouro (Fotografias 03, 04, 05 e 06), no

âmbito do Quadrilátero Ferrífero, vem de suas características bastante distintas das

demais mineralizaçóes auríferas do Supergrupo Rio das Velhas. As condições

metamórficas såo de grau superior a da quase totalidade das minas de Au do

Quadrilátero Ferrífero, isto é, a mina do Pari encontra-se na transiçao da fácies xisto

verde alto para anfibolito.

Até entåo, somente o trabalho de Abreu (1995) fora de cunho acadêmico e

sistemático de caracterizaçåo sumária do minério e suas encaixantes.

Fotografia 3: Local de amostragem no salåo principal da mina do Pari (Nível-0o),

com as marcas da primeira amostragem de canalrealizada em 1986.

Abfeu. G.C. ¡ Tese de l)onfore¡lo
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Fotografia 4: Detalhe da fotografia anterior mostrando os locais de amostragem.
Salão principal (Nivel 00) da mina do pari.

Fotografia 05: Parede dos fundos do salão@, com as marcas
das amostras realizadas em vermelho.

Fotografia 06: Amostra do minério aurífero típico da mina do par¡

Abreu. G.C. _ Tese de Doutorado
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O presente estudo inclui geologia, mineralogia-petrografia, litogeoquímica, química

mineral, microgeoqufmica da liga natural Au-Ag e de fases minerais usadas em

geotermometria, e pretende contribuir aos conhecimentos da geologia e metalogenia

do Au da região e, em geral, do Quadr¡látero Ferrífero.

1.4. Histórico da Mina do Pari

As mais ant¡gas informações a respeito das lavras de ouro na área vêm dos meados

do século XlX, mencionando que o Coronel Joåo José Carneiro de Miranda

explorava aluviões e coluviöes e rochas intensamente rntemperizadas, nåo se

sabendo com exatidão o local e não se tendo deste perlodo nenhum reg¡stro escrito

sobre a produção.

As operaçöes em subsolo na Mina do Pari (Fotografias 1 a 5) iniciaram-se em 1882

pela Santa Bárbara Gold Mining Company Ltd. Esta empresa minerou até 1889,

lavrando aproximadamente 270.000t de minério, com um teor médio produzido de

10,5 g/t, Os proprietários desta empresa eram os ingleses William Turner Atherton e

Percy Murly Gotto, também sócios de outras minas na região.

No final século XlX, entre 1885 e 1893, essa mina produziu cerca de 2,68 toneladas

de Au com métodos bastante rud¡mentares de lavra e tratamento de minério. A

recuperação do Au era fe¡ta por gravimetria e amalgamação. Quando da paralisaçåo

de suas atividades em 1937, a mina já operava numa profundidade vertical de cerca

de 300m, lavrando rocha fresca, mostrando-se, já nessa época, que o minério

sulfetado não possufa características refratárias de recuperação, diferentemente do

que era constatado na Mina Säo Bento, entre outras da região, que permitiam

extração do Au apenas em litologias intemper¡zadas, ou seja, em minério oxidado.

A partir de 1889, a Mina do Pari foi arrendada à Saint John Del Rey Mining Co.

(atual Anglo Gold), que lavrou e desenvolveu a mina até a suas paralisação em

1937.

Após o abandono, a mina encheu-se de água até o nível principal de acesso e assim

permaneceu até junho de 1988, quando a Unamgen Mineração e Metalurgia S.A.

iniciou os trabalhos para reavaliação das reservas, vindo entäo a concluí-los no

início de 1991 .

O autor trabalhou na UNAMGEN Min. e Met. S.A. por período de 3 anos,

participando integralmente da reavaliação do depósito.

Abreu. G.C. Tese de Doutorado 8
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capítulo ll: MÉToDos uTlllzADos

Nesta tese utilizou-se um acervo metodológ¡co diversificado, entretanto, bastante

s¡mples. Basicamente, utilizaram-se das ferramentas da geologia fundamental,

incluindo revisöes da literatura, trabalhos de campo (mapeamento regional, de

semidetalhe e detalhe) e estudos laboratoriais de caracterização petrográfica,

litogeoqufmica e de química mineral.

Em resumo, procurou-se caracterizar e descrever detalhadamente a problemática,

buscando então o seu entendimento. A seguir são listadas as principais etapas

conceituais do trabalho.

ll.1 . Trabalhos Preliminares

11,1.1 Levantamento bibliográfico segundo enfoques temáticos, regionais e locais.

lnclui-se ainda, a compilação de um mapa regional preliminar da borda NE do

Quadrilátero Ferrífero (QF), 1:100.000 (Anexo 01), o qual posteriormente foi

corrigido e complementado com as novas informaçöes obtidas de campo e
petrografia.

11.1.2 Revisão e estudo das coleções de amostras dos trabalhos anteriores de

Schorscher et al- (1986 e 1990) e das da dissertação de mestrado de Abreu (1995),

disponíveis no IG-USP, incluindo litologias regionais da área e rochas e minérios da

Mina do Pari, Mina São Bento além de outras.

ll.'l .3 Planejamento das Campanhas de Campo

11.2. Trabalhos de Campo

11.2.1 Ampliação da área de abrangência e melhoria do mapeamento litoestrutural

em escala 1:15.000, do morro do Pari e arredores (Figura 03).

11.2.2 Amostragens sistemáticas na mina do Pari foram realizadas tanto no nível de

entrada (N-00), quanto no nível 10 (N,10) (Figuras 04 e 05), em amostras de mão,

Abreu. G.C. Tese de Doutorado g
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ainda nos trabalhos de dissertação de mestrado (Abreu, 1995), e completados com

testemunhos de sondagem rotativa a diamante cedidos pela UNAMGEN Mineração

e Metalurgia S.A. (onde o autor trabalhou entre 1988 e 1991).

Para a tese de doutorado foram feltas novas amostragens de superfície e de

testemunhos de sondagem, para ampliar as coleçöes já existentes da zona

mineralizada e litotipos encaixantes. Nesta etapa contou-se com o apoio da Säo

Bento Mineração S.4., Grupo Eldorado, detentora dos testemunhos da mina do Pari,

que também autorizou descrever e amostrar ainda mais litotipos provenientes

dessas sondagens da região do prospecto Brumal e da m¡na São Bento.

11.2.3 Os mapeamentos de detalhe, em galerias e rampas da mína do Pari foram

concluídos ainda nos trabalhos de Abreu (1995) (Figura 06). Cabe salientar, que

neste caso, a mina do Pari permaneceu, desde sua paralisaçäo em 1937, com todas

as galerias e rampas, abaixo do nivel de entrada (N-00), cheias d'água. O Ribeirão

Valéria, à frente da entrada principal da mina, sofre de enchentes per¡ódicas,

atingindo cotas superiores ao piso dessa galeria, e assim causando o total

afogamento das galerias da mina. No período de 1 988 a 1989, a UNAMGEN

Mineração e Metalurg¡a S/4, durante a reavaliaçäo da mina do Pari, efetuou

trabalhos de bombeamento das galer¡as, o que levou quase um ano e meio de

trabalho. lsso permitiu o acesso aos nfveis inferiores (10 e 11), através dos 450m de

rampa incl¡nada a 45 graus.

Os horizontes mineralizados foram então facilmente identificados e mapeados

devido às crostas oxidadas dos sulfetos do minério, em contraste aos xistos

encaixantes. Naquela época, os canais de amostragem a cada 1,5m, realizados com

serra diamantada a ar comprimido, permitiram a visualizaçäo dos sulfetos. Porém, a

observação de estruturas em escala métrica de afloramento nas galerias ficou um

pouco prejudicada, de forma que a análise estrutural teve de contar ainda com

levantamentos de outros afloramentos em galerias fora da mineralização, e nos

arredores do Morro do Pari e da região da Quadrícula de Florália.

11.2.4 Trabalhos de campo regionais com ¡ntuito de ¡ntegração de dados

compreenderam perfis clássicos, tais como: Mína do PariRio Piracicaba (Figura 07),

Serra do Seara (Figura 08) e Serra das Cambotas-Sinclinal Gandarela-Mina São

Bento (Figura 09). Para a conclusão desta etapa ainda foi estudado um perfil na

borda norte da Serra do Caraça, cortando rochas do Supergrupo Rio das

Velhas (Grupos Quebra Osso, Nova Lima e Maquiné ), até atingir o contaio com as
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seqüências paleoproterozóicas do Supergrupo Espinhaço, subindo o vale do córrego

Tanque Preto.

A relação dos afloramentos estudados encontram-se no Anexo 2.

11.3. Estudos Laboratoriais

11.3.1 Foram realizados estudos mineralógico-petrográficos ópticos convencionais de

lâminas delgadas e seçóes polidas para a caracterização dos diversos litotipos

encontrados na área de estudo. Para tanto foi utilizado o microscópio petrográfico de

polarizaçäo, marca Zeiss BX-50, tanto para luz transm¡tida quanto para luz refletida.

Durante os trabalhos desta pesquisa pode-se fazer um levantamento petrográfico de

toda a litoteca existente que foi coletada por Abreu (1995). Deste trabalho, juntaram-

se 236 amostras de rocha (de mão, canal e testemunhos de sondagem), das quais

se confeccionaram 220 låminas petrográficas, 143 seções polidas e 10 seçöes

delgadas e polidas para análise v¡a microssonda eletrônica (Anexo 3). A partir disso,

nessa pesquisa de doutorado, foram elaborados os aspectos mais relevantes da

petrografia da mineralização aurífera da mina do Pari.

11.3.2 Análises iniciais, em 50 amostras, para elementos maiores e menores via

fluorescência de raios X (FRX) seqüencial automática foram efetuadas com

equipamento Phillips no lnstituto de Geociências de Hamburgo, Alemanha, pelo

orientador, em 1990, e constam em Abreu (1995). Os limites de detecção deste

método säo apresentados na Tabela 01 .

TABELA 01 - LIMITES DE DETECçÃO EM ANÁLISES QUIMICAS

Abreu. G.C. Tese de Doutorado ¡J



Þl6
IO
lc

b
IO

il

il

fl

il

il

lø
lo
lo
lo
lo
lolct+
to
lõ
lo-

lot-
lo

\ry

A

700

500

0

-500

-1000

/\/ Nù1 t= t-/ t-,, t-t t\t lE¡ /\t t-/ t-t t-t t\/ ¡¿ E t\,t t\rt t-,t
t-/ Il/ l\/ l= t-/ l-l À/ E(\t /= t-'t t\l t= t\) À/- t-,,) t= /\,/

t\l t-l t\l t\l t\/ A¡ El/- ttt /-/ t-,t t-/

Rio
Valéria

t-t t-/ t-/ /\, t-t /\, lì't l'lt 

- 

t\t /-/ t\/ t-/ t=

Morro
do

Pari

ì

t\t t\t (-, t-t t\t t\t try t\t tl't t= 
^/ 

/-) t\,/ t\J
t= t-/ t-/ l\) t-l try l-t t= t-l Fy t-J 

^¡ 
t\'t ù. 4¡ t-/

N..

/\/ /-/ t\/ /-/ /= /\/ t-/ tì't tìlt t\t t-t t\t t-t t\/ t= t\t t\,/ 
^J 

/\) r¡üE t\/ t\,t

t-l t-/ t-/ /\/ l\J l= l\,1 l-J l-l t-l t\l t-/ t\/ t-J t-J t-', t-/ t\l t\,t t\/ t\,t t=t t-,/ 
^'/

/\) /ì,t t\t t-/ t\/ t-l t-/ /\/ t\/ /\/ /-, /-l /\/ l-/ /\,r, t-/ /\/ /\/ t'\,t t-../ l- tl¡/ t\út /\,/

0 500 1000m
l

Escala 1:25000

Rio
Valéria

Figura 07
Perfil Geológico da mina do Pari e Aredores

Rio
Valéria

I

E
A'

ll.n

l5
Itr
+o
l$r
lo
l¡
to
tdþ
to
to.
tõ'
Ia)

lo
l=
IO
lO)

lõ'þ
tolr
lo.
to
lo)

l*
ls
la)

l*
l>
lÈ
lo.
to
l¡
to
l-:t.

lo
t>
lì
l3
lai
lu)t
m
lo-
lo
lo
I¡

t\,/ t\/ /\/

Unidades Lito-estratignifi cas

ml Supergrupo Espinhaço

Supergrupo Rio d¡s Velhas

I HorizontePari(BIF)

Grupo Nova Lima

I unidadeBwffi Unidade C

Unidade D

I
,----vl--l

\

Grupo Quebra Osso

Terrenos TTG

Falha de empurrão



Evoluçdo Petrogenëticq e Metalogenética da Mina de Au do Pari e Arredores, NE do Q. F.

- Preparaçäo e anál¡se via ICP-MS de novas alfquotas das mesmas SO amostras

foram feitas nos laboratórios de Tratamento de Amostras (LTA) do IGc-USp e de

ICP-MS do Deparlamento de QuÍmica, pelo grupo de pesquisa EANA
(Espectrometria Atômica e Nuclear Aplicada), da pUC-RJ orientado pelos

professores doutores Norbert F. Miekeley e carmem L. porto da silveira (Tabela 0i).
- As análises de Au git = ppm) via fusão e copelação com dosagem por Absorção
Atômica com extração Agua Régia, e análise por Absorção Atômica, para As, Ag, S,

Ni, Cu, Pb, Zn, foram realizados numa 3a sér¡e de alíquotas das mesmas S0

amostras acima citadas, nos laboratórios de análises da såo Bento Mineração s.A.

Os dados analÍticos integrais são apresentados no Anexo 4.

11.3.3 Estudos de química mineral via microssonda eletrônica das ligas natura¡s do
Au, sulfetos e silicatos diversos para caracledzação destes e uso em
geotermometria; também foram realizados em diferentes etapas.

- Dados iniciais de sulfetos e de ligas naturais de Au obtidos pelo orientador já
foram comentados por Schorscher et al. (1991) e Abreu (1g9S), e também foram
contemplados neste trabalho. Estes dados foram produzidos com equipamento
CAMEOA-CAMEBAX e padrões internac¡onais de sulfetos e elementos puros, pelo
orientador em convênio internacional no lnstituto de Geociênc¡as da universidade de
Mainz, Alemanha.

- A microssonda eletrônica Jeol - Superprobe J)G-g600, automação NORAN, com
05 espectrômetros de cristais e um detector de estado sólido (EDS), dos laboratórios
do departamento GMG-lGc-usp foi utilizada pelo signatário, numa primeira etapa,
em 2003, para análises dos minerais silicáticos: granada, biotita, anfíbólio, clorita,
muscovita, carbonato; e óxidos, tanto para sua caracterização quanto para uso em
geotermometr¡a. uma segunda etapa analítica do signatár¡o. também em 2003, foi
dedicada a análises de sulfetos. Nas análises de silicatos e carbonatos utilizou-se
feixe analítico de diâmetro S = 1Qpm e de O = S¡rm para óxidos.

Os dados de química m¡neral encontram-se no Anexo 5.

I1 3.4 A análise de isótopos estáveis (o, c, s) e instáveis e radiogênicos (pb, sr) de
fases minerais específicas existentes no minério e suas encaixantes, nos
laboratórios do CEPEGEO, no lG-usp, foi descartada devido aos métodos aí

utilizados, Até o momento, o laboratório de isótopos estáveis somente utiliza

Abreu. G.C.. - - T¡c¡ ¡la n^"t^¡ô,.{^ r ?
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o método por dissolução quím¡ca global de carbonatos. Nesse sentido' as

caracterizaçöes petrográficas têm mostrado que ocorrem cr¡sta¡s de carbonatos de

diferentes gerações genéticas, e que sobretudo aqueles assoc¡ados intimamente à

m¡neralizaçäo aurífera são partículas dim¡nutas e ricas em inclusões de difícil

separaçäo das fases necessár¡as. Assim, o método atual poderia comprometer a

confiabilidade dos resultados. O mesmo problema metodológico, de forma similar,

apresenta-se na análise de isótopos instáveis e radiogênicos. A proposta in¡cial dos

t¡abalhos, de tentar avaliar as fases minerais específicas e correlacionado aos

resultados diversos processos sofridos pela mineralização, ficaria por completo

comprometida utilizando-se os métodos de rocha total.

2.3.6 O tratamento informatizado dos dados químicos na confecçäo de tabelas,

planilhas, diagramas e gráficos diversos, incluiu também a digitalização de mapas,

perfis e seções geológicas da mina do Pari e reg¡ão. Para tanto tem-se utilizado

diversos programas de computaçäo especializados em cada caso (Tabela 02).

Tabela 02: Programas de Computaçåo Utilizados

Tratamento Ut¡lizado Programa

Qufm¡ca de Rocha, classificação e Análise
M¡nPet, Excel

Qu¡m¡ca l\¡¡neral MinPet

Planilhas e Gráf¡cos em Geral
Excel (0tfice-97)

Desenhos e Mapas CorelDraw, Autocad tll
Textos e Edrçäo Word (Ott¡ceg7)

Geotermobarometr¡a GPt, PTMa|¡c, Ren¡ger (1999)

11.4. Avaliações Finais

11.4.1 lnterpretações finais com base na análise e integração dos dados obtidos no

campo, na mina, laboratoriais: mineralógico-petrográficos, geoquímicos,

microgeoquímicos, e da literatura (de inclusöes fluidas e isotópicos).

11.4.2 Redação e defesa da Tese de Doutorado.

Abreu. C.C. Tese de Doutorado 20
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Capítulo lll: GEOLOGIA REGIONAL E TRABALHOS ANTERIORES

lll.1. Geologia do Quadrilátero Ferrífero

A literatura geológica muito vasta e diversificada do Quadrilátero Ferrífero (Qfl foi

produz¡da em trabalhos acumulados, com tendência sempre crescente, nos últimos

300 anos. Portanto, a revisão que se segue, enfatiza o estado atual do

conhecimento geológico, analisando a evoluçäo das principais linhas de pensamento

em seus aspectos mais importantes para a formação e transformaçäo das rochas e

das mineralizações auríferas, da evoluçäo atqueana e paleo a neoproterozóica.

Sempre quando foi considerado necessário, buscaram, em trabalhos clássicos,

muitas vezes antigos e de difícil acesso, as bases específicas de definiçöes

geológicas originais, como locais típicos, afloramentos e regiöes-chave, descrições

petrográficas meso e microscópicas, assim como os fundamentos geotectônicos

válidos naquelas épocas e sua possível transposição para os conceitos atuais mais

adequados.

lll.l. 1. Arcabouço Geológico Geral

O Quadrilátero Ferrífero (QF) situa-se na porção SE do Cráton do Säo Francisco

(CSF), na zona de transição entre as partes estáveis do cráton a W, de constituiçäo

arqueana, e o Cinturão Móvel Atlântico, proterozóico, policíclico e poligenético a E.

Este cinturão é subdividido, entretanto sem delimitações e definições exatas, e nas

faixas Ribeira e Araçuaí, em suas partes S e N, respectivamente. Essa grande

região inclui rochas arqueanas e proterozó¡cas retrabalhadas, também rochas neo-

formadas por eventos tectono-metamórficos superimpostos arqueanos e as

orogêneses dos ciclos Minas/Espinhaço e Brasiliano, respectivamente, paleo e
neoproterozóicos.

O QF é ainda a principal e mais tradicional província metalogenética do Brasil, em

produção contínua há cerca de 300 anos, sendo os principais bens minerais o

ouro, minérios de ferro, mármores, rochas magnesianas, minérios de manganês e

m¡nera¡s gema. Sob aspectos acadêmico-c¡entíficos vale destacar que foi nesta

região que a Geologia Científica foi introduzida no Brasil, inicialmente como

disciplina auxiliar à mineração e, posteriormente, como c¡ência independente.

2lAhreu G C Teqc dc r]a,,fnrarln



Evolttção Petrogen¿tìcq e Metalogenélica da Mina de Au do Pari e Arredores, NE do Q. F.

O QF e suas circunvizinhanças såo, portanto, terrenos clássicos, por excelência,

da geologia précambr¡ana do Brasil e mundial. Já em seus trabalhos pioneiros do

período de 1810 a 1821 , o barão W.L. von Eschwege, capitão-mor das minas em

além-mar da Coroa Portuguesa, estabeleceu os fundamentos geológicos para toda

a região, de certo modo, válidos até hoje, incluindo a subdivisão litoestratigráfica,

compartimentaçäo geotectônica e, também, os princlpios metalogenétícos (cf.:

Schorscher 1988 e 1992). Em "O Pluto Brasiliensis", sua principal obra sobre a

geologia e recursos minerais do Brasil, Eschwege (1825, 1833) explicita tais

fundamentos e a¡nda fornece um importante cadastro, daquela época, sobre a

produção mineral do país.

Aqui serão relatados apenas os aspectos regionais mais significativos para a

presente pesquisa:

- do Arqueano, em particular da seqüência metavulcano-sedlmentar Rio das Velhas

de tipo greensfone belf, reconhecida e estabelecida como tal, e conseqüentemente

redefinida como Supergrupo Rio das Velhas por Schorscher (1976a, lg7g,
1979a,b, 1980a);

- do Paleoproterozóico, na forma dos restos metassedimentares dos Supergrupos

Minas e Esp¡nhaço;

- da evolução tectono-metamórfica policíclica arqueana e proterozóica.

Diversos autores mais atuais, como por exemplo: Dorr 1g69; lnda et al. 19g4;

Schorscher 1988 e 1992; Ladeira, 1988, Machado, N. et al. 1989 e 1996; Teixeira
et al., 1996a; COMIG '1994a, b, Padilha et al. 2000; entre muitos outros, têm

contribuído de maneira substancial com novos dados, nos mais diversos aspectos
e com novas interpretações a respeito da evolução geológica regional.

111.1.2, Estratigrafia do Quadr¡tátero Ferrífero: Evolução dos Conceitos

As primeiras divisões estratigráficas para a região do euadrilátero Ferrífero devem-
se a Eschwege ('1833) e Pissis (1842), que já separaram as rochas xistosas

auríferas arqueanas, hoje akibuídas ao Supergrupo Rio das Velhas, das coberturas
metassed¡mentares quartzito-itabiríticas e quartzíticas proterozóicas, incluídas hoje,

respectivamente, nos Supergrupos Minas e Espinhaço. Esses autores propuseram

ainda, para estas coberturas, subdivisöes e correlações litoestratigráfìcas mu¡to

pertinentes (cf. Schorscher, 1975; 1988). Derby (1906) introduziu o termo Mr,ras

Series - Série de Minas para uma associação de mica-xistos, quartz¡tos, itabiritos e
calcários sobrepondo-se aos gnaisses embasamentais, intrudidos por um corpo
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granítico de dimensões quilométricas na regiåo de Gouveia - no anticlinal central
da Serra do Espinhaço Meridional. Separou a Série de Minas, ainda no topo, das
seqüências quartzít¡cas conglomeráticas e m¡ca-quartzfticas de cobertura, e
correlacionou esses dois conjuntos, respectivamente, com as associações
litológicas s¡milares das principais estruturas itabiríticas e quartzíticas (pico do
Itacolomi) do QF, designando e definindo as últimas, posteriormente, como série
Itacolom¡. É de certo interesse notar que, enquanto as principais un¡dades
itabiríticas do QF continuam até hoje válidas, no sentido de Derby, compreendidas
no supergrupo Minas paleoproterozóico, a associação or¡ginal das rochas xistosas
e itabiríticas da regiäo de Gouveia que provou pertencer a uma seqüência
metavulcano-sedimentar arqueana de tipo greensfone belt (Fogaça et al., 1gg4;
lnda et al. 1984; Machado, N. et al., 1989).

A subdivisão litoestratigráfica das rochas metassupracrustais do euadrilátero
Ferrífero, em sua essência até hoje usada, foi eraborada por Harder e chamberrin
(1915). Estes separaram a série Minas, considerada na época argonquiana, dos
xistos máficos, metavurcanitos e gnaisses da base que consideraram
provavelmente arqueanos e subdividiram em s formações denominadas da base
para o topo: Quartzito caraça, Xisto Batatal, Formação Ferrífera ltabira, Formação
Piracicaba e Quartzito ltacolomi. Adicionalmente, mencionaram a¡nda, entre outras
observações, a ocorrência na borda E do eF de um "...fhrust sheet of mafic
lavas'.." (lavas máficas formando um corpo taburar de arraste) de significado
regional. Posteriormente, Barbosa, o. (1954) propôs incruir os xistos arqueanos do
Quadrilátero FerrÍfero, de Harder e chamberlin, (191s) na sua série Barbacena,
mais antiga que a Série Minas e de maior extensão regional _ que incluir¡a, na
região de Barbacena, rochas artamente cristarinas como gnaisses, granuritos e
kinzingitos oliveira (19s6) questiona os trabarhos de Barbosa, o. (1954), propondo
para a área do QF uma Série pré-Minas de rochas metassedimentares que
estar¡am sotopostas aos quartzitos da série Minas e sobrepostas aos gnaisses e
granitos do embasamento.

lll.1 .2.1 . Arqueano: Terrenos Granito-Gnáissicos e Sgr. Rio das Velhas

Nos mapeamentos de escala l:25.000, do euadrilátero Ferrífero, efetuados no
convênio USGS-DNPM, Rynearson et ar. (19s4) e Matheson (19s6) descreveram
contatos discordantes entre a série pré-Minas e a série Minas. Assim, Dorr et ar,
(1957) redefinem a série pré-Minas e a denominam de série Rio das Velhas,
dividindo-a no Grupo Nova Lima, ¡nferior, constituído por xistos, firitos, rochas
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metavulcânicas, metagrauvacas e formaçöes ferríferas tipo Algoma e Grupo
Maquiné, super¡or, constituído pr¡nciparmente de quartzitos e metacongromerados.
Don (1969) considera a série Rio das Verhas representat¡va de um ambiente
eugeossinclinal, com evoluçåo de depósitos de tipo íyscrr, do Grupo Nova Lima,
para depósitos de tipo molasse, do Grupo Maquiné.

Almeida (1976) e schorscher (1976a) consideraram e reinterpretaram a série Rio
das Velhas, eugeoss¡nclinal segundo Dorr (lg6g), como um greenstone belt
arqueano, utilizando-se dos dados anteriores da literatura e de novas observações
e revisões de campo. Schorscher (197g, 1979a, 1979b, 19g0a) confirmou
definitivamente a nova interpretação, com a descoberta de metakomatiitos
(ultramáficos e ultrabásicos efusivos), incluindo tipos sprnrTex, de p¡ltow lava, btock
/ava, derrames maciços e pirocrásticos, num corpo regionar extenso na borda E do
Quadrilátero Ferrifero, afrorante às margens córrego do euebra osso. o Grupo
Quebra Osso, então definido, estaria na base do Supergrupo Rio das Velhas,
possuíndo um contato gradativo com o Grupo Nova Lima, ainda que, na seção t¡po,
em posição invertida. cabe ainda mencionar que este corpo metaurtramáfico já foi
mapeado e interpretado nos estudos do projeto DNPM_USGS, por Simmons
(1968)' Dorr (1969) e Maxwell (1972), como de rochas verdes intrusivas,
respectivamente, nas séries Rio das Verhas e Minas, e que é muito provavermente
o mesmo já mencionado por Harder e chamberrin ('r91s), como de ravas máficas
em corpo de arraste da borda E do euadrilátero Ferrífero, sem maiores
especificaçöes do local. Drake e Morgan (19g0), sem nenhuma referoencia aos
trabalhos acima comentados, compararam a série Rio das Verhas como uma
seqüência ofiorít¡ca, ainda considerando as urtramáficas como intrusivas
serpentinizadas.

Schorscher (1978, 1979a, b, i9B0a), compreendendo o Grupo euebra Osso junto
com os grupos Nova Lima e Maquiné de Dorr e colaboradores, definiu o
greenstone belf Rio das Velhas, elevando-o a categoria de Supergrupo, com
subdivisão formal em 3 grupos, da base ao topo:
- Grupo Quebra osso: seqüência metaurtramáfica vurcânica (metakomatiitos), com
intercalações de metassedimentos químicos (BrF, metach e ñs) subordinados;
- Grupo Nova L¡ma: seqüência de xistos predominantemente máficos,
metabasitos/anfiboritos, formações ferríferas tipo Argoma, de fácies diversas,
metagrauvacas e raros metassedimentos mais maduros (quartzitos, entre outros);
' Grupo Maquiné: quartzitos e metaconglomerados com p¡r¡tas detríticas.
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Ladeira (1980 e 1988) com trabalhos metalogenéticos na M¡na de Morro Velho, no

distrito de Nova Lima, propôs uma seqüência estratigráfica para o Supergrupo Rio

das Velhas, quase que de forma semelhante a Schorscher (1978, 1980c e1992).

Embora não tenha adm¡tido o Grupo Quebra Osso separadamente do Grupo Nova

Lima de Dorr (1969), considerou como unidade basal deste, a denominada

Unidade Metavulcânica, onde incluiu, além das lavas metultramáficas,

metabasaltos e metatufos. Desta forma, como se observa nos mapas mais

detalhados da regiäo de Nova Lima, no centro do Quadrilátero Fenífero, ocorrem

corpos de metaultramáficas intercaladas às diversas outras rochas do Grupo Nova

Lima. Apenas na porção leste e nordeste do Quadrilátero Ferrífero é que as

metaultramáficas efusivas, verdadeiros komat¡itos peridotíticos, com textura

spin¡fex, entre outras, são encontradas e que já foram mapeadas em detalhe por

Sichel (1983), Queiroga et al. ('1988), e Luchesi (1991), e eståo em contato com
rochas TTG, hoje em posiçäo invertida, e em contato gradacional sobre litotipos
metapelíticos e químicos do Grupo Nova Lima, ou seja, definindo a base do Sgr.

Rio das Velhas.

Outras ocorrências de rochas metaultramáfìcas foram mapeadas em outras
porçóes do Quadrilátero Ferrífero, a exemplo de Florália (Alves, 1gg6; Davies,

1993; Abreu, 1995 e 1996; Mothé Fq, ,1996), Nova Era e ltabira (Schorscher, 1978;

Machado, 1994 e 1998), e estas têm sido correlac¡onadas às extensões do Grupo
Quebra Osso.

Mais recentemente, trabalhos do Convênio DNpM-CpRM (1996), do assim

chamado de Projeto Rio das Velhas, baseando-se na aquisição de novos dados
aerogeofísicos e da integraçäo de dados preexistentes, iniciaram uma subdivisão
maior no Grupo Nova Lima, mantendo as rochas komatiíticas do euebra Osso
como sendo uma subunidade da base da associação máfica-ultramáfica.
Entretanto, as 5 associações de ambientes criadas para o Grupo Nova Lima (da

base ao topo: metavulcánic? plutôn¡ca máfica-ultramáfica: euebra osso, córrego. I

dos Boiadeiros e ouro Fino; metavulcanossedimentar química: Morro Vermelho;
metavulcanossedimentar químico-pelítica: santa euitéria; metavulcanossedimentar

clástica: Ribeirão Vermelho e Mestre caetano; metassedimentar clástica mar¡nha:
Mindá, Córrego do Sítio, Córrego da paina, Fazenda Velha, pau d,óleo e Catarina
Mendes) não possuem seções colunares estratigráficas, nem mesmo perfis-tipo

levantados em detalhe, que comprovem esta estratigrafia, bem como nada se
descreve sobre a natureza dos contatos entre tais unidades. De fato, trata-se de
litofácies mapeadas em regiöes distintas do euadrilátero Ferrífero e integradas de
maneira bastante empírica. observa-se também, a falta de um bom levantamento
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bibliográfico, desconsiderando-se inúmeros trabalhos preexistentes, que possuem
mapas e dados de campo, tais como Alves (19g6), Luchesi (lgg1), eue¡roga et al.
(1998), Abreu (1995 e 1996), Schorscher (1978, 1979a,b, i980a,b,c, 1988a, 1991

e 1992), Schorscher e Mothé Fe (1983) e Schorscher et at. (1982, 1990 e 1997).
De maneira semerhante, porém com uma rógica estratigráfica mais adequada, os
trabalhos da CPRM na forha rtabira l : 1 00.000 (padirha et ar., 2000), corocam
novamente o Grupo Quebra Osso na basê do Supergrupo Rio das Velhas e
mantém 4 subdivisões para o Grupo Nova Lima (ouro Fino, santa euitéria, Mindá
e córrego do sítio). Entretanto, padilha et al. (2000) fornecem citações erradas no
texto (p.ex. schorscher, 197i, pa'' a definiçåo do Gr. euebra osso), dentre muitas
outras imprecisões que suscitam descrédito ao trabaf ho.

As idades radiométricas das rochas do Greenstone Belf Rio das Velhas apenas
recentemente foram definidas com maior precisão. os trabarhos de Hez (1g70)
foram pioneiros desse gênero no euadrilátero Ferrífero, e mostraram idades
Arqueanas, Pareoproterozóicas a Brasirianas, respectivamente com os métodos
Rb-sr e K-Ar em minerais e rochas. Thorpe et ar. (19s4) determinaram idades
modero Pb-Pb de cerca de 3,0 Ga em garenas das minerarizações auríferas do
distrito de Nova Lima, MG.

Nos trabalhos de Machado, N, e Carneiro (1992), Machado, N. e Noce (1993)
Machado, N. et al. (1989, 1996), Carneiro e Teixeira (,1992), Carneiro et at. (1993),
foram reportadas idades supe¡iores a 3,4 Ga em zircöes de rochas graníticas e em
zircões detríticos derivados das rochas graníficas regionais, que por Dorr e
Barbosa (1963) e Dorr (1g69) foram consideradas muito mais jovens, com base
nas datações radlométricas iniciais daquela época (Hez et al., I 96i ). Assim,
caracteriza,se para a regiäo do eF, uma evolução policíclica, que causou
rejuvenescimentos isotópicos sucessivos dos sistemas Rb-sr e K-Ar de minerais e
rochas.

outros trabalhos geocronorógicos com tentativa de avariar idades metarogenéticas
no Supergrupo Rio das Velhas são apresentados por de Wit et al. (i9g4 e 2004) e
schrank e Machado, N. (1g96a,b). o primeiro utirízou o método pb-pb em surfetos
obtendo 2,72 Ga para a minerarização são Bento e 2.1 Ga para o metamorfismo
em BrF (rocha totar). No entanto, há de se entender que a ¡dade mais antiga já
poderia ser uma ¡dade metamórfica preservada nos surfetos. schrank e Machado,
N. (1996a,b) analisaram diversas rochas e minerais pelo método u-pb em zircão e
monazitas. Foram assim obt¡das ¡dades desde 3,5 a 0,462 Ga. Em zircões, as
idades quase sempre eram superiores a 2,2 G.a., com grande predominância de
idades arqueanas. Assim, interpretaram vários períodos de idades metamórficas
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princ¡pais de 2,900 a 2,850 ca,2,020 a 1,806 Ga e 0,625 a 0,462 ca que, entre
outros, lnda et al. (1984) e schorscher (1992), já correlacionavam aos prlncipais
eventos tectono-deformacionais do eF, respectivamente Rio das velhas. Minas_
Espinhaço e Brasiliano.

De fato, trabalhos de cunho sistemático aplicados à geologia e metalogenia do Au
arqueano no Quadrirátero Ferrifero, com detarhados estudos da tiporogia dos
zircões, que levem em consideração a existência de vários tipos de zircões, desde
ígneos a metamórficos, e que avariem e separem seus sobrecrescimentos,
entretanto, ainda näo foram feitos. Embora fossem pré-requisitos imprescindíveis,
por exemplo, para o uso qualificado de técnicas mais refinadas de análises
isotópico-geocronológicas como a SHRlMp.
O caráter policíclico da evolução dos terrenos arqueanos do OF, já
demasiadamente demonstrado e argumentado, com certeza, também causou
reflexos nas características isotópicas e geocronorógicas dos seus depósitos
auríferos.

111.1.2.2. Paleoproterozóico: Supergrupos Minas e Espinhaço

Dorr et al. (1957) e Don (1966 e 1969) revisaram e definiram a estratigrafia da
série Minas no Quadrirátero Ferrífero, que foi oficiarmente adotada pero projeto
DNPM-USGS e, por longo tempo, mantida como subdivisão tipo desta Série na
Geologia do Brasil, compreendendo, da base para o topo, as seguintes unidades:
- Grupo Tamanduá: subdividido no euartzito cambotas, como formação basar de
depósitos arenosos costeiros, em corpos parárico-prismáticos renticurares e
descontínuos, formando, como rocar tipo, a serra homônima (serra das cambotas)
(fotos 07, 08, 09), e várias outras estruturas análogas de direção N-S
predominante, principalmente na região E do euadrilátero Ferrífero _ por exemplo,
a serra do caraça (foto 10); e numa formação superior, sem nome formal, de mica_
quartzitos, firitos, formações fer¡íferas restr¡tas, e xistos diversos, de depósitos
plataformais sem maior continuidade lateral;
- Grupo Caraça: com duas formações, Moeda, de quartzitos e metaconglomerados
(com seixos de quartzo, ouro, pir¡ta detrítica, frâcamente uraníferos) e Batatar, de
filitos grafitosos e BIF restritos;

- Grupo ltabira: com os itab¡ritos (BrF tipo Lago superior) da Formação cauê
(hematíticos) e carbonatos/mármores e metamargas doromíticos da Formação
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Gandarela, além de BIF hematita-magnetíticos, quartzo-dolomíticos, de fácies

transicionais entre as duas formações (Fotos 11, 12, 13, 14e15);
- Grupo Piracicaba: com as formações Cercadinho (quartzitos, em geral finos, por

vezes ferruginosos e micáceos, e filitos diversos, com destaque para os típicos

filitos prateados), Fecho do Funil (fil¡tos, folhelhos e filitos carbonáticos), Taboöes
(quartzitos finos), Barreiro (filitos grafitosos) e Sabará (com depósitos vulcano-

clásticos, clásticos, e vulcanitos de uma seqi.ìência vulcano,sedimentar básica a

ácida bastante completa).

Kneidl e Schorscher (1972), Schorscher (1973, 197S, 1976a,b, 19B0a,c), pflug e
Renger (1973) e Amaral et al. (1976), entre outros, correlacionaram os quartzitos

das serras do Caraça, das Cambotas e algumas outras estruturas e l¡tologias

análogas do Quadrilátero Ferrífero, como pertencentes ao Supergrupo Espinhaço.

Schorscher e colaboradores (Alves, 1986; Santos, 19g6; Barbosa, 19gg;

Schorscher et al. 1990, 1997; Luchesi, 1991; Schorscher, 1992; Guimaråes, 1992;

Davies, 1993; Mothé Fo., 1996) detalharam ainda o Supergrupo Espinhaço no
Quadrilátero Ferrífero e arredores, reconhecendo, inequivocamente, as formações
Sopa Brumadinho e Galho do Miguel. Como exemplo, nas serras das Cambotas,
do Caraça, do Pinho e na quadrícula de Florália, entre outras, e reafirmaram a
pene-contemporaneidade dos Supergrupos Minas e Espinhaço, que
representariam depósitos, respectivamente, distais e proximais da evolução
sedimentar da margem continental paleoproterozóica do cráton do são Francisco
no Ciclo Minas/Espinhaço,

Daí resultaram também algumas reordenações estratigráficas, entre elas:
- a exclusäo do Grupo Tamanduá do Supergrupo Minas: sua formação basal, o
Quartzito cambotas, foi incluído no supergrupo Espinhaço e a formação superior,
sem nome formal, no Grupo Nova Lima;

- a inclusäo, na região da serra do cipó, de uma unidade adicionar denominada
Seqüência de Xistos Verdes, na base do Supergrupo Espinhaço;

- na regiäo de ltabira, a inclusão de duas unidades adicionais denominadas
Seqüência de Paragnaisses e Seqüência de Xistos Verdes, na base do
Supergrupo Minas e,

- a sugestão de excluir a Formaçäo Sabará do Grupo piracicaba, face às suas
características vulcano-sed¡mentares, drasticamente diferentes das demais
formaçöes deste Grupo, constituídas de depósitos de plataforma estável (lnda et
al., 1984; Schorscher, 1992).
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Colunas estratigráficas do Supergrupo Espinhaço nas extremidades merid¡onais da

Serra do Cipó e Quadrilátero Ferrífero, e do Supergrupo Minas, estão

representadas nas Tabelas 03 e 04, respect¡vamente.

@
I'
I , ,o'o,,,o

l_
J¡tr: or¡ o¡ *,.¡-rir,l,¡ rqÈ¡s

Ta_b_e_la 03: Colunas estrat¡gráficas do Supergrupo M¡nas: A - No eF, seg. Dorr
(1969), com modificações; B - na região de ltabira, MG, seg. Schorscher 1t SZS¡ e
Schorscher e Guimarães (1976).

Segundo Schorscher (1975, 1988, 1992), e reaf¡rmaáo em Castro (199g), o Ciclo
Minas/Espinhaço inic¡aria no Paleoproterozóico lnferior, com a formação de um

sistema de r¡fte intracontinental com magmatismo diamantífero (documentado pelos

diamantes da formaçäo Sopa Brumadinho, Supergrupo Espínhaço), na crosta siálica
preex¡stente de terrenos TTG e granito- greenstone belú, formados nos estágios
arqueanos precedentes na evolução crustal. A isso se seguir¡a um período

sedimentar principal, em acompanhamento da evolução distensiva do sistema rifte
para uma margem passiva, com deposição proximal ao continente, dos sed¡mentos

do Supergrupo Espinhaço, em parte praiais eólicos (uma parte da formação Galho
do Miguel) e em área mais distal, do Supergrupo Minas (com apenas fraco
magmatismo/vulcanismo básico a ácido).
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Tabela 04: Coluna estratigráfica do Supergrupo Minas, baseada em Don (1g6g) e

Schorscher (1975) modificada por Castro (1998). Nota-se o pos¡c¡onamento do
quartz¡to Cambotas como o equ¡valente praial crcnocorelato das formações Cauê
e Batatal, indicando a penecontemporaneidade dos supergrupos Minas e
Espinhaço.
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A evolução terminaria pela inversão da margem cont¡nental passiva para ativa,

indicada pela sedimentação distal vulcano-sedimentar sinorogênica do Grupo

Sabará (unidade superior do Supergrupo Minas), numa orogênese colisional

predominantemente ensiálica, de tipo alpino, designada de orogênese do Ciclo

Minas/Espinhaço. Esta causou obducção/duplicação crustal, tectônica de nappes de

cobertura e metamorfismo regional progressivo, de W para E, da fácies x¡sto verde

(nas partes centrais e W do Quadrilátero Ferrífero) a anfibolito superior e granulito,

na faixa Rio Piracicaba, Nova Era, Piçanão e Santa Maria de ltabira, com

continuaçöes para N, até Sabinópolis e Guanhães e para S, até Acaiaca e ponte

Nova,

o metamorfismo apresentou evolução plurifacial como efeito típico de gradientes p/T

variáveis, indicado por paragêneses pré a sintectônicas, de mais alta p, e pós-

tectônicas, de T mais elevadas.

A idade de deposição do Supergrupo Minas é tipicamente paleoproterozó¡ca, dada
pela natureza de seus sedimentos, que, como no caso dos metaconglomerados

auríferos piritosos e fracamente uraníferos, com seixos de quartzo, da Formação

Moeda (quaftz-pebble metaconglomerates, de tipo witwatersrand) e dos itab¡ritos da

Formação Cauê (formaçöes ferríferas do tipo Lago Superior), são depósitos típicos,

constituindo-se em mercos universais de litofácies e cronológicos da evoluçåo
terrestre, que foram formados, globalmente, entre 2,6 a 2,3 Ga aproximadamente,

ldades geocronológicas da formação Gandarela, sendo 2,4Ga para a

deposição/diagênese e 2,1G. para o metamorfismo, foram obtidas por Babinski et al.

('1991 e 1995).

Assim, Schorscher (1992) admitiu um intervalo, de sedimentação até a inversão,
para o Supergrupo Minas, de 2,6 até 2,1 Ga, estendido por correlações
litoestratigráficas e tectono-metamórficas, inclusive ao Supergrupo Espinhaço, o que

é aqui reafirmado.

A idade da orogênese do ciclo Minas/Espinhaço foi considerada por schorscher
(1992), com base nos dados geocronológicos disponíveis na literatura, desde Hez
(1970) até o presente (por ex, Teixeira et al., 1996; Machado, N. et al., 1996; Dussin

et al, , 1 995; Rettinger, 1998) como paleoproterozóica final, compreendida no

¡ntervalo de 2,1-1 ,8 Ga, tip¡camente do evento Transamazônico.

Mais recentemente, foram também obtidos resultados geocronológicos

correspondentes em rochas do Quadrilátero Ferrífero e da Serra do Espinhaço

Meridional (Machado, N. et al., 1989a, b; 1996, Endo, 1992; Cordan¡ et al., 2000;

Teixeira et al,, 2000, Endo e Machado, R., 2002). Estes autores, baseando-se em

datações U/Pb em zircöes detríticos (Machado et al., 1996), consideraram os
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quartzitos do alto da Serra do Caraça como pertencentes ao Supergrupo M¡nas

(indiviso) pelo simples fato das idades daqueles zircöes detríticos serem todas

arqueanas, e desconsideraram por completo a natureza litofaciológica daquelas

rochas.

De fato, os quartzitos paleoproterozóicos que const¡tuem os altos topográficos da

Serra do Caraça diferenc¡am-se, em muito, dos quartzitos típicos do Supergrupo

Minas, da formaçäo Moeda (Grupo Caraça), com p¡ritas detríticas, conglomerados

polimíticos e estratificaçöes cruzadas de pequeno a médio porte, e do Gr. Piracicaba

das formações Cercadinho e Taboões.

Conforme as descrições de Simmons e Maxwell (1961) e Dorr (1969), dentre outros

trabalhos da equipe DNPM-USGS, as rochas constituintes do assim denominado

Grupo Tamanduá seriam quartzitos relativamente puros, sem piritas detríticas, e

normalmente tendo zircöes como principal mineral pesado. Foram inclufdas

estratigraficamente no topo da Série Rio das Velhas (Simmons e Maxwell, 1961), na

base da Série Minas (Don, '1969) e como continuaçöes dos quartzitos da Serra do

Espinhaço nas quadriculas de Antônio dos Santos e Coca¡s (Moore, 1969). Naquela

época não se admitiu a aloctonia (nappes) do Supergrupo Minas sobre as demais

unidades arqueanas e paleoproterozóicas do QF, conforme sugerido e demonstrado

por Barbosa, A.L.M. (in Dorr, 1969), Fleischer (1971), Schorscher (1975, 1976, 1979,

1980 e 1992) e Guba (1982), e também afirmado por Quémeneur (1984), entretanto,

sem citar nenhum dos trabalhos anteriores.

l l l. l .3. Evolução Tectono-Metamórfica do Quadrilátero Ferrífero

Quanto à evolução tectono-metamórfica, o QF já foi e ainda continua alvo de

pesquisas e assunto de discussões, conlrovérs¡as maiores e demasiadamente

polêmicas; no entanto, dois eventos orogenéticos foram os mais marcantes: a

orogênese Rio das Velhas, no final do Arqueano, e a orogênese do ciclo Minas-

Espinhaço, de idade Paleoproterozóica, inserindo-se nesta idade também o assim

denominado de "Cinturão Mineiro" (Teixe¡ra et al,. 1 993, 1994 e 1 996) verificado

apenas com geocronologia em rochas ffG arqueanas embasamentais.

A orogênese Rio das Velhas encerrou o estágio granito-greensfo ne belt de evoluçäo

crustal arqueana na região E-SE do Cráton do São Francisco por volta de 2,9 - 2,7

G.a.. Esta deixou seu registro princ¡pal na associação das seqr.iências
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supracrustais do greenstone belt Rio das Velhas, com metagran¡tóides IIG, em

domos, e os metagranitóides Borrachudos. O metamorfismo regional, deste evento,

foi de fácies xisto verde inferior a méd¡o, nas reg¡ões central e leste do Quadrilátero

Ferrífero e em grande parte dos terrenos ffG, indicado por paragêneses

retrometamórficas, atingindo localmente a fácies xisto verde super¡or e anfibolito

inferior nas regiöes W e NW do QF.

A orogênese final do Ciclo Minas-Espinhaço, paleoproterozóico, foi considerada por

vários autores como Dorr (1969), HeIz (1970) e Schorscher (1975, 1980a; i992),
entre outros, como o principal evento orogên¡co da evolução crustal regional no

Proterozóico, o que, quanto ao metamorfismo regional progressivo, foi recentemente

confirmado por estudos geotermobarométricos e geocronológicos integrados

(Rettinger et al., 1 996; Machado, G. 1998; Rettinger 1 998).

Quanto a evolução estrutural existem opiniões divergentes advogando processos

autóctones (Dorr, 1969; Ladeira e Viveiros, 1984; Alkmin et al., 1994; entre outros) e

alóctones (Fleischer, 1971; Schorscher, 1975, 1976b, 19804, 19BBâ, i992), entre

outros, sendo aqui reaf¡rmado o conceito de tectônica alóctone para as unidades do

Supergrupo Minas do QF, com base nas ver¡ficações feitas nos trabalhos de campo

desta pesquisa, em estruturas da borda leste e norte do eF, na sobrepos¡ção do

Sinclinal Gandarela à Serra das Cambotas.

A existência de uma orogênese uruaçuana, mesoproterozóica, é controvertida e

admitida, por apenas poucos autores, para explicar a evolução do Supergrupo

Espinhaço a N do Quadrilátero Ferrífero (p.ex. Almeida Abreu e pflug, 1994).

A orogênese Brasil¡ana, de idade neoproterozóica à eopaleozóica, como principal

e/ou o mais marcante diastrofismo proterozóico é afirmada por autores como Brito

Neves et al. (1979), Teixeira (1982), Belo de Otiveira (i986), Endo (1997) e outros
que se baseiam em dados essencialmente estrutura¡s e geocronológicos,

seqüenciando as deformaçöes e correlacionando-as com dados K-Ar, Ar-Ar e Rb-Sr,

provenientes, em sua maioria absoluta, de rochas e minerais de unidades mais

ant¡gas, policíclícas.

Nos trabalhos da equipe DNPM-USGS, Gair (1958, 1962) e Herz (1970, 1g7B) já

mostraram evidèncias de efeitos termais locais, à NW de Nova Lima, nos domos de

Santa Luzia e Caeté; na porção WNW do domo de Bação e associavam-nas a
intrusões graníticas, consideradas mais jovens que a Orogênese Minas, que muitas

vezes apresentam metamorfismo de contato, atingindo fácies anfibolito (granada -
estaurol¡ta - sillimanita), No mesmo contexto inserem-se os efeitos de coronitização

em metadiabásios que cortam as seqüências do QF e Espinhaço Mer¡dional

Abreu. G,C Tese de Dôrf¡-l¡âd^ 35



Evolução Petrogenëlica e Metalogenética da Mina de Au do Pari e Arredores, NE do Q. F.

observados por Schorscher (1975, 1991) e Guimarães (1992), relacionando-os ao

evento de termal Brasiliano.

Santos (1986), Veneziani (1987) e Schorscher (1976a,b, 1980a, 1992) também

consideraram os efeitos essencialmente térmicos locais como pós-

Minas/Esp¡nhaço, a expressåo mais provável do evento Brasiliano, sobretudo nas

porções leste e nordeste do Quadr¡látero FerrÍfero, onde se registraram as idades K-

Ar características desse evento. Processos tectônicos compressivos seriam

subordinados, de baixa intensidade e restr¡tos às poucas reg¡öes, onde,

efet¡vamente, possam ser observados. Por exemplo, a NNE de Belo Horizonte, nos

aredores a E de Lagoa Santa e Cardeal Mota, ocorrendo rochas do Supergrupo

Espinhaço, da borda W da Serra do Cipó empurradas por falhas inversas, de médio-

alto ângulo, contra e sobre as rochas do Grupo Bambuí.

Para a evolução tectono-metamórfica regional policiclica arqueana à

neoproterozóica, da borda SE do Cráton do São Francisco, såo de particular

interesse alguns dados recentes de datação e geotermobârometria de paragêneses

metamórficas. Rettinger (1998) verificou nos gna¡sses metapellticos, gnaisse

Monlevade, segundo Reeves ('1966), de protolitos arqueanos (Grupo Nova Lima), da

região compreendida entre Nova Era, Piçarräo e ltabira, de fácies anfibolito inferior a
granulito, em granadas metamórficas, a ocorrência de:

- inclusões de monazitas com idades ãrqueanas algo variáveis, nos núcleos das

granadas formadas no estágio metamórfico inicial de fácies xisto verde, indicativas

da história termal anterior das monazitas detrfticas dos protolitos no Arqueano;

- inclusões de monazita de idade paleoproterozóica superior, de 2,2-1,8 Ga, nas

zonas de borda das granadas, com composiçöes indicat¡vas do pico termal do
principal metamorfismo regional e,

- monazitas livres na textura de fundo das mesmas rochas, com idades variáveis

mesoproterozóicas superiores a neoproterozóicas, na faixa de 1,4-0,5 Ga,

representando monazitas reequilibradas parcial à totalmente, dependendo da

intensidade local de um ou dois eventos metamórficos posteriores, dos ciclos

brasiliano, e eventualmente, uruaçuano.

Estes resultados indicam, claramente, a orogênese final do ciclo Minas/Espinhaço,

paleoproterozóico, como princ¡pal evento tectono-metamórfico regional, que imprimiu

e conservou sua idade por reequ¡libração das monazitas, incluídas durante o

crescimento das granadas em suas zonas externas e bordas, formadas durante o

p¡co termal do metamorfismo regional. Este evento segue-se a uma história

metamérfica anterior, seja da constituiçäo dos terrenos ffG e graníticos arqueanos

(como mais prováveis formadores e fornecedores das monazitas detrít¡cas), seja de
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reequ¡libração variável, iá como monazitas detríticas, nos protol¡tos

metassedimentares dos gna¡sses metapeliticos, durante a orogênese Rio das

Velhas, retratada pelas ¡dades das monazitas incluídas nos núcleos das granadas

de baixo grau metamórfico. E, por final, seguiram-se ao metamorfismo prlncipal, um

ou dois eventos metamórficos, em geral mais fracos, entretanto variáveis, causando

as reequilibrações observadas nas monazitas livres na matriz da rocha, no ciclo

brasiliano e/ou, eventualmente, ainda no ciclo uruaçuano.

lll.2. Geologia da Porçâo NE do Quadrilátero Ferrífero

A porção NE do Quadrilátero Ferrífero, a despe¡to de sua rica e d¡versificada

produção mineral, incluindo ouro, ferro, manganês, rochas magnesianas, mármores,

minerais gema e outros minerais e rochas, ainda carece de estudos geológicos

básicos. Os mapeamentos existentes são em geral de escalas regiona¡s (.,l:100.000,

ou de menor detalhe ainda) e os mapeamentos de sem¡-detalhe (1:25.000, Convênio
DNPM-USGS) escassos e descontínuos; muitas vezes desobedecem ainda as

regras de nomenclatura geológica e de nomes prioritários, falta mesmo uma
nomenclatura sistemática e unificada para a denominação inclusive das unidades
lito-estratigráfico-estruturais pr¡ncipais. Tal fato fica até certo ponto compreensível,
em função do grau metamórfico maior nesta região, que desconfigurou as
aparências típicas de unidades litológicas bem conhecidas e estratigraficamente
definidas em regiões de fraco metamorfismo. Xistos, filitos e arenitos lfticos da fácies
dos xistos verdes såo transformados na fácies anfibolito em gnaisses diversos;

metabasitos e metaultramáficas em ortoanfibolitos; metassedimentos carbonáticos
impuros inclusive BIF de fácies carbonato e silicato em gnaisses cálciossilicáticos e
paraanfibol¡tos, e as rochas senso lato graníticas preexistentes como m¡gmatitos,
gnaisses graníticos e granitóides ígneos intrusivos a subvulcânicos, sofrem anatexia
e migmatização e/ou remigmatizaçäo variável, e assim por d¡ante.

Consequentemente ocorre com bastante freqüência, que uma mesma unidade
geológica da região E e NE do euadrilátero Ferrífero seja referida sob nomes

diferentes, ou, ainda, que unidades distintas sejam confundidas e designadas com o
mesmo nome.

Entretanto, ocorre também, que nomes específicos e reservados de litotipos

definidos com local típico, sejam desvirtuados para usos diferentes da definição
or¡ginal. Este é o caso do Granito Borrachudos (Foto 16).
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As áreas mais bem estudadas da região E e NE do euadrilátero Ferrífero
compreendem o Distrito Ferrífero de ltabira, mapeado em escala l:25.000 por Dorr e
Barbosa (1963), a regiäo maior deste distrito compreendendo 4 quadrículas 1 :20.000
mapeadas por Schorscher (1973, 1975) e as quadrículas 1:2S.000 de Joåo
Monlevade e Rio Piracicaba mapeadas por Reeves (1g66), de Florália por Alves
(1986), Schorscher et at. (1990, 1997), Abreu (.1995) e Mothé Fo. (i996), de São
Gonçalo do Rio Abaixo por Alves (1986) e schorscher et ar. (1997), e de Bateias por
Alves ('1986), e Davies et at. ('1997).

segundo schorscher e colaboradores, que atualmente mais se dedicaram ao estudo
básico sistemático, regional e de detalhe com enfoques petro-metalogenéticos das
partes E e NE do QF, estas quadrfculas compreendem e säo constituídas das
continuações das principais unidades precambrianas antigas, arqueanas e
paleoproterozóicas, das partes do QF a jacentes a w (onde ocorrem fracamente
metamórflcas e/ou retrometamórficas). Apenas foram afetadas e transformadas mais
forte e progressivamente pero principar metamorfismo regionar finar do cicro
Minas/Espinhaço (paleoproterozóico), sob condições variáveis de fácies xistos
verdes superior até anfibolito superior e localmente hidrogranulito/ granulito. säo
estas:

- Terrenos TTG de rochas sensu rato graníticas porigenéticas porimetamórficas de
alto grau (migmatitos e gnaisses) e metaígneas, sendo as rochas arqueanas mais
antigas da região, transformadas por processos de feldspatizaçäo,
anatexia/remigmatização e granulitização;

- seqüências metavulcano-sedimentares do Greensfone Beft Rio das Velhas
arqueano, transformadas em xistos, gnaisses e anfibolitos diversos, meso a
catazonais, em partes da área denominadas segundo Reeves (ig66) de Gnaisse
Monlevade;

- Metagranitóides Borrachudos tardi-arqueanos e seus equivalentes e produtos de
transformação por rehomogeneização anatética pelo principal metamorfismo
regional progressivo do ciclo Minas/Espinhaço, os Metagranitóides Foliados com
Fluorita paleoproterozóicos;

- Metassedimentos pareoproterozóicos dos supergrupos Minas e Espinhaço,
transformados segundo sua composição e o grau metamórfico local, em xistos e
gnaisses díversos, meso a catazonais.
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lll.2.'1 , Terrenos TTG (Tonalitos, Trondhjemitos e Granodioritos)

As rochas típicas destes terrenos são migmatitos, gnaisses metatéticos e
metagranitóides intrusivos retrometamórficos na fácies xisto verde baixo a médio,
com composições variando de reucotonaritos e trondhjemitos a granodioritos,
predominando as duas primeiras. Nos processos de transformaçáo progressivos de
feldspatização e anatexia da região E-NE do euadrirátero Ferrífero, estas rochas
tornam-se mais graníticas, por enriquecimento de ferdspato arcarino potássico.
Souza (1988) e Machado, G. (1998) efetuaram estudos petrográficos e geoquímicos
de mais detarhe em ocorrências de metagranitóides TTG da regiåo das
mineralizaçöes de esmeraldas de Capoeirana e Belmont, à N de Nova Era.
o estudo até hoje mais abrangente dos metagranitóides, gnaisses e migmatitos TTG
da região E-NE do euadrirátero Ferrífero foi rearizado por schorscher (1992). Dados
comprementares encontram-se em Machado G, (rgg4, lggg) e Guarnieri (2003).

lll 2 2. seqriênc¡a Metavurcano-sedimentares do Greenstone gelf Rio das Verhas

Entre as rochas do Supergrupo Rio das Velhas que foram até o presente
reconhecidas na região E-NE do Quadrilátero Ferrífero constam, as
metaultramáficas do Grupo euebra Osso, transformadas em anfibolitos ou talco_
anfibolio xistos e contendo, por vezes, níveis finos de crom¡titos disseminados
pobres. Quando em contato tectono-metamórfico_metassomático com
metagranitóides Borrachudos (Foto 16) e/ou metagranitóides foliados com fluorita
apfesentam-se transformados em biotititos/frogopititos e, eventuarmente, estão
minerarizados com esmerardas (por exempro, nas regiões das minerarizações de
Belmont, Capoeirana, euilombo, Canta Galo, Graças a Deus, e outras, nos
arredores de Nova Era).

As rochas do Grupo Nova Lima, de composiçöes mais variáveis e heterogêneas,
encontram-se transformadas em seqüênc¡as de gnaisses bandados, incruindo
fácies/bandas máficas anfiboriticas, metaperíticas (com biotita, granada, estaurorita,.
cordierita, s¡[imanita, quartzo, entre outros), cárciossiricáticas e de BrF tipo Argoma
diversos, félsicas-graníticas e de metassedimentos mars maduros como quartzitos,
mica quartzitos e quartzo-mica xistos, entre outros, e foram referidos sob diversos
nomes na riteratura. Reeves (1g66) designou-as com o nome rocar de Gnaisse
Monlevade (Fotos 17, 19, 1g e 20), apenas sugerindo serem possivelmente
equivarentes mais metamórficos do Grupo Nova Lima. schorscher (1g73, 1g75)
usou o termo petrográfico descr¡tivo de gnaisses bandados anfiborito_graníticos
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cons¡derando-os como um membro basal de paragna¡sses do supergrupo Minas;
nos estudos posteriores reconheceu serem as continuidades físicas do Grupo Nova
Lima mais metamórfico (Schorscher, I 98g e I 992; Schorscher et al., 1 990 e I 997).
Já souza (1988) e Machado, c. (1994 e 1998) em seus estudos de detarhe na
regiäo das jazidas de esmerardas de Bermont e capoeirana designaram-nas com o
termo genético de seqüência metavulcano-sedimentar arqueana.

Rochas típicas do Grupo Maquiné até o presente não foram reconhecidas na região.

111.2.3. Metagran¡tó¡des Borrachudos (GB) e Metagranitóides Foliados com Fluorita
(MGF)

O termo Metagranitóides Borrachudos (segundo Schorscher, 1gg2) será aqui
utilizado para designar um tipo específico e característico de metagranitóides
deformados da região a NW da cidade de rtabira, MG, que Dorr e Barbosa (1963)
encontraram, minuciosamente caracterízaram (com métodos integrados georógicos,
mineralógico-petrográficos e geoquímicos), e com base num rocar-típico definiram e
denominaram de Granito Borrachudos. Ainda, consideraram-no como um granito
ígneo ¡ntrusivo potássico tardio e não-metamórfico; de fato, como a rocha
precambriana mais jovem da região de rtabira. Trata-se de um árcari-ferdspato
granito com fluorita, hololeucocrático, cinza_claro, grosso, maciço a levemente
foliado, tipicamente marcado por uma forte rineação minerar de agregados de biotita
de orientação regionarmente constante E-w (NgotlooE) e de baixos änguros de
caimento para E (-15-300). Sua composição modal varia algo, de álcali_feldspato
granito predominante' até granito e quartzo-monzonito, ricos em quartzo. o ferdspato
pr¡ncipal e típico é mesopert¡ta; ocorre ainda plagioclásio saussuritizado em
quantidades díminutas. A biotita, principar minerar máfico, é verde escura, rica em
Fe. Fruorita ocorre como const¡tu¡nte menor típico em quantidade de até 3% modais.
outros constituintes regurares menores (acessórios e secundários) são muscovita,
epídoto, leucoxênio/titanita, zircão, aflanita, apafita e magnetita. como constituintes
menores eventuais ocorrem ainda granada, cror¡ta e riebeckita. Geoqu¡micamente
såo álcari-ferdspato gran¡tos ricos em erementos incompatíveis (Dorr e Barbosa,
1963; Herz, '1970; Schorscher, 197S, 1992).

Posteriormente outros corpos destes metagranitóides foram encontrados e assim
caracterizados nas regiões da represa do petí a são Gonçaro do Rio Abaixo (Hez,
1970; schorscher, 197s, 1992) e de Bermont a capoeirana a sE de rtabira
(Schorscher, 1975, 1592: Machado G. 1994, 199g), sendo que Reeves (1966) ainda
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mencionou a ocorrência de rochas similares da região das quadrículas Monlevade e

Rio Piracicaba por ele mapeadas. Entretanto, sem fornecer caracterizaçöes

suficientes elou a localização e delimitações dos corpos, essas ocorrências

continuaram incertas e à confirmar. Tal confirmação foi possível nos trabalhos de

campo desta pesquisa que levaram a defin¡çäo de mais de um corpo destes

metagranitóides, típicos (Foto 16) na quadrícula Rio P¡racicaba.

Mais recentemente, Gross¡ Sad et al. (1990) compreenderam uma série de corpos

de rochas graníticas com características geológicas e mineralógico-petrográficas,

entre si diferentes, com base essencialmente em suas propriedades geoquímicas

similares, num contexto geológ¡co, genético e metalogenético conjunto designando-

os de "suíte Borrachudos" de idade arqueana, porém sem ver¡ficar sua similaridade

ou não com o litotipo da definição e da localidade{ipo original. Dussin (1994) e

Dussin et al. (1997) incluíram ainda as rochas que denominaram de ',Riolitos

Borrachudos" e cons¡deraram de idade mesoproterozóica na,,Suíte Borrachudos',

arqueana de crossi Sad et al. (1990) e também Fernandes et al. (1995a,b) incluíram

mais outras rochas sem quaisquer verificações nesse contexto. Usando o nome

Granitos Borrachudos para rochas nitidamente diferentes daquelas da definição
original de Dorr e Barbosa (1963); todos esses autores divergem ainda quanto às
rochas, sua geologia, mineralogia e petrografia, idade e gênese tanto de Dorr e

Barbosa (1963) quanto de Grossi Sad et al. (1990) e também entre si.

Em função do exposto, nesta Tese, o termo e conceito de.Suíte Borrachudos,' será

abol¡do; as rochas originais de Dorr e Barbosa (i963) seråo aqu¡ designadas
segundo Schorscher (1992) de Metagranitóides Borrachudos (que mais
corretamente retrata a natureza do litotipo), e este termo será utilizado
exclusivamente para corpos de rochas que de fato se conformam aos critérios
geológicos (relaçöes de idade e geotectônicas), mineralógico-petrográficos e
geoquímicos das rochas da definiçåo original, obedecendo as regras fundamentais
de definição de corpos graníticos.

111.2.4. Supergrupos Minas e Espinhaço

o supergrupo Minas está presente na região NE do euadrilátero Ferrífero,

sobretudo nos distritos de ltabira e João Monlevade, além de continuidades e/ou

lentes dobradas e disruptas nos municípios de Nova Era, Rio piracicaba, piçanäo,

Hematita, santa Maria de ltabira, Esmeraldas de Ferros e Ferros. Basicamente são

reconhecidos os grupos Caraça, ltabira e piracicaba, muitas vezes apenas de forma

indivisa e via de regra incompletos.
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Restos de erosão do supergrupo Espinhaço e partes de fácies transicionais com o
supergrupo Minas foram reconhecidos nas quadrículas Florália, Bateias e catas
Altas.

111.2.5. Metamorfismo Regional e Evolução Estrutural

o metamorfismo regionar principar do cicro Minas/Espinhaço, na borda E-sE do
Cráton do São Francisco se intensifica de W para E.
Nas áreas crássicas do QuadÍráteÍo Ferrífero predomina a fácies dos xistos verdes,
enquanto que na borda E e NE, fácies superiores foram atingidos, o que
provavermente veio a dificurtar o reconhecimento de muitos dos r¡totipos que foram
definidos em outras regiões de grau metamórfico menor. Na região de rtabira, João
Monrevade e Nova Era, o metamorfismo atinge fácies anfiborito, com rocaís já mais a
leste, em transição à fácies hidrogranurito. rsso foi reconhecido por paragêneses
minerais em xistos e gnaisses e mapeado por schorscher (1g75) e seus orientados,
e confirmado com geotermobarometria metamórfica por Rettinger et al. (1996),
Machado c. (1998), Rettinger (1998) e Guarnieri (2003).
Estruturarmente, observa-se ? partir da borda E do Quadrirátero Ferrífero o
achatamento sistemático dos ânguros de caimentos das foriaçöes metamórficas
principais, predominantemente nas regiões a E de Nova Era.

lll.3. Metalogenia do Au no euadrilátero Ferrífero

o resumo da metarogenia do ouro no Quadrirátero Ferrífero a seguir apresentado foi
elaborado enfatizando as unidades e os eventos geológicos principais, dos quais se
conhecem mrnerarizações aurÍferas, baseado em Ladeira (1gg8), viar (1g8g),
Schorscher et al. (1991), Schorscher (1992), Lobato et al. (1998 a, b), entre outros.

a) Terrenos TTG

sem ocorrências primárias até hoje identificadas na região do euadrirátero Ferrífero
e adjacências, são cons¡derados terrenos estéreis para Au (Ladeira, lggg;
Schorscher, 1992).
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b) Greensfone Belf Rio das Velhas

São encontradas m¡neralizações auríferas em todas as suas unidades: no Grupo

Quebra Osso, em BIF intercalados aos derrames ultramáf¡cos e em ve¡os

remobilízados de magnesita nas rochas metaultramáficas cisalhadas (Schorscher et

al., 1991a; Abreu, 1995); no Grupo Nova Lima, em BIF de fácies sulfeto, em

formações de "Lapa Seca" e em veios de quartzo (Dorr, 1969; Ladeira, 1980, 1g8B;

Schorscher, '1992, entre outros) e no Grupo Maquiné, como Au detrítico em

metaconglomerados e remobilizado em veios de quartzo (Ladeira, 1988; Schorscher,

1992; Menezes, 1996, 1999; e Menezes e Leonardos,1992).

c) Supergrupos Minas e Espinhaço

Ocorrem mineralizações de Au e U detriticos em palaeoplacers e palaeoplacers

modificados nos metaconglomerados da Formação Moeda; Au detrítico nos
metaconglomerados da Fm. Sopa-Brumadinho; Au em veios de quartzo

remobilizado em fraturas; Au e turmalina em zona de contato tectônico do
Supergrupo Rio das Velhas e Supergrupo Minas (Passagem de Mariana); Au e pd

em 'Jacutingas" auríferas da formaçäo Cauê, sendo as 'lacutingas', porções do

itabir¡to cortadas por veieiros de carbonatos de Fe-Mn-Ca, especularita, quartzo

grosso de veio e caulim (Vial, 1980a,b e 1988, Ladeira, lgBB; Schorscher et al.,

1991, Chauvet et al. 2001).

Muitos autores, como Lobato et al. (1998a,b), Mart¡ns-pereira (.,l995), Ribeiro-

Rodrigues et al. (1996); Godoy (1994), Totedo et at. (1998) e Vieira (1988 e 1991),

entre outros, baseando-se em dados estruturais e geotermobarométricos e químicos

de inclusöes fluidas de veios de quartzo, advogam processos quase que

exclusivamente epigenéticos, hidrotermais e metamórficos para a formaçäo dos

depósitos auríferos associados às formaçöes ferríferas tipo algoma (BlF-/,osfed),

correlacionando-os, via de regra a eventos tectono{erma¡s regionais, sejam do final
do arqueano, da orogênese Minas-Espinhaço ou mesmo do Ciclo Brasiliano. Esta

l¡nha de interpretações reproduz enfoques da literatura internacional, como por

exemplo, de Phillips e Groves (1983); Hodgson (1989), e Goldfarb et at. (2001),

entre muitos outros, que enfatizam o modelo de Au orogenético.

Seguindo uma outra linha de evidências e pensamentos metalogenéticos, Moreschi
(1972), Ladeua (1980, 1988), Vial (1980a, b), Schorscher et at. (i 986 e 1991), Abreu
(1995), Valladares (2000, 2004) e De Wit et at. (1994, 2004) destacam as

características originais sinsedimentares desses minérios e/ou protominérios de Au,
para daí avaliar suas modificações, parciais ou mesmo totais, por processos
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posteriores, sejam hidroterma¡s pós-magmáticos ou metamórficos e hidroterma¡s.

Trata-se de processos que embasam o conceito vulcano-exalativo, que causam a

deposição de sedimentos químicos com sulfetos e Au em fundos oceânicos

relacionados a centros magmáticos ativos, de origem singenética e posteriormente

singenética-modificada por processos superimpostos diversos, diagenéticos,

tectono-metamórfico-hidrotermais, magmáticos e pós-magmáticos. Este modelo fo¡

desenvolvido por Oftedal (1958), Stanton (1959 e 1960), Routhier (1963), Ramdohr

(1969), Sangster (1972), Amstutz (1974), Hutchinson (1973, 1993), Fripp (1976ã, b)

e Fyfe e Londsdale (1982), entre muitos outros.

A metalogênese do Au arqueano há muito é matéria polêmica, o que é

compreensÍvel, dado o fato de que rochas e depósitos minerais tão antigos sempre

sofreram mars de um processo genético e de transformação. Assim, dependendo da

base de dados que os autores conside¡em mais relevantes e utilizem, poderão

chegar a conclusöes opostas sobre o mesmo depósito. A proposta aqui é evidenciar

que mais de um processo atuou na gênese e evolução dessas mineralizaçöes, que

sempre, inserem-se em terrenos policíclicos. A grande queståo é reconhecer

corretamente e evidenciar as características genéticas iniciais desses depósitos

arqueanos. De fato, já Schorscher et al. (1986 e 1991), Abreu (1995) e, mais

recentemente, Valladares (2000, 2004) evidenciaram claramente algumas

características multi-estágio na formaçåo dos minérios da mina do Pari e da mina

São Bento, como será visto a seguir.

Nesta tese enfocam-se as mineralizaçöes arqueanas do Grupo Nova Lima,

especiflcamente aquelas que ocorrem associadas ou intimamente relacionadas às

formaçöes ferríferas tipo Algoma e/ou em formações de "Lapa Seca".

Apenas alguns comentários serão fe¡tos e citados relatos a respe¡to da

mineralização de Au da mina de Passagem de Mariana, das ocorrências de Au no

Grupo Quebra Osso, e em veios de quartzo auríferos.

lll.3.l. Revisäo da Metalogenia do Au da Mina do Pari e Arredores

Baseado nos trabalhos de Abreu (1995) e de Schorscher et al. (1986 e 1991),

revisaram-se os pontos fundamentais da metalogênese da mina do Pari, mediante

os dados já disponiveis.

lll.3,1.1. Geologia e Estruturas
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A mina do Pari (figuras 03, 06 e 07) é inser¡da na continuação do Greenstone Belt

Rio das Velhas, à E de Santa Bårbara, na quadrícula de Florália, que se constitui da

base para o topo, de:

- Grupo Quebra Osso (espessura de < 10-20m), metaultramáfico, de anfibolitos e

talco - anfibólios - Mg-clorita xistos, com raros sulfetos magmáticos, flogopitizado no

contato inferior tectônico com as rochas TTG do Domo de Sta. Bárbara a W; e

- Grupo Nova Lima (espessura mínima 300m), na região da mina do Pari

predominantemente metavulcån¡co máfico, de ortoanfibolitos d¡versos com

intercalações metassedimentares químicas de BIF tipo algoma e metapelíticas

(biotita - granada - quartzo xistos e paragnaisses),

Na área do morro do Pari, através de mapeamento geológico de superfície e
galerias, descriçäo de testemunhos de sondagem, petrografia e l¡togeoquímica

(Abreu, 1995), o Grupo Nova Lima foi subdividido, da base para o topo (Figura l0 e

I 1), em:

a) Anfibolitos granatíferos da lapa (AnfG FW - 150m), com intercalações métricas a

decamétricas de BIF de fácies óxido, silicato, carbonato e mistos (unidade B),

sendo o contato basal, com o Grupo Quebra Osso, concordante - transicional.

Eventualmente ocorre ainda um corpo fino e descontínuo de metagrauvacas ou

metavulcânica féls¡ca, possivelmente um metadacito (unidade A) no contato entre o

Gr. Quebra Osso e os anfibofitos granatíferos da unidade B. No topo do anfibolito
granatífero ocorre a mineralização aurífera principal de xistos granatíferos e

anfiboliticos, com intercalações de BIF r¡cas em arsenopirita e pírrotita, denominãda

de Horizonte Pari (Figuras 04, 05 e 06).

b) Anfibolitos finos da capa (Anf HW - 150 m) bastante homogèneos (sem granada)

(unidade C) são típicos ortoanfibolitos de origens metavulcån¡cas. Dentro desses

anfibolitos finos ocorre, de forma descontÍnua, um veio de quartzo com pintas de Au

livre, vlsíveis a olho nu, denominado "Horizonte Florália", sendo disposto cerca de

60m (distância real) acima do horizonte mineralizado principal da mina do pari

(Hor¡zonte Par¡).

c) Anfibolitos fìnos com intercalações centimétricas a métricas de níveis de

anfibolitos granatiferos, granada-biotita xistos, BIF e níveis carbonáticos (unidade D)

encontram-se sobrepostos com contato tectônico por falha de empurrão de E para

W, por gnaisses extremamente deformados e cisalhados e/ou milonitizados e

também K-feldspatizados, indicando intensos processos tectono-metamórficos e

Abreu. G.C. Tese de Douto¡ado 45
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Figura ll:
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metassomáticos. Nas contlnuaçöes regionais encontram-se na un¡dade D ainda

pequenos corpos metaultramáf icos x¡stosos e/ou milonitizados tectonicamente

disruptos.

A mineralização de Au principal da mina do Pari, o Horizonte Pari é de pouca

espessura, var¡ando de centímetros a poucos metros, porém, contínuo ao longo do

mergulho, Porém, ao longo de sua extensão é cortado por diversas falhas de um

sistema de d¡reção aproximada N05oE (Figuras 12, 13, 14 e 15).

O corpo mineralizado compõe-se de quartzo, hornblenda, carbonato, granada,

gruner¡ta, Fe-clorita e sulfetos (arsenopirita e pirrotita, principalmente),

caracterizando-se como uma tÍpica formaçäo ferrífera, do tipo Algoma,

metamorfizada em fác¡es xisto verde altoianfibolito infer¡or.

As encaixantes da capa e lapa da mineralização possuem espessuras variando de 2

a '10 metros, e consistem de hornblenda-clorita-biotita xistos, por vezes com níveis

carbonáticos, sendo cortadas por veios de quartzo estéreis, tanto

pseudoconcordantes quanto discordantes. Macroscopicamente não se notam

diferenças petrográficas entre os litotipos de capa e lapa.

Estruturalmente a seqüência litoestratigráfica da mina do Pari está em posição

normal (figuras 06 e 07), de acordo com a estratigrafia regional e local proposta por

Schorscher (1980a, 1988a,b, 1992, Schobbenhaus et al. 1981/1995, lnda et al.

1984), reafirmando-se ainda a estrutura homoclinal com caimento para E

(Schorscher, 1988b; Abreu,'1995).

Nas figuras 16 e 17, os estereogramas e um bloco diagrama esquemático resumem

as estruturas da área estudada (da mina e do morro do Par¡).

A mineralização de Au da mina do Pari foi afetada por todas as fases de deformação

reconhecidas (figuras 03, 06 e 07), inclusive a mais antiga, definida como Sn-1,

considerada de idade arqueana, haja vista, que é nitidamente anterior à Sn do

principal evento metamórfico regional da orogênese Minas/Espinhaço

paleoproterozó¡co.

Em outras regiöes e mineralizaçöes de Au do Quadrilátero Ferrifero diversos autores

como Ladeira (1980 e 1988), Martins Pereira (1995), Endo (1997), Lobato et al.

(1998a,b), entre outros, também já notaram essa deformação e consideraram-na de

idade arqueana.

A feição típ¡ca da mineralização é vista na foto 21 (Prancha 2), onde bandas de

sulfetos recristalizados por metamorfismo aparecem intercaladas com bandas

silicáticas e carbonáticas, o que caracteriza o típico bandamento das formaçöes

ferríferas do tipo Algoma policíclicas.
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Evoluçtio Petrogenética e Metalogenética da Mina de Au do Pqri e Arredores, NE do Q, F

F¡gura l7: Bloco diagrama das estruturas da l\4ina do Pari. O estrato bachurado com bolinhas represenla o
corpo m¡neral¡zado, concordante, afetado por todas as deformações. Sn a foliaçåo principal, de direção
regional N 0-10 E/ 40-60 SE, e eslá dobrada peta Sn+'l (de eixos subhor¡zontais N-S) que por sua vez eltá
ondulada pela Sn+2. As dobras antigas, palimpsésticas pertenc€m a foliação Sn-1, com eixos caindo para E,
paralelos ao mergulho da Sn, ind¡cando compressão e movimenação N-S pretérita a Sn. Os sulfétos da
mineralizaçáo aurlfera da m¡na do Pari são afetados por lodas estas deformações (Abreu, 199S).

54Abreu. G C TêeF dÊ ì.ì^,,f^râ;^



Evolução Petrogenët¡ca e Mel(llogenética da Mina de Au do Pari e Arredores' NE do Q F'

A mineralização de Au principal da mina do Pari, do Horizonte Pari, obedece

perfeitamente aos critér¡os do tipo sfrafabound e estratifofme proposto por Kersw¡ll

(1993), sendo concordante às estruturas so deposicionais e afetada pelas estruturas

deformacionais da área estudada em conjunto e homogeneamente com as rochas

encaixantes da seqüência metavulcano-sedimentar arqueana. Em analogia, também

as minas de Morro Velho (Ladeira 1980, 1986 e 1991), Cuiabá (Vial, 1988)' e Sáo

Bento (Valladares, 2000, 2004; de Wit, 2OO4), entre outras, já foram e/ou vem sendo

interpretadas como de origens singenéticas vulcano-exalativas, seja de seus

minérios ou protominérios.

111.3.1.2. Resumo da Petrografia da Mineralização e Ligas Natura¡s de Au

Nâ mineralização da mina do Pari, Abreu (1995) mostrou aspectos diferenciados em

relação a m¡na Säo Bento (Abreu et al., 1988; Martins Pereira' 1 995)' que seräo

comentados adiante.

A petrografia macroscópica da mina são Bento e seus litotipos principais estão

apresentados nas fotografias de 25 a 31 (Pranchas 03 e 04). As fotomicrografias de

06 a 08 (Prancha 08) mostram os aspectos mineralógicos e texturais principais.

Maiores detalhes poderäo ser observados nas pranchas 16, 17 e 18, no anexo 6

Na mina do Pari, a seqüência das rochas da mineralização aurífera, quando

observado no sentido das encaixantes para a zona mineralizada, mostra certas

variaçöes típicas, como o decréscimo percentual de hornblenda, com o acréscimo

de opacos (arsenopirita e pirrotìta), granada, clorita rica em Fe e

grunerita/fluotaramita. Nas encaixantes são notáveis a presença e enfiquecimentos

em Mg-clorita, carbonatos e plagioclásio. O quartzo tem comportamento aleatório,

tanto na mineralizaçäo (níveis ricos em bandas de chert) quanto nas encaixantes

(veios remobilizados). Estes veios, citados por último, são comuns em toda a

seqüência estratigráfica das unidades do supergrupo Rio das Velhas, e representam

remobilizados tardios em fraturas tanto concordantes quanto discordantes. A biotita,

também tem comportamento aleatór¡o em sua distribuiçáo, tanto nas encaixantes,

quanto no minério. Porém é muito mals comum nas encaixantes da capa e lapa, ou

sugerindo zonas de alteração potássica que envolvem a mineralização. Dentro das

rochas anfibolíticas, já mais distantes da zona m¡neralizada, a biotita passa a ser

mineral acessório.

^L-â., /ì . Tese de Doulorado 55



Prancha 03

Foto 22:

Amostr¿ de testemunho de sondagem rotâtiva
a diâmante, c€dido pela UNAMGEM, que
consiste em tonalito milonítico do Complexo
Gnáissico-M gmatÍtico.

Foto 24:

Amosfra de testemunho de sondagem rotativa
a dianante, cedido pela UNAMGEM, que
consiste €m porção pegnratóide, de grã
grossa, rica em K-feldspato e exsoluções de
albita visíveis â olho nri

Foto 26:

Minério da miru Sâo Bento, proveniente do
nivel 23, onde observa-se intenso
cisalhâmento de suas bandas e intensa
caóonâtaçâo (branco-amar€lado). A amost¡à
foi c¡letada em zona de falha que cortâ o
minério.

Foto 28:

Minério da mina São Bento contendo fácies
mish de formação ferrifera bandada, tipo
Algoma (Ca¡bonato, óxido e sulfeto)

Foto 23:

Amostra de testemunho de sondagem rotativa
a diamânte, cedido pela UNAMGEM, que
consise em granodiorito milonítico do
Complexo Gnáissico-Migmatitico.

Foto 25:

Minério da mina São Bento, proveniente do
nivel 15, onde observa-se venuhs de quårlzo
e sulfetos remobiliz¿dos. A âmostra foi
coletada em zona de chameira de dobras de
eixo srb-horizontâI.

Foto 27:

Formaçao ferrlfera Algoma, Membro ferrlfero
do topo, da mina são Bento. Observa-se nlveis
de magnetitâ (nódulos pretos) e carbonato
(br¿nco).

Foto 29:

Minério da mi¡u São Bento, semelhânte a foto
06, porém mais inensamente srffetado. Notar
a i¡rtensa remobiliução nos nódulos de
qufftzo e mesmo da forma nodular das
massâs sulfetâda.
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Foto 30:

.A.lnostra SB-02, nlve¡ lS (Vallâ(larcs, 2004),
xisto nìetapelftico g.atitoso, da mjna Såb
IJento, denominado de Xisto Grafìtoso Basal,
que tambént neste trabalho é consiclerado do
topo estratigr,áfico da zona mineraliiada.

F ofo 32:

Metaconglomerado oligomítico da Serra da
Boa Vista, logo à E da Serra do Caraça, que
por Don (1969) foi considerado como
Formaçâo. I\locda (Sgr Minas) e por l..uchesi
( I99ì) corno fâcies clásrica grossa
transicional entre os Supergrlrpos Minas e
Espinhaço.

trtoto 34:

Mctacrrnglomerados poljmlticos do Grupo
Maquilé (Sgr. R. das Velhas), corn seixos àe
mctûcheñe. BIF e xistos cxclusivanrcntc
ltlovcnientes do Grupo Nova Líma, no vale do
Cóffello Tanqì.re Preto.

$oto 31:

Anrostra SB,l6, nfvel l5 (Valladares, 2004).
tsfF de tÌ{cies óxido (cinza escuro) 

.e

carbonato (amarelo) mostrando
cnriquecimento de sulfetos em r.emobilizados
(cinza claro brilhante) discordantes junto conr
nódulos quartzo (branco).

Foto 33:

Estratificação c¡uzada de porte médio nos
quartzitos do Grupo Maquiné (Sgr. R. das
Vclhas), na subida para a Serla do Caraça, no
Córrego Tanque Preto.

Fofo 35:

Quartzitos do Grupo Maquiné (Sgr. R. das
Velhas) com pequenâs estratificações
cruzadas e piritas detríticas.

Foto 37:

Mina de nliné¡io de
fbrro do Batatinha, no
municipio de Rio
Piracicaba, onde
observa-se o Gnáisse
Monlevade ernpurrado
sobre os itâbiritos herna
tític0s da f'ormação,
Cauê (Sgr. Minas).

Foto 36:

Flanco nonnal do Sinclinal Candarela^ conr
caimenro rnédio enre 25 e 35" para SE. Visrr
para E da área do Congo Soco.
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Os anfibolitos encaixantes da mina do Pari, denominados no anexo 3 de Anf-HW

(anfibolitos da capa) e AnfG-FW (anfibolitos granatíferos da lapa), são constituídos

pr¡ncipalmente por hornblenda (50-84%) e quartzo (10-250/"), podendo possuir,

a¡nda, plagioclásio (1-10%) e carbonato (0-15%).

Clorita e biotita são minerais mais raros nesses anfibolitos, e costumam aparecer

com relativa freqüència na medida em que se aproxima das encaixantes da lapa

e/ou capa do minério. A granada somente aparece em abundância nos anfibolitos da

lapa (AnfG-FW). Carbonato e plagioclásio (0-15%) são ma¡s abundantes nos Anf-

HW (da capa) que nos anfibolitos granatíferos da lapa (AnfG-FW).

A capa e a lapa da mineralização constituem-se de clor¡ta-biotita-quartzo-hornblenda

xistos bastante deformados, e com intensa recristalizaçåo dessas fases minerais

principais.

A capa da mineralização, apesar de algumas diferenças entre o nível de entrada (N-

00) e o nível 10 (N-10), apresenta a seguinte constituição petrográfica: hornblenda

(60-78%), Mg-clorita (O-20%), b¡ot¡ta (1-20%), quartzo (5-20olo), plagioclásio (2-10o/o),

carbonato (0-f 0%) e opacos (0-3%). Dentre as diferenças entre a capa do N-00 e do

N-10, nota-se que, na capa há maior abundância em biotita, plag¡oclásio, carbonato

e granada.

A lapa da mineralização que macroscopìcamente assemelha-se a capa, mostra-se

microscopicamente com a seguinte constituiçåo: hornblenda (25-85%), Mg-clorita (0-

20%), biotita (2-35T0), quartzo (5-35%), plagiocláslo (1-15o/o), carbonato (0-15%) e

opacos (0-10%). Entre as diferenças na lapa do N-00 e do N-1 0, nota-se a maior

abundância de Mg-clorita, hornb[enda, opacos e granada.

As diferenças entre a capa e a lapa do minério são bem mais acentuadas na seçäo

do nfvel 10, onde a lapa diferencia-se pela presença de plagioclásio e carbonato

(ausentes na capa) e também pela maior freqüência de biot¡ta e quartzo (Figuras 18

e 19). Por essas diferenças, e pelo mapeamento das galerias, considera-se que a

seção do nível de entrada, poderia estar afetada por cisalhamentos na extremidade

do corpo, causando possíveis inversöes.

A petrografia do minério mostrou a seguinte const¡tuição modal (em %-vol.):

a) no nível 10 (N-10): hornblenda (0,5-29) Fe-clor¡ta (0-3), biotita (4,5-30), quartzo

(15-55), plagioclásio (10-20), carbonato (0-15), grunerita/fluotaramita (0-30) e opacos

(12,5-32,5);

b) no nível de entrada (N-00): hornblenda (1-33) Fe-clor¡ta (0-20), biotita (15-40),

quartzo (20-65), plagioclásio (10-15%), carbonato (0-1%), grunerita/fluotaramita (0-5)

e opacos (1-15). Outros minerais em traços (<0,5) tais como apatita, zircäo e
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dispostos na capa, e os "Anf Fvr/'såo oe da lapa.
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epídoto, também foram observados, existindo tanto nos anfibol¡tos, quanto nas

rochas da capa e da lapa, e na própria mineralização

Observa-se que, o local de amostragem do N-10 constitui-se em porçäo rica da

mineralização, contrariamente das amostras do N-00 (extremidade Norte do

minério), em zona de fechamento por provável zona de cisalhamento poster¡or à

mineralizaçäo aurífera.

Das fases de minerais opacos, no minério destacam-se a pirrotita e arsenopirita, os

quais const¡tuem entre 70 e 85o/o dos minerais opacos do minério' Também se

observaram, com menor freqüência calcopir¡ta (0-1%), esfalerita (<1o/o), pentlandita

(<0,01%), ilmenita (0-1%) e magnetita (0-2%). Pirita só foi observada fora da zona

mlneralizada, frequentemente assoc¡ada às fraturas tardias, discordantes às

principais estruturas.

As fases minerais opacas foram representadas na ordem de sua formação, na figura

20, conforme sua disposiçäo estrutural e textural na rocha.

r---- _ I

\-ase
Mlneral - ---.]
Pirrotita IIlr
Arsenoplr¡ta

II

Fase 1 - Deposlção e Dlagênese

Fase 2 - Transfomaçöes Metamórf¡cas

Fase 3 - Remobllizaçóes Tardlas e Flnais

Figura 20: Seqüência de cristalização dos minerais opacos princ¡pais no minério de

ouro da mina do Pari.

O Au da mina do Pari aparece em duas geraçöes granulométricas e texturais

distintas e suas composições analisadas por microssonda eletrônica (Schorscher et

al., 1991, Abreu, 1995, 1996 e 2001) também såo diferentes nos teores de Ag. A

geração de Au mais antiga, aparece em grãos de granulometria bastante reduzida

Abreu. G.C, 'l'ese de Doutorado 60

I
I

I



Evolução Petrogenélica e Metqlogenética dd Mina de Au do Pari e Arredores, NE do Q. F.

(5-1Spm) inclusos nas arsenop¡r¡tas de 1a geração (Fotomicrografia 01). Outra

geração, granulometricamente superior (0,01 a 0,5mm), aparece inclusa em

minerais metamórficos, em granadas (fotom¡crografìa 05) e/ou magnetitas

poiquiloblásticas (fotomicrografia 03), ou ainda, livre na matriz (fotomicrografia 04).

Estes aspectos texturais e composicionais dos gräos de Au evidenc¡am que ocorreu

uma recristalização metamórfica sobre uma mineralizaçäo preexistente, o que é

corroborado pela maior pureza da liga natural do grão de Au da segunda geração,

que foi remobilizada e recristalizada, com remoção de Ag em soluçäo.

Gráficos mostrando a distribuição modal dos minerais nas amostras de canais das

galerias dos níveis de entrada (N-00) e 10 (N-10) (figuras 04 e 05) são apresentados

nas figuras l8 e 19. Nota-se também uma pequena tendência de assimetria da

distribuição modal de alguns minerais (p.ex. granada, carbonato, plagioclásio, entre

outros) nas rochas da capa e da lapa dos dois níveis amostrados.

111.3.1.3. Geoquímica

Nos trabalhos de dissertaçäo de Mestrado de Abreu (1995) obtiveram-se 78 análises

de rochas e minérios via fluorescência de raios X (elementos maiores e 20

elementos traço) além de análises de Au por fire assay e absorção atômica. Agora,

esses dados foram completados com análises por ICP-MS.

No ítem V.2 do capítulo V são discutidos os perfis geoquímicos da distribuição dos

elementos analisados, nas amostras dos nlveis 00 e 10 da mina do Pari,

representativos das seções de amostragens contínuas da lapa a capa (conforme as

figuras 04 e 05). Observa-se claramente a assimetria no comportamento geoquímico

de alguns elementos nas encaixantes do minério, notadamente, de Mg, Na, Cr e Ni.

Um fato que também chamou a atençäo foi o enr¡quecimento de Na nas encaixantes

de lapa do N-10, o que foi interpretado por Abreu (1 995) como efeito de espilitização

em seqúências vulcânicas básicas associadas às formaçöes ferríferas ou mesmo

corpos de exalitos de fundo oceânico. O enr¡quecimento de Mg, Cr e Ni na capa da

mineralizaçäo é sugestivo de indicar a base de novos derrames (pós mineralização)

com concenlração de minera¡s ferro-magnesianos, tais como olivinas ou piroxênios,

hoje transformados em anfibólios. Trata-se, portanto, de uma assinatura geoquímica

de derrames basálticos de fundo oceånico, que na base da mineralizaçäo estão

espilitizados e no topo isentos dessa alteração, indicando processos cumulát¡cos. De

forma alguma, porém, as distribuições geoquímicas observadas aproximam-se do

formato simétrico comum nos padrões de mineralizações ep¡genéticas, ou de origem
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pós-pico de metamorfismo, descrito nos modelos de Phillips e Groves (1983),

Phillips (1985), Hodgson (1989 e 1993) e Goldfarb et al. (2001).

Diferentemente também dos relatos de Lobato et al. (1998a'b) de algumas

mineralizações de Au do Quadrilátero Ferrífero, ou ainda de MacGeehan e Hodgson

(1980) na minas de Campbell e Dikenson, no distrito de Red Lake (Canadá). Nas

minas do Pari e São Bento nåo foram observados os efeitos de lixiviação, nas

encaixantes, atribuídas às soluções h¡drotermais, que removem MgO, Na2O (mais

móveis), com o relativo enriquecimento de FeO, CaO e MnO.

De modo geral, o comportamento geoquímico dos elementos ma¡ores analisados na

mina do Pari se mostra oposto ao descrito nas zonas de cisalhamento por Yonkee et

al. (2003).

A presença de AuiAg se limita à zona sulfetada, ou seja, ao minério em si aqui

descrito. Há forte correlação positiva entre o Au-Ag com os teores de As e Zn.

Também observam-se correlações positivas moderadas com Cu e Ba.

As venulaçöes e veios de quartzo concordantes e discordantes existentes na

mineralização, de fato, não têm expressão típica quanto às características

metalogenéticas da mineralização.

As análises químicas via fire assay (Au-ppm) em uma seçåo completa do furo BR-39

(Abreu, 1995), mostraram que nenhum desses veios de quartzo remobilizado, à

exceção do Horizonte Florália apresenta-se mineralizado.

O comportamento dos elementos terras raras (REE) (anexo 7) mostra leves

assimetrias de distribuição entre a capa (HW-hangwall) e lapa (FW-foofwal0, e junto

à zona mineralizada, têm-se as maiores concentraçöes de terras raras, sobretudo

quanto aos valores de Ce, Nd e La.

No nível 10, a capa mostra concentraçöes crescentes de REE de forma em direção

à mineralizaçäo, enquanto no nível 00 este fato é característico da lapa.

Nos padröes de REE normalizados (Anexo 7), também se observam os diferentes

comportamentos geoquímicos das encaixantes de capa e lapa, e da zona do

minério.

lndependentemente da normalização utilizada, observam-se enriquecimentos

variáveis em terras raras leves (LREE) entre capa e lapa, bem como diferentes

dispersões entre amostras próximas, desses litotipos encaixantes.

As anomalias negativas de Eu nos diagramas do anexo 7, devem-se as

concentrações de Eu nos venfs atuais do Easf Pacific Rise, muito mais altas em

relação às concentrações das amostras da mina do Pari.

Abreu. G.C. Tese de Doutorado 62
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111.3.1,4. Geotermômetro de Arsenopir¡ta

A despeito da discussáo na literatura sobre o uso do geotermômetro de arsenopirita,

proposto por Clark (1960), re-examinado por Kretschmar e Scott (1976) e Barton e

Skinnner (1979), este pode ser utilizado com certas restriçöes, conforme alertaram

Sharp et al. (1985), que consideram o uso desse geotermômetro válido para

depósitos metamorfizados em fácies xisto verde a anfibolito baixo. Para depósitos

em fácies granulito o geotermômetro oferece temperaturas significativamente mais

baixas e para os depósitos hidrotermais de baixas temperaturas (epitermais)

temperaturas inconsistentes.

A mina do Par¡, encontra-se dentro da faixa metamórfica considerada ótima para o

uso deste método, sendo esse caso também para a grande maioria dos demais

depósitos de Au conhecidos do Supergrupo Rio das Velhas,

Na tabela 05 e anexo 5 encontram-se os dados composicionais das arsenopiritas da

mina do Pari (Schorscher et al., 1991, in: Abreu, 1995), bem como de outras

mineralizaçöes do Quadrilátero Ferrífero e do Zimbabwe (Godoy, 1994; Oberthür et

al., 1990).

No gráfico da figura 21,loram representados os dados da tabela 05 obtendo-se

como resultados as temperaturas prováveis para os minérios desses depósitos.

No minério da mina do Pari, os núcleos de arsenopiritas mostraram temperaturas

entre 485 a 520oC. Aquelas arsenopiritas, portadoras de Au incluso de granulometr¡a

muito fina (arsenopirita de '14 geraçäo), indicaram temperaturas mais baixas de seus

núcleos, entre 485 a 491oC, e àquetas da segunda geração de 500 a 520oC.

Ao se observar as paragêneses metamórficas da mina do Pari (hornblenda +

granada + grunerita + plagioclásio An >30) estas indicam temperaturas maiores que

400 e até 520oC, ou seja, condições de xisto verde alto a anfibolito inferior, para um

metamorfismo do tipo Barrow¡ano (de pressöes médias), segundo de Winkler (1977);

Schorscher (1992) e Herz (1978). Segundo Cfark (1960), a coexistência em

equilfbrio das fases arsenopirita e p¡rrot¡ta, ¡nex¡stindo conjuntamente a pirita indica

temperaturas superiores a 491oC, que de fato, é o caso das paragêneses do campo

metamórfico no qual a mina do Pari se insere ('hgura 22).

Assim, com base nos dados geotermométricos das duas gerações principais de

arsenopiritas e das paragêneses de silicatos e sulfetos metamórficas, resume-se o

seguinte quadro metalogenético:
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ToC: Tmperatura em graus Celcius. Gra; granada; Anf: anfibo,l¡oi Cl: clor¡ta
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Flgura 21: Geotermômetro de "As em Arsenopirita", segundo sharp et al.(1gg5), moelrando dados
das minas-deAu argueanasdo Pari e såo Bento (schorecheretal., 19g1, in:Abreu, 199s); Raposos
(Godoy, 1994) do Quadrilátero Ferrlfero; e Vulbachikwe, Lennox e Bar20 (Oberthür et al., tgéO) Oo
Zimbabwe. asp: arsenopirita; po: pirrotita; lo: loellingita; py: pirita; L: llquido.
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Flgwe 22i Diagramas Fe-As-S (Clark 1960, Barton, 1969), mostrando a var¡ação de paragêneses
em função da composiçåo do sistema or¡ginale das cond¡ções de tempe¡atura.A partirde 49i .C os
sulfetos Arsenop¡rita (asp), Pirita (py) e pirrotita (po) não ma¡s coexistem em equilíbrio
lermod¡nâmico, sendo posslveis os paresArsenopir¡ta-pirita, Arsenopir¡ta"pirrotita ou p¡rita-pirrot¡ta.
ou ainda comb¡nâçðes com a presença de lölling¡ta (lo) o'lAs nativo.

Abreu, G.C.
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- Arsenopiritas de 1â Geração: temperaturas entre 48S e 4g1oC, sendo sulfetos
poiquiloblásticos parcialmente reequil¡brados pelas condições metamórficas, de
fácies xisto verde alto (indícado pelas paragêneses silicáticas, porém sem
recristalizaçäo total e perda das inclusões de Au);

- Arsenopiritas de 2" Geração: temperaturas entre s00 e s2ooc, sendo os surfetos
ídioblásticos, totalmente reequilibrados, constituindo-se em recristalizados
metamórficos, que representam as condições de temperatura do pico do
metamorfismo regional na área da mina do pari.

Assim, as temperaturas encontradas, näo necessariamente retratam a formação
original do minério aurífero, sendo mais provavelmente o produto do metamorfismo
regional principal, atuante sobre uma mineralizaçäo preexistente.

comparando-se, os dados da mina do pari com os demais apresentados na figura
21, observa-se a compatibilidade das condições metamórficas regionais de fácies
x¡sto verde superior nas minas de Lennox e Bar 20, do Zimbabwe (oberthür et al,
('1990), mas que infelizmente, não se tem as informações dos aspectos texturais das
arsenopiritas avaliadas.

lll.3.1 .5. Conclusöes Preliminares da Metalogênese da Mina do pari

Todos os dados existentes, de trabalhos de schorscher et al. (19g6, 19g1) e Abreu
(1995), mostraram evidências de alterações de fundo oceânico nas encaixantes da
mineralização. Há duas gerações de Au, texturais e composicionais distintas, bem
como 2 geraçöes de arsenopiritas correlacionáveis às de Au.
As interpretações metalogenéticas de schorscher et al. (1991) e Abreu (199s e
'1996) são suportadas por trabarhos detarhados, petrográficos e geoquímicos, e
apontam para 2 fases metalogenéticas:

a) Fase 1: vulcanogênica sedimentar-exalativa de fundo oceânico, causando a
deposição dos BIF sulfetados auríferos e a espilitização dos protol¡tos dos anfibolitos
granatíferos da lapa da mineralização;

b) Fase 2: de metamorfismo regional progressivo, causando a recristalização das
paragêneses de silicatos e sulfetos dos BIF auríferos e das rochas encaixantes,
incluindo a purificação da liga natural de Au livre, além do aumento de sua
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granulometria. Por fim, ocorreram ainda remobilizaçöes locais muito discretas,
formando os veios de quartzo tard¡os, por vezes com algum Au.

Preliminarmente, pode-se admitir que também as dema¡s mineralizações auríferas
arqueanas do QF poderäo ser reinterpretadas como condicionadas por processos
polifásicos ou de multi-estágios, incluindo desde processos vulcano-exalativos
iniciais até processos hidrotermais-metamórficos posteriores.

A seguir seråo resumidos os dados de diversas outras minas e mineralizaçöes de Au
arqueanas do Supergrupo Rio das Velhas, com o intuito de embasar comparaçöes e
conclusöes a respeíto de sua evolução metalogenética.

111.3.2. Metalogenia de outras Mineralizações de Au Arqueanas do euadrirátero
Ferrífero

Através de pesquisa bibliográfica foram coletados dados das minas de såo Bento
(Figura 23)' Morro verho, Raposos, cuiabá, Faria, Juca Vieira, Bahú e passagem de
Mariana,

A mina de Passagem de Mariana, no entanto, é caracterizada por estar em situação
de contato litológico tectono-metamórfico entre as unidades arqueanas do sgr. Rio
das Velhas e pareoproteÍozóicas do sgr. Minas, possuindo um corpo minerarizado
rico em turmalina (Freischer, rg71; Freischer e Routhier, 1973; Viar, 19gga; chavet
et al.' 2001)' diferentemente das demais minerarizações tipicamente arqueanas,
sendo considerada muito mais jovem.

As mineralizações maiores, tipicamente arqueanas, estäo craramente hospedadas
nos ritotipos do Greenstone gelf Rio das Velhas, e intimamente associadas aos
metassedimentos químicos, seja formação ferrífera ou metachefts ou em formaçöes
"Lapa Seca" (Ladeira, 1980). Diferentemente disso, têm_se ainda os pequenos e
descontínuos ve¡os de quartzo mineralizados, com pouco sulfeto (r 1o/o), a exemplo
de Juca vieira, do Horizonte Florália na mina do pari, a mina do Bahú e os veios de
quartzo auríferos irregulares na Formação carrapato, na área da mina são Bento,
dentre muitos outros tratados na literatura.

111.3.2,1. Contexto Geológico e Estrutural

os maiores corpos minerarizados do supergrupo Rio das Verhas, e até o presente

Abreu. G.C.' Têcê âê n^, ^...1^ zo
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Figura 23

Seção geológica
da mina São Bento

(Martins Pereir4 1995)
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conhecidos e estudados pertencem às minas Morro Velho, Cuiabá, Säo Bento,

Raposos e Faria.

Todas essas mineral¡zações hospedam-se em metassedimentos químicos (BlF)

arqueanos, e associam-se intimamente às paragêneses minerais sulfetadas,

principalmente arsenopirita, p¡rita e pirrotita, e secundariamente com calcopir¡ta,

esfalerita, tetraedrita, cuban¡ta e pentlandita.

Todes as mineralizações aurfferas foram afetadas por eventos tectono-termais

metamórficos, e a depender da situaçäo local, foram fraco a fortemente dobradas e
redobradas. No distr¡to de Nova Lima (minas de Morro Velho, Raposos e Faria) as

mineralizaçöes mostram intenso redobramento, ex¡bindo padrões de dobras

isoclinais (Moreschi, 1 972; Ladeira, 1980 e 19BB; Toledo, 1 987; Godoy, 1994,

Ribeiro-Rodrigues, 1998). Também na mina São Bento são descritas e mapeadas
dobras isoclinais rompidas, de eixo subhorizontal, efeito de empurrão SE para NW
(Marlins Pereira, 1995), exibindo padröes de dobras em bainha. Entretanto,

analisado as estruturas sedimentares (So) em relação às deformaçöes pode-se

concluir, que em todas essas mineralizaçöes, os minérios se dispöem de maneira

essencialmente concordantes. Exceções são dadas, por remobilzações em zonas de
charneiras dessas dobras ou ainda, em veios preenchendo fraturas tipo î (tension
gashes), dentro do corpo da mineralização, jamais estendendo-se além disso.
os conjuntos litológicos encaixantes dessas mineralizaçöes auríferas var¡am de
formações ferríferas do t¡po algoma, metassedimentos pelíticos, até metavulcânicas
diversas, diferenciando-se das demais os contextos da mina do pari e de cuiabá,
cujas mineralizações auríferas, hospedam-se exclusivamente em formações
ferríferas, intercaladas em seqüências de metavulcånicas máficas (anfibolitos).

Porém, na mina de cuiabá, existem ainda rochas vulcånicas félsicas associadas,
diferentemente da mina do Pari e arredores, onde tais rochas não foram verificadas
em associaçäo próxima à mineralização.

Muitas das mineral¡zações auríferas são cortadas por diques de metabásicas
posteriores, como por exemplo, nas minas de São Bento e Raposos. Estes,

entretanto, não se associam à metalogênese desses depósitos (Martins pereira,

1995; Godoy, '1994) e apenas os cortam, podendo gerar pequenas remobilizaçöes
locais, sejam enriquecimentos ou depauperaçöes.

Nas tabela 06a e 06b forma resumidas comparat¡vamente as características gerais

das mineralizaçöes aqui comentadas. As mineralizações possuem nítídos controles

litoestratigráficos e estruturais, estando sempre hospedadas em metassedimentos
químicos, e deformadas, com controle linear marcante; S70oE no distrito de Nova

Lima, S500E em São Bento, Santa Quítéria e Córrego do Sítio; e SgO-g5oE nas mina
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do Pari, Bahú, Gambá e Patrimônio no distrito de Florália (Figura 02 e anexo 01). A

idade dessas deformações ainda é discutível. Pelo que se observa na mina São

Bento, as estruturas principais, N45-50"E são relacionadas ao evento arqueano Rio

das Velhas (Martins Pereira, 1995), sendo o evento Minas-Espinhaço

(Transamazônico), representado por falhamentos diversos, de direção N-S até

NNW-SSE, com caimentos de 50-70o (a estes se associam os metadiabásios) e

arrastes de baixo ângulo (subhorizontais), próximos à superfície (Figura 09 e 23), e

ambos corlando a m¡neral¡zação da mina São Bento.

111.3.2.2. Paragêneses Silicáticas e de Sulfetos

Na tabela 06 b foram compilados os dados médios da relação Au/Ag (f,neness), e de

outros elementos associados a liga natural de Au, com dados sobre o grau

metamórfico, bem como as paragêneses dos minérios, incluindo sulfetos e sil¡catos.

As paragêneses silicáticas das mineralizações de Au arqueanas podem ser

resumidas em quatro tipos principais:

a) quartzo + siderita + clorita + carbonato + estilpnomelano + ser¡c¡ta: típica para os

depósìtos auríferos associados a formações ferríferas tipo algoma, porém em fácies

xisto verde inferior, com temperaturas máximas de até -3000C.

b) quartzo + ankerita * Fe-dolomita: típica para os depósitos associados a formaçöes

de "Lapa Seca" (i.e., BIF de fácies carbonato), como da Mina de Morro Velho

(Ladeira, 1980), também em fácies xisto verde.

c) quartzo + carbonato + hornblenda + granada: tÍpica para os depósitos auríferos da

quadrícula de Florália, ente eles: Pari, Patrimônio, Gambá e Bahú, todos em fácies

xisto verde superior transicional para fácies anfíbolito, com temperaturas atingindo

até 520oC.

d) quartzo t carbonato + sulfetos: típica para depósitos de veios de quarlzo, tais

como o Horizonte Florália da mina do Pari; veios de quartzo auríferos na Formação

Carrapato (Mina São Bento), e os veios de quartzo das minas do Bahú e Juca Vieira.

Nestes, o grau metamórfico regional pouco influenciou, indicando tratar-se de típicos

veios tardios de remobilizaçöes, pós-pico do metamorfismo reg¡onal principal da

ârea.

Abreu. G.C. Tese de Doutorado 7l



Evoluçåo Petrogenética e Metalogenética da M¡m de Au do Pari e Anedores, NE do QF, Mc

fabela 6a: Resumo das Princ¡pa¡s minas estudadas em detalhe do Q-F. - Localização e caracterlsticas gera¡s

NUMáf¡cdB¡f ho6ted: Grupo Nova Lima- Domínio wlcånico básico, hcpedada em formaçåo fenlfera(BlF),
NUS/Bif hosled: Grupo Nova Lima- Domfn¡o sediFÌentar químico, hosædada em formaçäo fenÍfera (BIF).
Coniato MinadNL: H6pedada no cont¿to tectonico entre o Supergrupo M¡nas e Supergrupo R¡o das Velhas

Tabêla 6b: Resumo das Pr¡nc¡pais minas estudadas em detâlhè do Q.F. - Caractêrísticâs Mètalogenéticås Gerais

qzo{uarÞo, cl-cloriÞ,cab-carbonato, se-sericita, ab€lb1a, s¡il-siderita, $Èstilpnomelano, gra{ranada, hom-hombþnda, turm-tumalina, anf€nf¡bólio.
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A proporçäo de sulfetos nas m¡neralizações de Au do Supergrupo Rio das Velhas é

bastante variável. No entanto existe sempre uma forte correlação do Au com os

sulfetos presentes em cada caso. Nas minas do Pari e São Bento há forte correlação

positiva entre a arsenopirita e o Au (Marlins Pereira, 1995i Abreu, 1995, Valladares,

2004).

As paragêneses sulfetadas principais mostram quase constånc¡a de:

- Arsenopirita (Asp) + Pirrotita (Po) + Pirita (Py), na mina Såo Bento, e

- Arsenopirita (Asp¡ + p¡¡¡e1¡" (Po), na mina do Pari.

Como fases subordinadas aparecem esfalerita (Sp), calcopirita (Ccp), cubanita (Cu),

tetraedr¡ta (Tt) e pentlandita (Pn). A galena (Gn) aparece raramente, em veios

tardios, nas minas de Morro Velho e São Bento, bem como em traços nos veios da

mina do Bahú e no Hor¡zonte Florália da mina do Pari.

Novamente, comparando-se as paragêneses de sulfetos principais, de arsenopirita,

pirrotita e pirita, com o grau metamórfico regional de cada uma das mineralizações,

observa-se, segundo Clark (1960) (figura 22), que apenas a m¡na do Pari, indica

condiçöes metamórficas mais elevadas, pela co-existênc¡a paragenética de

Arsenopirita + Pirrotita (na ausência de pirita), indicando T> 491oC.

111.3.2.3. Estudos de lnclusões Fluidas

Estudos de inclusões fluidas estäo d¡sponíve¡s das m¡nas Raposos (Godoy, 1994),

São Bento (Alves, 1995) e Cuiabá (Toledo et al., 1998). Os principais resultados são

apresentados na tabela 07.

Na mina Raposos foram identificadas 5 tipos ou classes de inclusöes fluldas em

veios de quartzo associados à mineralização. Dos veios, entretanto, não foram

dadas as descrições exatas de sua localização, posicionamento estratigráfico e

estrutural, nem as características petrográficas (deformação e recristalização do

quartzo) e eventuais outros constituintes minerais.

As ¡nclusões encontradas são classificadas em: do tipo l{H20, CH¿, (Nz), NaCl e

CO2), subdiv¡d¡das em: la {H20, CH4, (N2), NaCl e COr} e lb {CH¡ e N2} com

salinidade de 14,3o/o equivalentes de NaCl; as do tipo ll {HrO, CO2, NaCl e CHa }
com 8.49% equivalentes de NaCl e as do tipo lll {H2O, NaCl ou KCI}, de alta
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Tabela 7: Dados de Inclusðes Flu¡das, ìsÖtopos Eståve¡s, Paragênese, Geoermômetro de Arsenop¡r¡ia e Temperaturas de Metamorf¡smo

Quando sem aslerisco a Temperatura fo¡ indicåda por paragêneses metâmórficas.
Nas minas do Pari e Bahú foram utilizad6 amb6 6 métodGi geærmômetro de arsenopirita e p€r¿gêneses metamórfìcas-

de metamorfismo bas€adas em paraqêneses meÞírirficás ou qeotermômetro de
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salinidade. Segundo Godoy ('Í 994), estes flu¡dos ser¡am de origem metamórfica e

relacionados à gênese da mineralízaçäo. Porém, há de se cons¡derar que inclusões

aquo-carbônicas de relativamente alta salinidade já foram interpretadas por Fyfe e
Kerrich (1984), estudando minas de Au e meta¡s base da regiäo do Abitibi (Canadá),

como de origens vulcano-exalativas ou magmático-hidrotermais.

Na mina São Bento, Alves (1995) também identificou 5 t¡pos de inclusões fluidas que

aparecem tanto em veios de quartzo associados à mineralização quanto em veios

que cortam unidades estéreis. No caso, têm-se as seguintes inclusões: tipo 1a

{COr, CH4 e N2} indicando T=300oC e P=3,2kb, tipo 1b {COr, CH4 e (Nt} e tipo 1c

{N2, CH4 e CO2} indicando T=200oC e p=1kb, com salinidades entre 3,4 e S%

equivalentes de NaCl; as do tipo 2 {Nr, COr} de baixa salinidade e t¡po 3 {H2O}
hipersalinas. Nas inclusöes fluidas da m¡na São Bento, a componente carbônica,

mais expressiva, indicaria uma provável origem metamórfica, interpretada segundo
os estudos de Fyfe e Kerrich (1984).

Na mina de cuiabá Toledo et al, (1998) caracterizaram apenas um tipo de inclusões
fluidas de {CH4, COr, (Nr), H2S e HS'i com salinidades entre 5,9 e g% equivalentes
NaCl.

Desses estudos de inclusöes fluidas, depreende-se uma considerável variação
composicional entre as diversas minas e que, de fato, também possuem

característ¡cas litoestruturais, petrográficas e geoquímicas, de minérios e rochas
encaixantes e hospedeiras, bastante distintas.

Comparando as minas Raposos e São Bento, observa-se que existem os mesmo
tipos morfológicos e seqüências temporais de inclusôes fluidas, mas que
apresentam composiçöes distintas.

o sign¡ficado das inclusöes fluidas em mineralizações que sofreram diversos
processos (multi-estágio) ainda é pouco discutido na literatura. Alguns autores, como
Lobato et al. (1998), Vieira (1988, 1991), Totedo et at. (,i998), interpretam as
características dessas ¡nclusões, e as condiçöes de pressões e temperaturas, assim
deduzidas, como sendo às mesmas da formaçäo principal do depósito. pela

literatura internacional, as composições das inclusöes fluidas mais antigas,
indicariam fluidos de origem magmática (Fyfe e Kerrich, 1994; Hutch¡nson e

Burlington, 1984; Mason, 1992, 1995; Yao et al., i999; entre muitos outros).

111.3.2.4. Estudos de lsótopos Estáveis
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Nas mineralizações auríferas arqueanas do supergrupo Rio das velhas ainda são
bastante escassos os estudos de isótopos estáveis (tabela 7).

Da mina Morro Velho, Ladeira (19g0 e lggg) apresentou dados de ôO1B (SMOW)
para veios de quartzo na formação Lapa Seca (+17,0 %o) e nos metabasaltos
(+17o/oo), de veios de quartzo tardios (+16,0 %o) e de rocha total (metabasaltos)
(+12,7 5 a +13,07 %o), interpretando a origem da minerarização como singenética-
exalativa de um sistema hidrotermal convectivo de fundo oceânico, e origens
metamórficas para os fluidos dos veios de quartzo tardios.

De maneira anároga, com estudo de ôo18 (sMow) em rocha total de metabasitos
alterados ou não por processos hidrotermais de fundo oceânico e posteriormente
metamorfizados, do Grupo serra do ltaberaba (Estado de säo paulo), perez-Aguilar

(2001), obteve, para metabasitos sem alteraçöes hidrotermais valores entre +5 e +9
%o (protolitos) e para metabasitos com alteração hidrotermal progressiva, valores
crescentes entre +8,6 e +16,9 %o.

Estes resultados, indiretamente, corroboram as interpretações de Ladeira (i9g0)
para os metabasaltos do Grupo Nova Lima, anteriores ao metamorfismo regional no
Quadrilátero Ferrífero que também devem ter sofrido alteraçöes hidrotermais de
fundo oceânico.

Na mina de Raposos, Godoy (1994) obteve dados isotópicos de ôCr3 (pDB) do
minério, da formação ferrífera e dos carbonatos remobilizados G4 a _6 %o), nos
carbonatos dos metabasartos (-0 %d, e de grafita (-18,2 o/oo). sua interpretaçäo
quanto à gênese da mineralização, no entanto, sal¡enta apenas os aspectos de
natureza tectôn¡ca e metamórfica, não discutindo os resurtados isotópicos em
detalhes malores. Porém, com base nos estudos de craig (1953), Rankama (1963),
bem como de Santos et al. (2000), os dados de ôC13 (pDB), acima obtidos, poderiam
ser interyretados ainda de out¡a forma: para as formações ferríferas e metabasartos
os valores seriam compatíveis com carbonatos marinhos; enquanto as grafitas
mostrariam uma possível origem biogênica. lsto indicaria uma possível relação de
singênese da minerarização de Au e das formações ferríferas e posterior
metamorfismo de fácies xisto verde. sirva e Xavie¡ (1997) descreveram um fato
semelhante em materiais carbonosos do greenstone bett do rio rtapicuru, na Bahia.

111.3.2.5. Estudos de lsótopos Radiogênicos e Geocronologia

Vários estudos geocronorógicos já foram rearizados em diversas das minerarizações
auríferas arqueânas e outros litotipos do Supergrupo Rio das Velhas (tabela Og).

Abreu- C.C. Tc.ê dê lìô',f^râlt^ 76



EvoluÉo Pdrogenética e Metalogenética da Miîa de Au do p€ri e Anedores, NE do eF, MG.

Tabela 0E: Geocronologia das Mineralizações Auríferas do e.F.

Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Velho
Ve¡ho
Velho
Ve¡ho
Velho
Velho
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Dois métodos principais foram utilizados nas tentativas mais recentes de obter as

idades de formaçäo das mineralizações auríferas: Pb-Pb e U-Pb

Na mina Morro Velho Thorpe et al. (1984) datando galenas de veios discordantes

e/ou remobilizados da mineral¡zação pelo método Pb-Pb, identificaram até 4 faixas

de idades precambrianas bastante distintas, de 3,0'2,7;2'45-2,41;2' 175-2' 100 e 0'6

Ga, que interpretaram como da época metalogenética e de 3 eventos de

remobilizações posteriores.

De Wit et al. (1994, 2004), também com o método Pb-Pb, porém em rocha total

(minérios de ouro), obtiveram idades de 2,82 e 2,8 Ga na mina Morro Velho e 2,72 e

2,1 na mina São Bento, interpretado-as, respectivamente, como idades da

metalogênese (para Morro Velho) e da metalogênese e de um evento posterior de

metamorfismo (para São Bento). Estes autores salientaram a¡nda a possibilidade de

mineralização singenética para a mina São Bento, com a deposiçäo dos sulfetos

penecontemporânea às formaçöes ferríferas hospedeiras do tipo algoma; já no caso

da mina Morro Velho, atribuiram à mineralização aurífera uma or¡gem epigenética.

Schrank e Machado (1996a,b) dataram um elevado número de cristais individuais de

zircões e monazitas pelo método U-Pb, e identificaram diversas faixas de idades

compreendidas no intervalo geral de 3,54 a 0,62 Ga, com máximos no Arqueano (de

3,2 a 2,8 Ga) e no Paleoproterozóico médio a superior (de 2,3 a I,8 Ga), além de

uma idade neoproterózo¡ca (0,625 Ga), O mérito geocronológico dos trabalhos de

Schrank e Machado (1996a,b), porém, é limitado por vár¡as incertezas e imprec¡sões

geológicas, mineralógicas e petrográficas. Estes autores reinterpretaram as rochas

metassedimenares químicas e metavulcanoclásticas arqueanas do Gr. Nova Lima

no distrito do local-tipo (de Nova Lima) como do Grupo Sabará (Supergrupo Minas)

paleoproterozóicas, apenas com base nos resultados de suas dataçöes. Também

mencionaram a datação de "metagrauvacas Carrapato" da mina Säo Bento sem

qualquer descriçäo petrográfica mais pormenorizada, sendo, de fato, as rochas

amplamente predominantes da assim informalmente denominada "formação

Carrapato" na região da mina, rochas finas, quartzo-albita-sericita-clorita xistos

graf¡tosos. Por fim, também não forneceram dados tipológicos mais completos dos

zircôes e monazitas datados, que seriam imprescindíveís para sustentar as

interpretações dadas às respectivas ¡dades.

lndependentemente das divergências interpretativas entre os diferentes autores, é

notável, como mesmo os resultados geocronológicos mais recentes, na realidade,

apenas refletem e consubstanciam os prlncipais eventos tectono-termais regionais

que afetaram total ou parcialmente todos os litotipos do Supergrupo Rio das Velhas,

e suas mineralizações de Au e que, de fato, pouco avançaram em relaçåo às
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dataçöes clássicas e respectivas interpretações. Já Hez (1970), completando e

integrando os dados geocronológicos pioneiros K-Ar e Rb-Sr em minerais e rochas

tota¡s, claramente definiu as idades da orogênese arqueana da Série Rio das Velhas

na fa¡xa de 2,9-2,7 Ga, da orogênese da Serie Minas de 2,2-1 ,8 Ga e do evento

tectonolermal Brasiliano de 0,6-0,45 Ga.

Assim, a despeito da aparente coerência interpretativa dos trabalhos de De Wit et al.

(1994,2004), reitera-se aqui a possibilidade das m¡neralizações de ouro das minas

Morro Velho e Såo Bento serem ainda mais antigas que as idades obtidas de

respectivamente 2,82 e 2,72 Ga. O ponto pr¡ncipal é que estas idades Pb-Pb,

coincidem perfeitamente com o evento tectono{ermal da orogênese Rio das Velhas;

e que este evento, certamente, também afetou e reequilibrou isotopicamente, parcial

a totalmente, quaisquer eventuais mineralizaçöes de Au preexistentes, sejam

singenét¡cas sedimentares-exalativas ou epigenéticas.

Para a evolução via de regra policíclica e poligenética das mineralizaçöes de ouro de

greenstone belfs arqueanos, abordagens como de Rettinger (1998, Cap. lll, ff.) no

estudo de rochas metamórficas do Supergrupo Rio das Velhas poderåo ser

futuramente de grande interesse. As dataçöes químicas (U-Th-Pb) via microssonda

eletrônica, de diferentes gerações de monazitas no contexto paragenético e textural

metamórfico de minérios de ouro e suas rochas hospedeiras e encaixantes, aliadas

à caracterização micro-química quantitativa (completa) das monazitas datadas (para

fins de análises de procedência) e aliadas, ainda, com estudos

geotermobarométricos das paragêneses metamórficas associadas (de silicatos,

carbonatos e sulfetos) permitem reconstruir as trajetórias P-Tt de um determinado

depósito, fornecendo ainda meios para verificação e controle do significado de

eventuais datações baseadas em sistemática isotópica.

I 11.3.2.6. Geotermômetros

Na tabelas 05-07 são mostrados os métodos e resultados dos diversos estudos

geotermométricos já efetuados nas mineralizações de Au do Supergrupo Rio das

Velhas, que sempre evidenciam temperaturas semelhantes àquelas do

metamorfismo regional principal atuante nessas mineralizações.

Autores como Lobato et al. (1998a,b), V¡eira (1988, 1991), Godoy (1994), Martins

Pereira (1995) e Toledo et al, (1998), entre muitos outros, ¡nterpretaram essas

temperaturas como aquelas da formação das mineralizaçöes, que consideraram

epigenét¡cas, pós-pico metamórfico, reforçando suas hipóteses com dados

estruturais.
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No entanto, outros autores, como Lade¡ra (1980, 1988), Schorscher et al. (1986,

1991), Abreu (1995), De Wit et al. (1994,2004) e Valladares (2004), afirmaram

reafirmam em seus trabalhos, as ass¡naturas singenéticas, vulcano-exalativas,

dessas mineralizaçöes, considerando as feições epigenéticas como de

recristalizaçöes metamórficas e remobilizações locais, claramente posteriores a

formação dos depósitos auríferos. Assim, consideram as temperaturas obtidas nos

diversos estudos geotermométricos como de reequilibrações metamórficas locais e

regionais, de eventos posteriores a formação das mineralizaçóes. Na figura 21,

pode-se observar o geolermômetro de Arsenopirita aplicado a mina do Pari e a
outras minas de Au do Quadrilálero Ferrífero, em comparação com alguns exemplos

mundiais de mineralizações aurfferas arqueanas em greenstone belts.

111,2.3. Conclusöes Prelim¡nares Sobre os Aspectos Metalogenéticos Gerais

Fato relevante, verificado em grande parte dos trabalhos consultados, é a falta de

localização precisa das amostras dos veios e dos minérios dos quais foram obtidos

dados de inclusöes fluidas, isótopos, geotermômetros e outros. Afinal, o que se

pretende é avaliar as possíveis e var¡adas fases que possam ter remobilizado ou

transformado a mineralização aurlfera. Nisso, a caracterizaçåo precisa dos locais,

tipos de estruturas, as geraçöes de veios, seus teores metálicos, tornam-se

informações vitais, para que se possam entender os processos da evolução

petrogenética e metalogenética da mineralizaçáo e suas encaixantes. Assim,

listaram-se as principais considerações já conclusivas, extraídas da literatura e

confirmadas nessa pesquisa, sobre a metalogenia de Au do QF.

- As mineralizações auríferas do Supergrupo Rio das Velhas dividem-se em dois

tipos principa¡s, segundo a rocha hospedeira: a) hospedadas em metassedimentos

químicos, e b) em veios de quartzo.

- Existem 2 gerações principais, texturais e composicionais de ligas naturais de Au-

Ag distintas, coexistindo nas principais mineral¡zações de Au em metassedimentos

químicos, sendo de Au incluso em sulfetos e de Au livre, intercrescido com os

minerais do minério e da ganga. Nos minérios da mina do Pari, Schorscher et al.

(1991) e Abreu (1995) consideraram o Au da primeira geração como sinsedimentar e

a parte pr¡ncipal do Au da segunda geração, como remobilizado metamórfico,
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- Geotermômetros sempre apresentam temperaturas compatíveis àquelas da fácies

mais alta do principal ou do ult¡mo evento de metamorfismo da região.

- lnclusões fluidas também refletem, em sua maior¡a absoluta, muito mais às

condições metamórficas das rochas locais, do que retratarem fielmente o fluido

or¡ginal mineralizante. A suposiçäo neste trabalho de pesquisa é que as assinaturas

geoquímicas das inclusöes fluidas são o resultado de misturas de fluidos por

processos superimpostos, originais sedimentares, seguidos por diagenéticos, e

finalmente, modificados por um ou mais eventos tectono-metamórficos, estes últimos

remobilizantes locais e posteriores à mineralização.

- Os dados de ¡sótopos estáveis säo ainda poucos e apenas parcialmente

significativos e/ou compreendidos, o que torna sua discussão difícil. Também ainda,
pouco ou nada se sabe sobre o comportamento exato desses isótopos em

mineralizações arqueanas de Au, quando em áreas afetadas por múltiplos
processos superimpostos, desde sedimentares a diagenéticos, magmáticos e pós_

magmáticos, metamórficos e deformacionais.

- A geocronologia apresenta dados claramente referentes aos principais eventos
tectono-metamórficos regionais, arqueanos até neoproterozóicos/eopaleozóicos, que
atuaram no Quadrilátero Ferrífero e que assim se reg¡straram em seus litotipos.

- A localizaçäo exata e a descrição pormenorizada das amostras coletadas para

estudos com métodos mais refinados, a sua caracterizaçäo petrográfica e
geoqulmica detalhada, dentro de seu contexto estratigráfico e litoestrutural na

mineralização ou nas encaixantes, tornam-se fundamentais no entendimento da

metalogênese. Muitas vezes, em exemplos da literatura disponível, näo se tem os
detalhes da mineralogia, petrografia e/ou geoquímica global das amostras. Não se

sabe exatamente quais veios, minérios e/ou encaixantes foram investigados com
métodos citados, principalmente, nos estudos de inclusões fluidas e isotópicos.
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Capítulo lV: GEOLOGIA LOCAL E PETROGRAFIA

A geologia local já foi descr¡ta e comentada no Capltulo lll desta tese. Portanto,

neste capítulo enfocaram-se apenas aspectos complementares e principalmente

petrográficos das unidades descritas e mapeadas na região da mina do Pari. Muitas

das amostras aqui apresentadas foram coletadas em subsolo ou de testemunhos de

sondagens cedidos pela UNAMGEN Min. e Met. S.A., hoje Eldorado Gold Co.,

proprietár¡a da mina Säo Bento e que mantém diversos alvarás de pesquisa na

região de Santa Bárbara e Baråo de Cocais, MG.

1V.1. Complexo Gnáissico-Migmatítico

|V.1. 1. Características Gerais

As rochas do Complexo Gnáissico-Migmatítico ou Complexo TTG (Tonalito,

Trondhjemito, Granodiorítico) ocupam as áreas a leste e a oeste das rochas

supracrustais do Supergrupo Rio das Velhas, representando cerca de 65% da

superflcie da área mapeade (Figuras 1, 2, 3). Em seção transversal W-E a

estruturaçäo geológica, confirmada por sondagens, mostra que tais rochas ocorrem

com contatos tectônicos tanto sobrepostas quanto sotopostas à seqüência

supracrustal arqueana.

Em superfície são escassos os afloramentos de rochas frescas, entretanto, ocorrem

em exposição quase contlnua nos cortes da estrâda de ferro Vitória-Minas e nas

ribanceiras e leito do rio Valéria. Nas áreas do complexo TTG predomina um relevo

mais arrasado de morros e vales suaves. O solo caracteriza-se por ser de coloração

esbranquiçada, bastante arenoso, e os saprólitos preservam as estruturas originais

com feldspatos caolinizados. É comum a presença de venulaçöes de quartzo hialino,

branco-leitoso e/ou fumê, assim como de mobilizados pegmatóides caracterizados

por placas centimétricas de muscovita associada a quartzo e feldspato (caolinizado)

grossos (centimétricos).

As rochas frescas desta unidade foram obtidas pr¡ncipalmente de furos de

sondagem da porção leste do Complexo Gnáissico-Migmatítico, que cortaram estas

litologias antes de atravessar as supracrustais do Supergrupo Rio das Velhas

(Figura 06).

Macroscopicamente, as rochas TTG são cinza-claras equi a subequigranulares

médias a finas, mais raramente porfiríticas, distinguindo-se os seguintes litotipos
principais: gnaisses tonalíticos (Fotograf¡a 22), gnaisses granodioríticos (Fotografia

23), gnaisses graníticos, veios pegmatfticos (Fotografia 24) e venulaçöes quartzosas
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com espessuras até métricas, ocorrem a¡nda anfibolitos metabás¡cos e rochas

metaultramáficas (anfibolitos e esteatitos), na forma de ìntercalações métr¡cas a

submétricas, que por suas características petrográficas pol¡metamórficas nåo se

correlacionam às seqüências supracrustais do Supergrupo Rio das Velhas.

Os gnaisses graníticos são raros e referem-se a porções mais r¡cas em microclínio

dos gnaisses granodioríticos, sobretudo em locais onde se observa intensâ

catáclase e/ou milon¡tização. Admite-se que estes litotipos tenham sofrido

metassomatismo potássico durante eventos tectono-metamórficos proterozó¡cos

(Mothé F", 1996).

Em todos os furos de sondagem observou-se que a foliação milonftica se intensifica

em direção aos contatos com as supracrustais, assim, como também aumenta a

incidência dos litotipos mais ricos em microclinio e de veios de quartzo. A foliação

milonítica, de fato, constitui-se numa das principais características regionais dos

contatos do Complexo TTG gnáissico-migmatítico com o Supergrupo R¡o das

Velhas, dado o soerguimento arqueano deste complexo em domos, que ainda

sofreram reestruturações posteriores por um ou mais eventos tectônicos (e

metamórficos) regionais de vergências para oeste.

lV.1 .2. Petrografia Microscópica

lV.1 .2.1 . Gnaisses Tonalíticos

Apresentam-se com texturas granoblásticas equi a subequigranulares; sua

granulometria média varia de 0,3 a 5mm, sendo mais raros os t¡pos e/ou porçöes

porfiroblásticas (Fotografia 22). A mineralogia modal básica compreende plagioclásio

(An: 24-28 = oligoclásio) entre 35 e 450/0, quartzo entre 30 e 400/0, microcllnio entre 5

e 15%, biotita entre 2 e 5%, muscovita entre 0,5 e 3%, sericita entre 1 e 5%, e

minerais opacos entre 0,5 e 1,5%. Como minerais em traços acessórios e

secundários säo comuns apatita, epídoto, carbonatos, clorita, e zircäo.

Os plagioclásios mostram-se moderadamente zonados, por vezes deformados e/ou

fraturados, sendo notável a presença e feição textural do microclínio, que muitas

vezes, aparece nas bordas ou em fraturas no interior dos grãos de plagioclásio

mostrando relaçóes de substituição entre os feldspatos, indicativas de um evento

metassomático potáss¡co, ainda que incipiente que afetou os tonalitos. Sericita e

carbonatos também aparecem às vezes em fraturas ou núcleos dos gråos de

plagioclásio, porém não såo comuns. O quartzo mostra e)dinçäo ondulante e

normalmente é de granulometria fina (de 0,3 a 0,5 mm). As biotitas possuem um
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pleocroísmo vefde claro a verde oliva, e raramente são transformadas eiou

associadas com clor¡tas.

lV .1 .2.2. Gnaisses Granodioríticos

sua estrutura (Fotografia 23) é semelhante à dos gnaisses tonalíticos, porém

ocorrem dois tipos texturais principais, um granoblástico subequigranular com

marcante orientaçäo dos minerais, por vezes até bandado; e outro porfiroblástico

com apenas leve orientaçäo de seus minerais.

Para ambos a composiçåo modal estimada mostra plagioclásio (An 22-27 =

oligoclásio) entre 10 e 300/0, microclín¡o entre 15 e 25o/o, quartzo entre 20'30o/o,

biotita entre 5 e 1O%, epídoto entre 0,5 e 2o/o, sendo os opacos raros. Entre os

minerais em traços ocorrem titanita, apatita, carbonato e sericita.

os cristais de plagioclásio estäo mais intensamente substituídos por microclínio que

nos gna¡sses tonalíticos; assim muitos, senåo todos os porfiroblastos de microclínio

possuem pequenos restos de plagioclásio como inclusóes.

lV. 1,2.3. Gnaisses Graníticos

Possuem estrutura bandada fortemente orientada, com texturas miloníticas

marcantes, e quase sempre, contém intercalações de veios e níveis pegmatíticos de

granulometria grossa, ricos em microclínio, quartzo e muscovita.

Nos gnaisses graníticos predomina o microclínio (30 a 35%) sobre o plagioclásio (5

a 15%), quârtzo recristalizado (30 a 45%), e biotita de cor verde a verde ol¡va (2 a

5%) que é o principal mineral máfico. Minerais em traços acessórios e secundários

são carbonatos, epídoto, zircäo, titanita, apatita e allanita.

lV .1 .2.4. Enclaves Metamáficos

São rochas foliadas, grano-lepidobláticas, e cuja composição mineralógica

apresenta b¡otita de cor castanha avermelhada (21-40o/o), quartzo (10-20%),

plagioclásio albítico (5-15%), hornblenda (2-5%), carbonatos (5-15%) e epídoto (5-

15%). Mostram ainda como minerais traços titanita, apatita, opacos e allanita.

A classificação dos protolitos é bastante insegura visto as intensas transformaçöes

mineralógico-texturais metamórficas. Provavelmente tratava-se de protolitos de

rochas metabásicas alterados em processos metassomáticos com fluidos

metamórf ico-hidrotermais.
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1V.1,2.5. Enclaves Metaultramáficos

São rochas heterogêneas, com porçöes máfico-ultramáf icas, de cores verdes

escuras foliadas, principalmente nas porçöes mais ricas em b¡otita (e epídoto) e

mobilizados félsicos em veios de cores claras. A textura mostra-se grano-

lepidoblástica e equigranular nos níveis máfico-ultramáficos e inequigranular

porfiroblástica nas porções félsicas ricas em quartzo e microclínio.

A mineralogia essencial das porçöes máf ico-ultramáficas é constìtulda por talco, Mg-

clorita, epídoto, biotita, plagioclásio; ocorrem ainda microvenulaçöes de quartzo e

também porções com porfiroblastos de microclín¡o.

lV. 1.2.6, Veios Pegmatíticos

Apresentam textura muito grossã (Fotografia 24), sendo que o microclínio (60-70%)

chega a atingir mais de 5 cm de dimensão maior. Em cortes polidos observam-se

pertitas com lamelas de exsolução de albita perfazendo de 2 a 5o/o da pertita, com

até l mm de espessura. Mostram também quarizo (10-20o/o), muscovita (2-5o/o), e

uma segunda geração textural de exsoluções micropertíticas nos microclínios. Os

minerais opacos são raros.

1V.2. Supergrupo Rio das Velhas

Na área o Supergrupo Rio das Velhas é representado por restos do Grupo Quebra

Osso e uma porção predominantemente metamáfica do Grupo Nova Lima (Figuras 1

e 2).

1V.2.1 . Grupo Quebra Osso

!V.2.1.1. Características Gerais

O Grupo Quebra Osso é a unidade basal da seqüência greenstone belt na área,

estendendo-se em continuidade física até o perfil da seção tipo do córrego Quebra

Osso. Está em contato direto, tectôn¡co, sobreposto aos gna¡sses do Complexo

Gnáissico-Migmatftico e, em contato estratigráfico normal, gradacional em
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Foto 38:

Amostra de rocha metaultramáfica do Grupo
Quebra Osso com típica estruh¡ra de '?t//ort
/avaC' pequenas, exibindo bordas c,om zonâs
de palagonitizaçåo milimétricas a
centimétricas, além de mât€riâl piroclástico
'inter-pillod'.

Foto 40:

Amostra T-41, de anfibolito ñno com ba¡das
quartzo-carbonáticas cisalhadas.

Foto 42:

Amostrâ T-58, anfibolito fino com bandas
quaflzoraÌbonáticås cisalhadas.

Foto 44:

Amostra T{6, de anfibolito g¡osso.

Foto 39:

Amosüa T-39, anfibolilo fino com bandâs
quartzo-cañonáticås cisalhadas.

f,'oto 4l:

Amostra T42, de anfibolito fino com bandas
quartzocarbonáticas cisalhadas.

Fofo 43:

Amostra T{0, de anfibolito biotltico fino
(Unidade B) com bandas de homblørda,
crenulado.

Foto 45:

Amostra G4l, de mão, do nlvel l0 da mina
do Pâri, de anfibolito g¡osso com
porfi roblástos milimétricos de granada.
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pequeno intervalo, com o Grupo Nova Lima no topo, mostrando o Supergrupo Rio

das Velhas no local, em posição normal, diferentemente do que foi descr¡to da

Quadrícula Santa Bárbara (1:25.000), a oeste (Schorscher, 1988' 1992; Luchesi,

1991).

A espessura do Grupo Quebra Osso, na área do morro do Pari, verificada através de

sondagens var¡a entre 6 e 12 m.

As rochas metaultramáficas säo representadas por anfiból¡o-clorita x¡stos

(Fotografias 54, 56, 57), por vezes com nfveis de talco-clorita xistos, intensamente

deformados (cisalhados). Níveis extremamente ricos em biotita (flogopita

porfiroblástica) grossa säo comuns principalmente próximos aos contatos tectônicos

com o Complexo Gnáissico-Migmatítico e evidenciam um processo s¡nmetamórfico

de metassomatismo potássico de biotitizaçáo/flogopitizaçäo das rochas

metaultramáficas.

Uma das sondagens interceptou um horizonte centimétrico de sulfetos maciços rico

em pirrotita e calcopirita, apresentando teores anômalos de Ni e Au,

respectivamente de 2510 e 0,10 ppm, atestando assim o potencial metalogenético

deste grupo de rochas, para mineralizaçöes de sulfetos magmáticos (Fotografia 54).

lV.2.1.2. Petrografia

A composiçäo petrográfica principal é de anfibólio-clorita xistos, bandados com

níveis ricos em clorita e outros ricos em anfibólio. As cloritas são magnes¡anas e se

dispõem em bandas centimétricas a milimétricas. Os anfibólios (hornblenda e

cumm¡ngtonita) dispõem-se também em bandas centimétricas, ora com textura

nematoblástica, ora discordantes a foliaçäo principal como porfiroblastos tardi a pós-

cinemáticos.

Não foram observados restos de estruturas ígneas primárias preservadas. Porém é

marcante o crescimento de porfiroblastos, discordantes da foliação principal, de

biotitas, de cor verde oliva, sobretudo na zona de contato das metaultramáficas com

os gnaisses, bem como na porção do topo do contato estrat¡gráfico transicional com

o Grupo Nova Lima. Junto às porçöes mais biotitizadas da rocha, ou seja,

principalmente nas proximidades do contato inferior säo freqüentes venulações

centimétricas de quartzo. A biotitização e a venulitização de quartzo indicam a

composição dos fluidos tectono-metamórficos hidrotermais metassomatizantes como

alcalinos-potássicos, portadores de SiOz e também de AlzO¡.

1V.2.2. Grupo Nova Lima
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No morro do Pari, através dos testemunhos de sondagem, o Grupo Nova Lima foi

subdividido em 4 unidades litoestratigráficas informa¡s, designadas, da base para o

topo, de A, B, C e D (figuras 10 e I 1):

lV.2.2.1. Unidade A

|V.2.2.1.1. Características Gerais

A unidade A encòntra-se na base da seqiiência do Grupo Nova Lima, no morro do

par¡, sobreposta ao Grupo Quebra osso com contato estratigráfico normal,

eventualmente tectonizado e milonitico em pequeno intervalo. o contato com a

unidade B, no topo, também é normal. A unidade A é descontínua, podendo faltar

localmente; nesses casos a unidade B jaz diretamente sobre o Gr. Quebra Osso,

com contatos estratigráf icos normais.

Na unidade A predominam rochas foliadas, de granulação fina (Fotografia 55,

Prancha 07), cores cinza médias, sem aparente variação composicional sugestiva

de acamamento, porém contendo finas intercalaçóes de clorita xistos (0 a 5m)'

A espessura dessa unidade varia entre 0 e 10 m.

lV .2.2.1 .2. Petrograf ia

Ao microscópio o litotipo principal da unidade A do Grupo Nova Lima é representado

por quartzo-hornblenda-biotita-plagioclásio xistos de estrutura foliada e textura

granolepidoblástica fina, com granulometria média sempre inferior a 1 mm. Os

gráos de quartzo säo recristalizados poligonais e os plagioclásios em grãos ovalados

a arredondados, quase sempre, envoltos de massas foliadas de biotitas, conferem

aos xistos aspecto de rochas metassedimentares, no caso de metasubgrauvacas.

Por outro lado, há porçöes mais preservadas em que texturas palimpsésticas

sugerem origens de protolitos ígneos vulcânicos intermediários' prováveis

metadacítos, cortadas e transformadas por cisalhamento. Assim' observa-se que

onde o cisalhamento milonítico é mais intenso, aparecem mais as características

estruturais e textura¡s de uma metagrauvaca, enquanto que as porções mais

preservadas tendem a caracter¡zar o protolito ígneo mais provável como uma rocha

vulcânica intermediara.

Também ocofrem na unidade A clorita xistos, em finos níveis foliados, ¡ntercalados

aos quartzo-hornblenda-biotita-plagioclásio xistos. os clorita xistos possuem textura

Ähre,r lì f- TeJe de Doutorado 88



Evolução Petrogenética e Melqlogenética da Mina de Au do Pari e Aftedores, NE do Q F'

pórfiro-lepidoblástica, sendo os porfiroblastos de clorita magnesiana, hornblenda e

mais raramente de biotita. Esses xistos são descontínuos e não aparecem em todos

os furos; foram classificados como metatufos e/ou metatufitos máficos'

lV.2.2.2. Unidade B

|V.2.2.2.1. Característ¡cas Gerais

A unidade B (informalmente chamada ainda de formação Pari) constitui-se

basicamente de anfibol¡tos granatíferos com intercalações métr¡cas de BIF tipo

Algoma de fácies mistas, com quartzo, magnetita, grunerita, raros sulfetos,

carbonatos, em proporçöes variáveis, às quais se associam finas lentes de xistos

grafitosos. como topo da unidade B aparece o horizonte sulfetado com arsenopirita

e pirrotita, portador da mineralização de Au, também denominado de horizonte Pari

ou subunidade 81. Este é balizado, na capa e na lapa, por clorita-hornblenda-biotita

xistos com venulações quartzosas centimétricas a milimétricas. A espessura da

unidade B varia de 150 a '180m (Figuras 10, 1 1).

1V.2.2.2.2. Petrografia

Bas¡camente, encontram-se 5 tipos petrográficos distintos: a) anfibol¡tos

granatíferos; b) formaçöes ferríferas tipo Algoma; c) grafita xistos; d) rochas

encaixantes da mineralização, e) minérios do horizonte mineralizado (Horizonte Pari,

subun¡dade 81). Os minérios de ouro e as rochas encaixantes da mineralização

serão detalhados em capítulo próprio (cap. lV.3).

a) Anf ibolitos Granatíferos

São rochas de cores verdes escuras a pretas, de estrutura foliada, e textura grano-

nematoblástica. Por vezes, observam-se porções inequigranulares, as hornblendas

formando porfiroblastos po¡qu¡loblásticos, de granulometria grossa.

A composição modal geral compreende hornblenda verde e anfibólio incolor

(cummingtonita), que somam entre 50-60%, com cr¡stais de 2 a 3 mm de

comprimento. Ainda tem-se quartzo (10-1 5%); plagioclásio (10-15%); granada

almandina (3-5%) euhédrica; b¡otita castanha avermelhada (2-5o/o); e opacos (2-3%).

As granadas foram ¡dentificadas por difração de raios X, após separação de
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Foto 46:

Amostra GN{l, de biotia-hornblenda xisto
fino do Grupo Nova Lima, encaixånte da c¿pa
(hangwall) do r[nério no nivel de entrada (N-
00), da mina do Pari.

Foto 48:

Amosfâ GN-19, de hornblenda-biotira xisto
fino do Grupo Nova Lima, encaixante da lâpa
(footwall) do minério no nivel de enfada (N-
00) , da mina do Pari.

Foto 50:

Amostra GN-23, de homblenda-biotita xisto
fino do Grupo Nova Lima, encaixante da la¡n
(footwalt) do minério no nivel de entr¿da (N-
00) dâ mina do Pari.

Foto 52:

Arnostra 078, homblenda-biotita xisto,
grosso, bastånte foliado, do Grupo Nova
Lim4 da encåixânte da lapa (footwall) do
minério no nivel l0 (NlO), da mina do Pari,

Foto 47:

Amostra GN{8, de homblendâ-biotitä xisto
fino do Gru¡n Nova Lim4 encaixanæ da lapa
(îoot\ea ) do Íttl.é'io no nível de entrada (N-
00), da miru do Pari.

Foto 49:

Amostra GN-22, de homblendaåiotita xisto
fino do Grupo Nova Linìa, encaixânt€ da lapa
(footwall) do minério no nivel de entrâdå (N-
00), da minâ do Pari.

Foto 51:

Amostra GN-26, anfibolito grcsso, pouco
foliado, do Gnryo Nova Linu, já pouco
distånte da encaixante dâ låpa (foohvau) do
minério no nivel de entrada (N4O), da ninâ
do Pari.

Foto 53:

Amostra 148, grÀìâdâ-homblendâ-biotita
xisto, grosso, bastante foliado, do Grupo
Nova Lin4 da encâixânte da capâ (lìângwalÐ
do minério no nivel 10 (Nfo), dâ mina do
Pari.
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minerais em grãos sob lupa binocular, bem como analisadas por microssonda

eletrônica. Os minerais em traços, acessórios e secundários, são apatita, epídoto e

carbonatos.

b) Formacöes Ferríferas Bandadas (BlF) tipo Alqoma

São rochas de estrutura bandada, com bandas milimétricas a, ma¡s raramente,

centimétricas (Fotografia 60), alternando-se bandas de textura nematoblástica,

essencialmente de grunerita e fluotaramita e bandas granoblásticas compostas de

granada almandina, magnetlta, pirita, pirrotita, quartzo e carbonatos. Trata-se,

portanto de BIF mistas incluindo fácies silicato, óxido com magnetita, sulfeto e

carbonato. A compos¡ção mineralógica modal estimada (em % de volume) é de:

grunerita (50-70%), fluotaramita (8-12%), quartzo (2-5%), opacos (magnetita, pirita e

pirrotita) (2-5%), granada (1-3%), carbonato ('l-3olo) e biotita (traços).

Os anfibólios foram identificados opticamente. A fluotaramita tem pleocroísmo verde

azulado a verde amarelado,2V-2Oo, biaxial C), ângulo de extinção(Z^C) entre 10 e

14o e birrefringència máxima observada de 0,012. A grunerita tem pleocroísmo fraco,

incolor a amarelo, 2V afto (>600), ângulo de extinção (Z^C) entre 10 e 15o,

birrefringência entre 0,040 e 0,045 e apresenta-se tipicamente com geminaçäo

pol¡ssintét¡ca.

c) Grafita Xistos

Apresentam cores cinza claras a escuras, estrutura bandada e finamente foliada, por

vezes dobrada, textura granoblástica a grano-porfiroblástica, com porçöes pórfiro-

lepidoblásticas.

Microscopicamente apresentam a composição modal média estimada (em % de

volume): quarlzo (45o/o), granada (25%), biotita + grafita + clorita (25%), minerais

opacos (5%). Como traços aparecem apatita e carbonatos.

As bandas ricas em guartzo se intercalam com níveis micáceos com podiroblastos

de granada almandina, Nas massas micáceas se misturam biotita e Mg-clorita, além

da grafita fina dispersa.

As granadas são m¡limétricas, poiquiloblásticas com inclusões de quartzo, biotita,

grafita e sulfetos. Suas formas externas pós'tectônicas säo euhédricas, e as porções

internas po¡quilít¡cas, por vezes heliciticas reliquiares de estágios metamórficos

pretéritos, inclusive sintectônicos.
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Foto 54:

Amostra GP-01, com nlvel centimétrico de
sulfeto maciço (pirotita e calcopiritâ)
intercalado nas rochås metaultramáficas do
Grupo Quebra Osso, na áre¿ da mina do Pari.

Foto 56:

AmosÍa GP-07, metâùlttarná.ñcå com nlveis
centimétricos (cor escura) de flogopita,
Grupo Quebra Osso, ru área da mina do Pffi.

Foto 58:

Amostra GP-10, anfibolito grosso, pouco
foliâdo, recortâdo por vênulas qrurtzo
ca¡bonáticas intensa e irregular, na posição dâ
encâixante da capa (HW), Grupo Nova Lima,
(Fulo BR-57).

Foto 60:

Amostr¿ GP-15, BIF tipo algom4 bâstânte
foliado, Unidade B, do Grupo Nova Lima,
(Fu¡o BR-57). Evidencia dobras da foliação
Sn+1.

X'oto 55:

Amostr¿ GP-03, quartz"o-homblendâ-biotita-
plagioclásió xistos fino, da base do do Grupo
Nova Lima (Unidade A), Supergrupo Bjo das
Velhas na á¡ea da mina do Pa¡i.

X'oto 57:

Amostra GP-08, nível rico em flogopitå, nas
metâulhâmáficås do Grupo Quebra Osso, área
da mina do Pari.

Foto 59:

Amostra GP-ll, anfibolito foliado grosso,
com vênulas de quartzo e carùonãto estiradas
segundo S4 dâ encâ.ixânte de capa (IIW) do
minério no nlvel de entrada, Gmpo Nova
Lima Gu¡o BR-57).

Foto 61:

Amosu¿ GP-14, anfibolito ñno, pÕuco
foliado, da enc¿ixante da lapa (FW) do
minério, Grupo Norã Lima, (furo BR-57).
Mostrâ veio fino quartzo-cârbonático,
desrupto por microftatuf¿mento.
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lV,2.2.3. Unidade C

lV.2.2.3.1. Características Gerais

A unidade C é constitufda predominantemente por anfibolitos finos, sem granadas e

isentos de intercalações de formações ferríferas bandadas (BlF). A espessura total

da unidade C é de no mínimo 150m,

Em meio a esta unidade ocorre um veio de quartzo, deformado e metamórfico/

recristalizado, mineralizado com Au. Este, porém, apresenta-se descontínuo,

irregular e com dimensões reduzidas (de espessura decimét¡ica e extensão métrica),

também denominado informalmente de Horizonte Florália.

|V .2.2.3.2. Petrograf ia

os anfibolitos finos são rochas de cores verdes escuras a pretas, tem estrutura

finamente foliada com raros níveis bandados e textura grano,nematoblástica;

raramente ocorrem tipos porfiroblásticos com hornblendas de até I mm.

A composiçäo mineralógica mostra hornblenda (60-80%), quartzo (05_l O%),

plagioclásio (05-15%) e minerais menores como opacos, biotita, titanita, epídolo e

carbonatos.

Próximo ao veio de quartzo mineralizado aumentâ a quant¡dade de biotita e
carbonatos, que juntos atingem até 10% modais.

lV.2.2.4. Unidade D

!V.2.2.4. 1 . Características Gerais

A unidade D forma o topo da seqüência do Grupo Nova Lima na área, e mostra-se
bastante heterogênea, irregular e descontínua por motivos tectônicos.

constitui-se de anfibolitos finos, xistos máficos e metapelíticos miloníticos, sendo
comuns intercalações de lentes carbonáticas, níveis de anfibolitos granatíferos, e de
lentes dec¡métricas a métricas de formaçöes ferríferas tipo Algoma. A espessura

máxima encontrada da unidade D é de 20m_
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Admite-se que a un¡dade D esteja truncada por falha de empurrão de E para W, pela

colocação do complexo Gnáissico-Migmatítico sobre o supergrupo Rio das Velhas

(Figura 07).

lV,2.2.4.2. Petrografia

os anfibolitos finos da unidade D se assemelham integralmente, aos seus pares da

unidade C, e os anfibolitos granatíferos e as formaçöes ferríferas tipo Algoma aos

litotipos análogos da unidade B. Portanto, refere-se o leitor as descr¡çöes

petrográficas dos respectivos itens (lY .2.2.2.2 e !V.2.2'3 2)'

As lentes carbonáticas apresentam estrutura foliada dobrada e textura granoblástica.

Constituem-se de quartzo e carbonatos de granulometria fina (0,2 a 0,5mm), em

proporções aproximadas de 1:1. Como minerais em traços ocorrem biotita e opacos.

Trata-se de lentes de metacherts carbonáticos.

IV.3. MINERALIZAçÄO E ENCAIXANTES

lV.3.l . Características Gerais

Para a caracterização da mineralização aurífera e suas rochas encaixantes foram

realizados estudos em duas seções de amostragem continuas, representando perfis

da mineralizaçåo, incluindo tanto os minérios como as rochas encaixantes imediatas

de lapa e capa, assim como anfibolitos associados da seqüência metavulcano-

sedimentar. Uma dessas amostragens foi realizada no nível 10 da mina, na porção

central, rica do corpo de minério (Figura 05). A outra, no nível de entrada da mina,

na extremidade norte do corpo (Figura 04; Fotografias 3-5).

A mineralização da mina do Pari (horizonte Par¡) compreende dois horizontes

minerallzados. O primeiro, na base, é descontínuo, de ocorrência restrita, espessura

submétrica e foi informalmente denom¡nado de horizonte Pari lnferior. O segundo

¡nformalmente denominado horizonte Pari Superior, é o nível econômico que foi

lavrado nos períodos de at¡vidade da mina, possuindo espessura variável, de 0,50 a

2,5 metros (Figuras 12-14).

A mineralização foi estudada por mapeamento das lavras antigas e sondagens

profundas apresentando comportamento de controle litoestratigráfico (stratabound),

sendo contínua numa extensåo longitudinal-lateral (no sfnke) de 150 até 200 m e, no

plano do mergulho, por mais de 500 metros.

^hrer¡ 
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tr'otomicrografie 01:

Amostra l2B: Au de granulometna ñru
iþtOpm), la geraçåo, incluso em
a$enopidta ricå cm inclusões de silicatos.
Seção polida do minério da Miru do Pa¡i
(microscopia de luz refletida).

Fotomicrogrefir 03:

Amostra 138: Magnetita poiquiloblástica com

inclusõ€s de Au, $ãos amarelos($-30¡rm¡ e
esfalerita (Cinza escuro). Soção polida do
minério da Mina do Pari de BIF fácies mistâ
óxido e sulfeto(microscopia de hz refletida).

F otomicrografia 05:

Amostra GN-17: Grãos de Au (amarelo)

(ûO,3m-) e pirrotita (cirza claro), como
inclusões em granada (cinza escùo).
Observa-se claramente a compressão dos
grãos de Au p€los contomos lobulares do
inûerior da ganâdâ. Seção polida do minério
dâ Mùta do Pari (microscopia de tz
refletida).

X'otomicmgrafia 07:

Amostra SB-A: Grão de Au grosso

(fO,2mm), incluso em pinotila. Seção polidâ
do minério da Mina São Bento (microscopiâ
de luz refletida).

X'otomicrogrâfi¡ 02:

Amostrâ l3B: Magnetitâs poiquiloblásticås

(0-2 mm) enelobando sulfetos do minério
(arsenopirita e pinotita). Seção polida do
minério da Mna do Pari, de BIF dâ fácies de
transiçåo óxido e sulfeto (microscopia de luz
refletida).

Fotomicrografia 04:

Amoshìa GN-10: Grão grosso de Au
lilr€(F,s lnm), em matriz silicátic4 com
um. gr¿Io de aÌsenopirita associad4 no c¿nto
superior esquerdo da foto. Seção polida do
minério da Mina do Pan (microscopia de luz
refletida).

X'otomicrcgrafia 06:

Amostrâ SB-B: Grão de Au fino (ô,20Fm),
na bordâ da ar|€nopirita. Tlpica f€ição
textural do minério sulfetado da Mina São
Bento (Horzonte São Bento). Seção polida do
minério da Mina São Bento (foto pot
microscopia de luz refletida).

Fotomicrugrafìa 08:

Amostra SB-B:Dois grãos de Au inclusos em
pidt¿ poiquiloblástica, A Pirita (levemente
arnå¡ela) mostra-se rica em inclusões de
silicâtos (pretos), pirrotita(cirza-amarelada).
Seção polida do minério da Mi¡u Sâo Bento
(microscopia de luz refletida).
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Os dois horizontes mineralizados são pekográfìca' mineralógica e geoquimicamente

semelhantes, e quando ambos aparecem, estão bastante próximos um do outro

(Figuras 1o-15). Este trabalho estuda em detalhe o horizonte Pari Superior' devido à

inexistência do horizonte Pari lnferior nos locais das amostragens seriadas em perfis

contínuos(Figuras4'5).Assim'emfunçãodassimilaridadesregistradasemlocais

de observaçäo e amostragens complementares com estudos petrográficos'

consideram-se válidas para o horizonte Pari lnferior a grande parte das

considerações feitas sobre o horizonte estudado.

As espessuras das rochas encaixantes imediatas da capa e da lapa da

mineralização variam de 1 a I metros, e também diferem em alguns aspectos

mineralógico-petrográficos e, principalmente' geoquím¡cos (apresentados e

discutidos a seguir); no entanto, nos aspectos estruturais há muita semelhança.

Trata-se de xistos metamáficos e metapelíticos intensamente deformados,

apresentando as fol¡ações sn e sn*r bem desenvolvidas, e muitas vezes estruturas

tipo s e c, indicando cisalhamento gerado por esforços diferenciais no sentido

direcional geral de E para W, do evento deformativo principal'

Ressaltam as grandes diferenças na resposta à deformação cisalhante das rochas

xistosas encaixantes imediatas em relação à mineralização, assim como aos

anfibolitos hospedeiros, associados à base e ao topo das encaixantes. lsso ocorre

em função das diferenças composìcionais mineralógico-petrográficas e,

conseqüentemente, de competência, sendo as rochas encaixantes da capa e lapa

da mineralização ricas em minerais micáceos. os minérios são rochas

metassedimentares químicas, BIF tipo Algoma maciços, ricos em sulfetos e

silicosos, altamente litificados desde a diagênese e de muito maior competência. os

anfibolitos associados também såo bem mais competentes que os xistos

encaixantes de lapa e capa. o corpo de minério, as encaixantes imediatas

predom¡nantemente xistosas da lapa e da capa e os anfibolitos hospedeiros

associados à base e no topo, apresentam as mesmas foliações; apenas a Sn-1 só

apafece nos níveis sílico-carbonático-sulfetados de espessura decimétrica internos à

mineralização (Fotomicrografias 13, 14; Prancha 09), assim como nos demais niveis

de BIF intercalados do Gr. Nova Lima.

|V.3.2. Petrografia

Neste item serão apresentadas, separadamente, as descriçöes petrográficas das

rochas encaixantes da lapa e da capa da mineralizaçäo, assim como dos minérios
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de ouro, ressaltando que estudos dos minerais opacos só foram efetuados para o

corpo mineral¡zado.

1V.3.2.1. Rochas Encaixantes da Lapa da Mineralizaçäo

lV .3.2.1.1. Nível de Entrada (N-00) da Mina do Pari

Neste nível ocorrem como rochas principais clorita-biotita-plagiclás¡o-quartzo-

hornblenda xistos, de textura porfiroblástica com matriz grano-nematoblástica, às

vezes contendo ainda raros níveis lepidoblásticos.

A clorita magnesiana, fina, ocorre equitativamente distribuída na matriz finamente

foliada, em proporções variáveis, perfazendo de O a 20o/o modais das rochas,

apresentando teores crescentes em direçäo à zona mineralizada.

A biotita (0-1s%vol.) mostra pleocroÍsmo castanho avermelhado a castanho

esverdeado. Aparece na matriz da rocha, em bandas finas, associada com clor¡ta. A
quantidade de biot¡ta também aumenta em direção a zona mineralizada.

O plagioclásio (2-5%vol.), da matriz, de granulometria fina (de 0,1-0,2 mm) tende a

diminuir em direção à mineralização.

O quartzo (5-25%vol.) mostra, em geral, recristalização poligonal, por vezes extinção

ondulante, sendo o mineral granular mais importante da matr¡z. Sua ocorrência é

ainda comum em microvenulaçöes, algumas vezes, associado com carbonatos. A
quantidade total de quartzo também aumenta em direçäo à zona mineralizada.

A hornblenda (35-85%vol.) é o mineral predominante; sua abundåncia diminui em

direçåo ao corpo mineralizado. Comumente, forma porfiroblastos de até 5 mm de

dimensão maior, cristalizados preferencialmente nos planos axiais das crenulaçöes,

na foliaçåo Sn*r, Também aparece na matriz da rocha em cristais prismático-

aciculares finos, nesses casos, orientada, preferencialmente, na fol¡ação principal Sn.

Säo hornblendas de pleocroísmo moderado a forte, com cores verde-claras a verde-

oliva, biaxiais negativas, com ângulos 2V altos (>65o), e baixos ângulos de extinçåo

(z^c variando de l0-l 5").

lV.3.2.1 .2. Nível 10 (N-10) da Mina do Pari

No nível 10, as rochas predominantes são carbonato-plagioclásio-quartzo-clorita-

biotita-hornblenda xistos, com texturas porf iroblásticas em matrizes grano-
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Fotomicltsråfi¡ 09:

AmosÍa GN-10: Quâ¡tzodorita-granada-
biofita xisto com opacos da mineralização
aurlfe¡a do N-00 da mina do Pari. (borda

vertic¿l Zmm, polarizadores cruzados).

Fotomicroqmfr¡ 11:

Amostra I2B: Gruudaùiotitaquartzo
hornblenda xisto com opacos da
mineralizaqão âurfforå do N-10 da mina do
Pari. Nota-se o aspecto tâtdi a pós cinemático
da gmnâda poiçílólástica. (boda veitical
3mm, polarizadores cn¡zados).

F'otomicr¡qrâfïa 10:

Amostra GN-10: Qüartzo-clorita-ganadâ-
biotitå xisto com opaoos da ninoalizaçåo
au¡lfera do N{0 da mina do Pari. (borda

vertical 2mnr, polarizadores paralelos).

Fotomicrogmfis 12:

Amosra . 128: Gr¿nadaùiotih{uaÍzo-
homblenda xisúo com opåcos da
mineralizaçåo aurlfera do N-10 da mina do
Pa¡i. Nota-se o asp€cto tardr a pós
ciner¡álioo da g¡anaù poiquiloblástica.
(borda vorûcal 3mm, polarizadorcs
paralelos).

X'otonicroqrrli¡ 13:

Amost¡â l3B: Biotitâ{uârEo xisto com
opacos da minemlização a¡¡rlfera do N-10 da
mha do Pari. Notam-se miqodobras
rcliquiares em un nlvel de sulfetos muito
ñnos. (bordâ veftical 3mrD, polarizadores
cnrzados).

X'otomicroersfiå 15:

Amosra T-42: Atrfrbolito firo cr€nulado.
Oorda vertical 5mI0' polarizâdores
cruzados).

X'otomicrosmfn 17:

Amostra T-58: Detalhe de quaÍzo-bitotita-
hornblenda xisûo crenulado da enc¿ixanæ de
lapa do minério da mina do Pari. (borda
vertical: 3mn¡ polanizdores cruzados).

f'otomicrr!¿r¡fle 14:

Amostr¿ 138: Biotita{uartzo xisto com
opacos. da minemlização aurlfem do N-10 d¿
mina do Pari. Notam-se mioodobras
rcliquiares em um dvel de su.lf€tos muito
finos.. (bortla ve$ical 3ru4 polarizdores
paralelos),

tr'qtonicrysr¡fi¡ 16j

Amostra GN-I5B: Mvol de cloritâ-biotita
xisto de granulomeria média a grossa. As
cloritas são mâgnesiíüas e âpí¡rgcem como
porfuoblastos discordantes a foliaqão
principal. (borda vertic¿l com 5mn¡
polarizadores øuzadoa)

X'otomicrosr¡fra lE:

Amostra GN{9: Detalhe de quaú¡óitotita-
hornblenda xiSo zulfeiado do minério do N{0
dâ minâ do Pâri. (borda vertical: 3mrn,
polarizadores poralelos).
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nematoblásticas, às vezes, com níveis lepidoblásticos (Fotomicrografia 19, Prancha

10).

Carbonatos (0-10%vol.) aparecem, eventualmente, em grãos recristalizados

poligonais ou intersticiais nos níveis quartzosos da matriz, e também remobilizados,

preenchendo fraturas. O plagioclásio (5-1O%vol.) ocorre de forma semelhante ao

nível de entrada da mina, sendo, porém, mais freqüente. Tende a diminuir em

direção a zona mineralizada. Quarlzo (10-25%vol.) apresenta-se texturalmente

análogo como nas amostras do nlvel de entrada, entretanto, tende a diminuir em

direçåo ao corpo de minério. A biotita (20-45%vol.), ainda que ma¡s freqüente, ocorre

de forma semelhante às amostras do nível de entrada, inclusive quanto à tendênc¡a

de aumentar de quantidade em direção ao corpo de minério. A hornblenda (20-

65%vol.) e a clorita magnesiana (0-1s%vol.) também têm características

semelhantes às amostras equivalentes do nível de entrada. Os minerais em traços

(constituintes que perfazem <l % modal) comuns em ambos os níve¡s são rutilo,

titanita, apatita, zircão e opacos.

lV.3.2.2. Rochas Enca¡xantes da Capa da Mineralização

lV.3.2.2.1. Nível de Entrada (N-00) da Mina do Pari

As litologias predominantes säo biotita-carbonato-plagioclásio-quartzo-hornblenda

xistos, com pirita como mineral opaco principal. A textura é grano-nematoblástica

com porções porf iroblásticas à hornblenda.

As composições modais variam (em %vol.): biotita (0-b), carbonatos (1-10),

plagioclásio (10-15), quartzo (15-25) e hornbtenda (45-60).

Biotita, carbonatos e plagioclásio diminuem em quantidade em direção ao corpo de

minério, ao passo gue quartzo e hornblenda aumentam. As demais propriedades

microscópicas intrínsecas de cada fase mineral são análogas às descr¡tas das

encaixantes da lapa da mineralização.

!V.3.2.2.2. Nível 10 (N-10) da Mina do Pari

Predominam quartzo-plagioclás¡o-clorita-biotita-hornblenda xistos granoJepidoblá-

sticos com porçöes porfiroblásticas à hornblenda e b¡otita. As composições modais

såo (em %vol.): quartzo (5-10%), ptagioctásio (O-10%), ctorita (S-20%), biotita (0-

20%) e hornblenda (35-80%)
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Quartzo e hornblenda aumentam em quantidade na direçäo do nfvel mineralizado; a

biotita diminui. Das demais fases, plagioclásio e clorita, principalmente, não alteram

suas proporções com a aproximação à mineralizaçâo.

¡V. 3.2. 3. Petrog rafia da M inera I izaçâo Au rífera

1V.3.2,3.1. Nível de Entrada (N-00) da Mina do Pari

As amostras seriadas do nível de entrada interceptaram uma porção mais pobre da

mineralizaçäo, com espessura total e teores de ouro menores em relação à

composiçäo média encontrada na extremidade norte do corpo.

O minério de ouro constitui-se em xistos nemato a lepidoblásticos e porfiroblásticos,

bandados e foliados, da seguinte composição modal (em %vol.): hornblenda (5-65),

quartzo (10-65), biotita (2-45), granada almandina (1-20) e plagioclásio (<1-5). Os

minerais opacos constituem de 1-15% modais, sendo ainda observadas Fe-cloritas,

Mg-cloritas e carbonatos na matriz.

As hornblendas ocorrem em duas gerações texturais distintas, finamente orientadas

na matriz e também como porfiroblastos discordantes à foliaçäo principal, por vezes,

poiquiloblásticos.

A biotita é castanha avermelhada; normalmente, aparece dispersa na matriz e,

eventualmente, com concentraçäo variável em bandas milimétricas a centimétricas.

Raramente forma porfiroblastos (Fotomicrografia 22, Prancha 10).

As granadas porfiroblásticas e poiquiloblásticas se desenvolvem, sobretudo, nos

níveis ricos em biotita (Fotomicrografias 9-12, Prancha 09; Fotomicrografias 20,23,
27, Prancha 10), São euhédricas externamente e, internamente, mostram texturas

poiquilíticas em planos subparalelos ou helicíticas. São particularmente comuns as

inclusöes de minerais opacos componentes do minério sulfetado, sobretudo, pirrotita

e, bastante freqüentes ainda, inclusöes até macroscopicamente visíveis de ouro.

O quartzo e o plagioclásio ocorrem, preferencialmente, nas bandas granoblásticas,

quase sempre associados com quantidades pequenas de carbonatos, formando

arranjos granoblásticos poligonais em sua trama textural. O quartzo ocorre, ainda,

em veios remobilizados tardios e discordantes.

!V.3.2.3.2. Nlvel 10 (N-10) da Mina do Pari
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Nonívell0,amineralizaçãocompõe-sedexistosbandadosefoliados'porvezes'

crenulados e com dobras intrafoliares, cuja mineralogia modal compreende (em

%vol.):hornblenda(O-30),quartzo(15-80),biotita(1-40),porfiroblastosdegranada

almandina(1-45)eplagioclásio(<1).osminera¡sopacosconstituemde5-35%
modais, Foram âinda observadas na matriz Fe-cloritas, Mg-cloritas, grunerita e

fluotaramita.

Comparativamente aos minérios do nível de entrada, os do nível 10 mostram

diferenças significantes. São mais ricos em sulfetos e, conseqüentemente, ma¡s

ricos também em ouro. Não ocorre plagioclásio nas partes centrais do corpo

mineralizado, apenas nas bordas e, mesmo assim, em diminutas quantidades Os

conteúdosdequartzoedegranada,emmédia,sãomaiselevadose,comumente,

ocorrem ainda dois tipos adicionais de anfibólios, grunerita e fluotaramita, além da

hornblenda.

A grunerita e fluotaramita (com propriedades microscópicas semelhantes aos

anfibólios equivalentes já descritos dos BIF tipo Algoma da unidade B do Gr. Nova

Lima) ocorrem freqüentemente associadas com magnetita, constituindo bandas de

BlFdotipoAlgomadefáciesmista,óxidoamagnetita-silicatos,grano-
nematoblásticas, intercaladas no interior da mineralizaçäo.

Estruturalmente, os minérios mostram-se afetados tanto pelas m¡cro-dobras

intrafoliares (s"-1) palimpsésticas pfeservadas (Fotomicrografia 13, Prancha 09;

Fotomicrografia s 20,28, Prancha 10), quanto pelas deformações subseqüentes (sn,

Sn*r ê Sn*z).

lV.3.2.3.3. Petrografia de Minerais Opacos

Neste item, serão descritos conjuntamente os minérios das duas interseções de

amostragens seriadas (Figuras 04, 05), assim como algumas observaçöes

metalogenéticas relativas às rochas encaixantes.

No nível de entrada da mina do Pari, na capa da mineralizaçåo, ocorre pirita

xenomórfica (1-2o/ovol.) intersticial à matriz das rochas e também, remobilizada em

fraturas. O mesmo acontece no nível 10, porém, nas amostras da lapa da

mineralização.

Nos dois nfveis do minério, os minerais opacos principais são (em % de volume

relat¡vos aos minerais opacos totais): pirrotita (50-70%) e arsenopirita (25-45%); os

demais minerais, calcopirita, esfalerita, pentlandita e ouro, totalizam até 5%. Pirita

e/ou marcassita criptocr¡stalinas ocorrem como produtos de alteração secundária

^r..ô,, 
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(retrometamórfico-hidrotermalouintempéricaincipiente)daspirrotitasemestruturas

tipo brTds eyes ("olho de pássaro") e não serão tratadas em maiores detalhes Um

aspecto mineralógico-textural geral do minér¡o sulfetado de ouro da mina do Pari é

mostrado na fotomicrografia 0'1 (Prancha 08)

A pirrotita está presente em duas geraçöes texturais A geração principal é de

cr¡stais anedrais, de tamanho maior, alongados na foliaçäo' evidenc¡ando a elevada

maleabilidade/plasticidade do mineral sob efeitos tectono-metamórficos Em funçåo

dessapropriedade,équaseSemprepobfeeminclusöesdecalcopirita,esfalerita

e/ou arsenopir¡ta, ocorrendo, entretanto, pequenas inclusöes (exsoluções ou

segregações) de pentlandita, formando texturas ftaming ("em chamas") Essas

pirrotitas metamórficas mostram alterações secundárias para pirita/ marcassita em

birdseyes.Umaoutrageraçäodep¡rrotitas,anterioràspirrotitasmetamórficas

acimadescritas,érepresentadapordiminutasinclusõesdomineralemarsenopiritas

e, mais raramente, em calcopiritas.

Arsenopirita ocorre em duas geraçöes texturais bem definidas As arsenopiritas da

primeira geraçäo formam cr¡sta¡s anedra¡s a subedrais, sempre ricos em inclusöes

de outros sulfetos (p¡rrotita, esfalerita e calcopirita), s¡licatos' e de ouro refratário de

granulometria fina (<10 ¡rm) (Fotomicrografia 01, Prancha 08) Comumente'

apresentambordasexternasidioblásticas(euhedrais)indicativasde
supercrescimentoetransformaçãometamórfìcaprogressivaemarsenopiritasda

segunda geraçäo. A segunda geração de arsenopiritas é representada por cristais

idioblástico-idiomórficos, virtualmente ¡sentos de inclusöes neoformados ou'

originadosportransformação/Subst¡tuiçãoerecristalizaçäoparcialatotal,
metamórficaprogressivadasarsenopiritas(anedrais)daprimeirageraçäo.Estágios

intermediários de transformação/substituiçáo são caracterizados por arsenopiritas

idioblásticas que apresentam decrescência de inclusões (em tamanho e número),

dos centros para as bordas dos cristais. Assim, indicando, ainda' um processo

eficientedeeliminaçäodetodasasinclusóes,inclusiveasdeouro,durantea
transformação por recristalizaçäo idioblástica metamórfica progressiva das

arsenopir¡tas I para arsenopiritas ll.

Acalcopiritatambémapareceemduasgeraçõestexturais:aprimeira,comumente,

comopequenasinclusöesnasarsenopiritasdaprimeirageração(arsenop¡rital)e'

mais rafamente, nas pirrotitas principais, e a segunda, como calcopirita livre, de

granulaçäo mais grossa, entretanto, ainda assim, mais fina que os demais sulfetos

livres. A calcopirita livre pode apresentar inclusões de pirrotita, esfalerita e

arsenopirita.
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Fotomlcmqrsq¡ 19:

Amostrå 58: euartzo-biotita-clorita-
homeble¡da xisto com vênula de cårbonâto
preenchendo fratura. Encâixante de lapa (FW)
do N-10 da mi¡a do pari. (trorda vertical:
5mrrL polarizadorcs øuzados).

X'otomic¡noqrdl¡ 21:

Amostra l8B: Clorita{iotita-homblenda xisto
encåixanûe da caps (IW) do N-10 rfa miru do
Pari. Notâ-se aspec{o [ardi a pós cinem.itico
do porfiroblasto de homeblenda (borda
vertical: 3mrn, polarizadores cnrzados).

Fotomicmsrafre 23:

Amostra I lB: Gr¿¡ada{r¡afzoùiotitâ xisto
com opacos da minemlização aurlfera do N-
l0 da mina do Pari. Nota-se microdóra
rcliquiar marcada por sùlfetoß muito finos,
inclusos em grdrada. (borda vertical: 3rnm,
pola¡izadores par¿tçlos).

X'otom¡cmsråfis 22:

Amostra 208: Biotita-homblenda-cloritâ xisto
do HW do N-10 da mina do pari, com
po¡firoblastos de biotita e hornblçnda tÂrdi a
pós cinemático dos discordântes da foliação
da mat¡iz clorltica Sn. (bords vertical: 3lnm,
polarizadores cnrzados).

X'otomicrusråfis 20:

Amostra l2B: Gra¡ada{uarøo+iofitâ
com opacos da minerâlização au¡lfera do
da minâ do Pa¡i. (borda vertic¿l:
polarizadores poralelos).

Fotomic rusrefi¡ 24:

Amostra l9B: Ctoritå-homblenda-biotita xisto
gncai)q¡rt€ do IIW do N-lO.da minq do paÍi.
(borda verticâI: 3mnr, polarizådores
pamlelos).

Fotomicmsmfia 25:

Amostra l8B: Detalhe de ¡nr6roblæto
poiquilltico d€ homblenala c¡escendo sobre a
natriz de clorita-quartzoåiotitâ xisùo (HW do
N-10). (borda vertical: 4mrq pola¡izadorcs
cruzados).

F'otomicmen¡Íir 26:

GN43: plagioclásioquâfz¡-
homblenda xisto em textura nemato6lástica.
Encaixflrt€ de capa do N{0GiW) ftorda
vertical: 2mn¡ polarizdores cnrzados).

tr'otomicrosr¡fir 27:

Amostra l3B: D€talhe de porfiroblasto de
granada ligeiramentc rotåcionado indic¿ndo
fiItal de crescimento tardi â pós cinemálico.
Miné¡io do N-10 (bordâ vertical: 3rnm,
polarizadores paralelos).

Fotomicmqrsfr¡ 28:

GN-14: Detalhe de quaú¡-hombl€nda+ioritâ
xisto pouco fl fetado mosllando miqodobra
reliquiar. Amosüa (bo¡dâ verticât: 3mm,
polarizadores paralelos).
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A esfalerita é mais comum que a calcopirita e aparece tanto livre na matriz, com

formas intersticiais irregulares e raras inclusões, quanto como inclusões na

arsenopirita l, calcopir¡ta e, eventualmente, na pirrotita, em grãos de cortes ovalados

a circulares diminutos.

A magnetita só aparece em níve¡s de BIF tipo Algoma de fácies óxido à magnetita,

ou de fácies mistas óxido-silicato-carbonato, que localmente se intercalam como

partes da mineralização. É subédrica a euhédrica e poiquiloblástica, com inclusöes

de todos os sulfetos conhecidos no local inclusive com inclusöes de ouro

(Fotomicrografias 02, 03, Prancha 08). Entretanto, não foram observados sulfetos

englobando magnetita,

Ouro ocorre em três gerações texturais distintas, sendo mais abundante nos nÍveis

mais ricos em sulfetos totais e, principalmente, em arsenopiritas. A geraçäo mais

antiga - ouro primário - ocorre com granulaçåo muito fina (grä média < 1Opm) como

inclusöes na arsenopirita I (Fotomicrografia 01 , Prancha 08). Pode ocorrer também

na forma de inclusöes similares na magnetita (Fotomicrografia 03, Prancha 08). Este

ouro primário, refratário, perfaz em média <15% do ouro total. A princ¡pal parte do

ouro (>85% do total), entretanto, é ouro livre, de granulometria média bem mais

grossa, variando de poucos décimos a meio milímetro (Fotomicrografias 03, 04, 05,

Prancha 08). Tem sua formação relacionada aos processos metamórficos regionais,

ou seja, a reprecipitação do ouro I liberado nas transformações metamórficas das

arsenopiritas e crescimento dos grãos de Au ll livre, por cristalização acretiva. Por

último, ocorre ainda ouro livre de grã grossa em veios de quartzo remobilizados

metamóÍficos e deformados (p.ex.: "horizonte Florália" na unidade C do Gr. Nova

Lima) com ou sem sulfetos associados e sem importância econômica, na área do

morro do Pari.

lV.3.2.3.4 Seqüência de Cristalização dos Minerais Opacos

O modelo elaborado para a seqù¡ência de cristalizaçäo dos minerais de minérios na

mineralizaçäo de ouro da mina do Par¡ é mostrado na figura 20 (e já foi inicialmente

comentado no Capítulo lll). Na seqüência de cristalização reconstitulda a partir das

propriedades texturais dos minerais metálicos, sulfetos, magnetita e ouro,

distinguiram-se três fases pr¡ncipais. A primeira representa a deposição e

cristalizaçäo inicial desses minerais. A segunda fase compreende suas

transformações metamórficas, Por último, a terceira fase refere-se as remobilizaçöes

finais.
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A Fase 1 caracteriza-se como da deposiçåo primária e ¡nicial dos sulfetos, do ouro e

da magnetita e de suas transformações subseqüentes imediatas (diagenéticas) nos

protom¡nérios, tratando-se, ¡ndubitavelmente, da fase mais difÍcil de estudos e

compreensão, por ter sofrido todos os eventos e transformaçôes posteriores. No

entanto pelo arranjo textural dos grãos e sua distribuição na matriz, foi possível

separar duas gerações (l e ll) de pirrotita, calcopirita e esfalerita e uma geraçåo

única de arsenopir¡ta, magnetita e ouro. O ouro desta geraçäo é caracterizado como

inclusöes em arsenopirita e magnetita (ouro refratário) e possui granulometria muito

fina (Ø < 10 pm). O ouro l¡vre desta geração, que eventualmente existiu, ou não foi

preservado, ou não foi reconhecido como tal, em função de sobrecrescimentos

posteriores,

A Fase 2 compreende as transformações metamórficas da mineralizaçäo, originando

arsenopir¡ta e magnetita idioblásticas, p¡rrotita deformada e ouro em grãos grossos

livre. Nesta fase ocorreu o crescimento metamórfico diferenciado desses minerais,

eventualmente englobando fases menores como novas inclusões, ou expulsando as

inclusöes pretéritas. Nos locais onde a magnetita predom¡nou esta englobou,

durante seu crescimento, todas as outras fases minerais presentes (sulfetos,

silicatos e ouro). Já a arsenopirita l, nesta fase, durante a sua recristalização

metamórfica para arsenopirita ll idioblástica, expulsou todas as inclusões, inclusive

de ouro de seu interior. O ouro assim mobilizado or¡ginou, por reprecipitação e

crescimento por cristalização acretiva, uma segunda geração de ouro grosso livre na

mattiz da rocha, que perÍaz -85o/o do ouro total contido no minério da mina do Pari.

A Fase 3 caracteriza-se por remobilizações e reprecipitaçöes tardias e finais de pirita

e calcopirita em zonas de cisalhamento e de fraturas. Ouro, em pequenas

quantidades, pode ocorrer associado a esses sulfetos e, também, em veios de

quartzo e quartzo-carbonáticos, com ou sem sulfetos associados.

1V.4. Ocorrências de Ouro nos Arredores de Par¡, Quadrícula de Florália

Na quadrícula de Florália existem 08 minas antigas e ocorrências de Au que foram

lavradas até início do século XX. A principal e mais conhecida foi a m¡na do Pari com

recursos totais (produzidos+estimados) de 13,3t de Au, seguida pelas outras: Pari

Norte, Patrimônio, Gambá, Fazenda Camas ou Adiles, Morro AIto, Bahú e Cururu.

Todas essas mineralizações, exceto Cururu (que é uma ocorrência aluv¡onar),

inserem-se nas continuidades do greensfone belt Rio das Velhas na parte NE do QF
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e hospedam-se em diversas unidades litoestratigráficas do Gr' Nova Lima

metamórfico na zona de transição da fácies xisto verde superior a W, para anfibolito

na parte E da quadrícula. A cerca de 15 km a W da m¡na do Pari ocorrem ainda as

minas São Bento, atualmente com produçäo de 3,2 t de Au/ano' e Córrego do Sítio

em fase de expansão para o subsolo, ambas porém hospedadas em conjuntos

litológicosdoGr.NovaLimadeambientesessencialmentemetassedimentares.
para a mìna do Pari, foi possível estabelecer um quadro litoestratigráf ico e

faciológico, preciso, com a mineralizaçåo de ouro ocorrendo em BIF de tipo Algoma

intercalado em anfibolitos de derrames metabásicos, ou seja, num ambiente

vulcânico básico Proximal.

com o conhecimento dos litotipos e dos ambientes das minas do Pari (Abreu, 1995)

e São Bento, Sedimentar pelítico e exalativo químico distal (Abreu, A. et al., 1988;

Abreu, 1995; Valladares, 2000, 2oo4), foram estudados e feitas inferências

litoestratigráficas, faciológicas, estruturais e do potencial aurífero de algumas das

outras ocorrências da quadrícula de Florália, acima citadas.

1V.4.1. Pâri Norte

Essa ocorrência aurlfera localiza-se a cerca de 500 m a norte da entrada da mina do

pari, tratando-se, possivelmente de sua extensão. A estruturação pr¡ncipal no local é

NO5-10W450NE, havendo uma continuidade da estruturação do Sgr' Rio das

Velhas, quase perfeita, da mina do Pari, incluindo Pari Norte, até pouco a N da mina

do Patrimônio.

As figuras 24 e 25 mostram respectivamente o mapa e a seção geológica do

prospecto Pari Norte. Desta ocorrència, não existem estudos no subsolo e também

näo foram realizadas sondagens, de forma que todo o conhecimento provém de

mapeamento e amostragens de superfície. A cava de Pari Norte, em grande parte' já

está entulhada, restando apenas numa intersecção a boca de um pequeno poço

cheio de água e uma pequena galeria na extremidade N da cava. Na boca do poço,

foi realizada uma amostragem de canal que resultou em até 8,5 g/t de Au num

intervalo de 2 m. O mapeamento geológico também mostrou que as mesmas

unidades litoestratigráficas encontradas em Pari continuam até Par¡ Norte,

confirmando os grupos Quebra Osso e Nova Lima, com suas subdiv¡söes nas

unidades B, C e D. Uma diferença apenas é que na porçäo basal da unidade C

ocorre ainda, um fino corpo de rocha metaultramáfica, de 3 a 5m de espessura

aparente, estendendo-se por cerca de 250 m, intercalado aos anfibolitos. A cava de

^hre,, 
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Pari Norte possui em superfície dimensões comparáveis a cava de Pari, entretanto,

desconhecem-se dados históricos geológ¡cos e/ou de produção, bem como

quaisquer características sobre a continuação da minerallzação em profundidade.

No local da cava também não foram encontrados litotipos frescos para a real¡zaçäo

de estudos mineralógico-petrográficos, geoquímicos e microgeoquímicos

comparativos à mina do Pari.

|V.4.2. Mina do Patrimônio

A mina do Patrimônio localiza-se bem de fronte ao vilarejo de Florália, ou seja, na

d¡reção E, cerca de 1,5 km a N de Pari Norte (Figura 26). Chegou a ser operada no

século XIX pela Congregação local da lgreja Católica. Dados históricos do DNpM

citados por Padilha et al. (2000), relatam teores de Au entre 15 e 20g de Au/t. O
acesso principal da mina está obstruído, restando apenas as pilhas de rejeito na

entrada da galer¡a principal, hoje arriada.

O mapeamento geológico em superfície, auxiliado por pequenas galerias antigas no

morro do Patrimônio confirmou as mesmas unidades e subunidades do Sgr. Rio das

Velhas, também mapeadas tanto em Pari quanto em Par¡ Norte, bem como a

continuidade da estruturação geral desde Pari Norte (Figuras 26, 27). A
mineralização foi identificada em amostras do rejeito da mina, como semelhante à

mina do Pari. Com base nos estudos feitos estima-se uma extensão de cerca de 120

m com espessuras semelhantes à mineralizaçäo da mina do pari.

1V.4.3. Gambá

Essa mineralização (Figura 28, 29) encontra-se a cerca de 2 km a N, em linha reta,

da mina do Patr¡môn¡o, na continuação do mesmo contexto litoestratigráfico e

estrutural, das demais minas mineralizações aqu¡ já descritas. Foi estudada com

mapeamento geológico de superfície e trabalhos de prospecção e pesquisa pela

Unamgen Min. e Met. S.4., porém não foi sondada nem investigada no subsolo. A

foliação principal no local inflete para Nl5-25W20-40oNE, sendo que essa inflexão

se origina logo a norte do falhamento normal, de direçäo aproximada WSW-ENE,
que corta a estruturaçáo do Sgr. Rio das Velhas pouco a N da mina do patrimônio

(Figura 26).

Também foi lavrada no século XlX, após descerem um poço em subsolo inclusive. A

subunidade B-2 do Gr. Nova Lima é aqui mais espessa que nas demais localidades,

entretanto, o ângulo de mergulho da foliação principal é bem mais baixo.
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Figura 26:

Mapa geológico da árca do Patrimônio

Unldades Estratlgrúflcas

llll .a,tu"tro 1r*lárlo-Qu¡lernlrto) Esßdas

I Intulnrmao*tor Rio, córcgo

fl-¡-¡l s.4ñ¡nrpoE ptnhrço D
Ll-l--Ll 0n'itlþ)

a¡-L..q

>-
l-{lr'

.¿

Grulþ l{oh Llm¡

! tna'tro

ffi unt.t"o"n

þl unt,t.o" c {¡nflbol¿o nno om tdo ¡t3to)

!,n,u*"o Grrn¡ds¡nfttroiltocBrÐ

ffi c.unoeu"t."o.*

l-__l r-t.

Csvs ul¡gss

Mins Ab¿ndonad¡

Pcrfil Scológico

FrlhsNonnal

Falha dc E¡npur{o

Abreu. G.C. Tese de norforndo ll0



Evolução Petrogenética e Metalogenética da Mina de Au do pari e Arredores, NE do e. F.

r-----------ì
Escala 1:10.000

Figura 27:

Segão geológrca da área do Patrimônio.
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Figura 28:

Mapa geológico da área do Gaurbá.
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Evohrção Pelrogenéticq e Metalogenéticq da Mina de Au do Pari e Àrredores, NE do Q. F.

O mapa e a seção geológica da mineralização do Gambá são apresentados nas

figuras 28 e 29. Até a área desta mineralização continuam as mesmas unidades

litoestratigráficas da mina do Pari, totalizando cerca de 4 km de extensäo de direção

constante aproximada N-S. Porém, para as mineralizaçöes nåo se observa a mesma

continuidade; parecem ser corpos lenticulares descontlnuos. Em direção de sul para

norte, é nÍtido o aumento da espessura da subunidade B-2, bem como da unidade

D, do Gr, Nova Lima, devido aos efeitos diferenciais dos falhamentos de empurrão

de E para W.

1V.4.4. Bahú, Morro Alto, Fazenda Camas

Essas pequenas ocorrências de ouro aparecem na porção norte do Grupo Nova

Lima na Quadrícula de Florália, onde as direções das principais estruturas são E-W,

com ca¡mentos de alto ângulo para sul (Figula 2 e Anexo 1). A estruturaçäo pr¡nc¡pal

da porçäo centro-norte da área é N75-85E/70-75oSE. Há um falhamento com

expressiva componente transcorrente e de empurrão, em rampa oblíqua, a cerca de

I km a norte da mineralização do Gambá, que trunca a estruturaçäo

aproximadamente N-S do Sgr. Rio das Velhas contínua desde a mina do Pari.

Em poucas amostras pontuais, apenas de rejeitos da antiga mina do Bahú, hoje toda

aterrada e de afloramentos da mineralização Morro Alto, foram encontrados teores

de Au de atê 1 ,26 g/t em intervalo de 1m, em anfibolito granatífero ferruginoso

intemperizado. Nas proximidades da m¡na do Bahri ocorrem pequenas pilhas de

quartzo de veios com pintas de Au. Cabe ainda salientar que, com todas essas

mineralizações de Au são também encontrados niveis de BIF e/ou anfibolitos

granatíferos associados.

1V.4.5. Os Ambientes Arqueanos das Quadrículas Florália e Santa Bárbara

Na Quadrícula Florália as principais mineralizaçöes de ouro ocorrem em nÍveis de

BIF hospedadas em associaçöes litológicas do Gr. Nova Lima onde predominam as

rochas metavulcânicas básicas, estando essas associações em disposição

estratigráfica e estrutural normal. Já na Quadrfcula Santa Bárbara predominam, no

mesmo contexto litoestratigráfico e metalogenético, rochas metassedimentares

pelÍticas e quím¡cas exalativas. As mineralizaçöes auríferas das minas São Bento,

Santa Quitéria e Córrego do Sítio, também intimamente associadas à BIF sulfetados
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Evolução Petrogen¿tica e Metalogen¿tica da Mina de Àu do Pari e Arredores, ND do Q. F,

e/ou x¡stos grafitosos venulados (vênulas de quartzo), enca¡xam-se em espessas

seqüências de xistos metapelfticos grafitosos. lnexistem, a exceção de diques

proterozóicos, metavulcânicas básicas nas seqüèncías das minas de Au dessa área.

Assim, as mineralizaçöes de ouro das minas São Bento, Santa euitéria e Córrego

do Sítio, sejam sedimentares-exalativas ou de veieiros hidrotermais, claramente se

caracterizam como formadas e hospedadas em amb¡entes distais de qualquer foco

de vulcanismo básico arqueano.

Na região de Santa Bárbara, partindo-se de SE (vale do córrego euebra Osso) para

NW (sinclinal Gandarela) observam-se todas as litologias arqueanas em posição

invertida (figura 09). Assim, o Grupo Quebra Osso está truncado a E por falha de

alto ângulo e jaz sobre o Grupo Nova Lima, também invertido, a W. Na Mina São
Bento aparecem no Gr. Nova Lima dobras de tipo "s" com eixo subhorizontal, neste

caso, também evidenciando sua estrutura em posição inveñida. possivelmente, o

conjunto das formações ferríferas na região da mina São Bento, representam os

flancos de um sinformal especial invertido vergente para W. Neste caso, a mina Såo

Bento estaria no flanco inverso.

|V.4.6 Avaliação Preliminar do Potencial Aurífero da euadrícula

A mina do Pari possui uma confiável est¡mativa de recursos, baseada na reavaliação
feita pela Unamgen Min. e Met. S/4., que já foram divulgados em padilha et al.

(2000), em conjunto com demais estimativas para outras ocorrências de Au da
quadrícula Florália.

com base nas observações de mapeamento, descrições petrográficas e teores de
Au (quando disponíveis) dos minérios, assim como nas espessuras médias das
zonas mineralizadas e suas extensões, muitas vezes estimadas pela expressão em

superffcie de suas antigas cavas a céu aberto, foi realizado um cálculo na tentativa
de avaliar os recursos potenciais de Au estimados, para as minas do pari, pari

Norte, Patrimônio, Gambá e Bahú. As quatro pr¡meiras caracterizam-se pelo mesmo

contexto litológico, estrutural e metalogenético, definido na m¡na do pari, permitindo

assim a extrapolação desse modelo até a mina do Gambá. Apenas para a mina do
Bahú, da qual há poucas ínformações, tinham que ser feítas estimativas mais vagas

e cautelosas, já que a única informação de valor econômico, foi encontrada em

amontoados de quartzo de ve¡os com pintas de Au visiveis, o que fo¡ inferido como o
possível minério de Bahú.

Abreu. G.C. Tese de Doutorado I 15



Evolução Petrogenética e Metalogenélica da M¡na de Au do Pari e Arredores' NE do Q F'

O cálculo estimativo do potencial de recursos auríferos da quadrícula de Florália é

apresentado na Tabela 09 e 10.

Tabela l0: Dados informat¡vos das ocorrênc¡as aurfferas da Q. Florália

Obs: Dados Extrafdos de Padilha et al.(2.000)

Considerando uma profundidade estimada das mineralizaçöes individuais, ao longo

do mergulho de 1000 m, o valor potencial estimado pa'a a âtea é de 1 ,15 Moz

(milhões de onças), ou seja, de cerca de 44 toneladas de Au,

09: Recursos e ReaeÍvas da Mina do Par¡ e Est¡matlva das Ocorrênc¡as doe Arredorea

Âhrp, rì c Tese de Doutorado I 16



Evolução Pelrogenética e Metalogenëtica da Mina de Au do Parí e Arredores, NE do Q F

Gapítulo V: LIToGEOOUíMlcA

A geoquímica das rochas da mina do Pari lá fo¡ tratada, de maneira geral, em Abreu

(1995), caracterizando as diferentes unidades que ocorrem na regiäo do morro do

Pari, incluindo os gnaisses, migmat¡tos e metagranitóides do Complexo TTG, as

metaultramáficas do Gr. Quebra osso e os anfibolitos e xistos diversos do Gr. Nova

Lima. Neste estudo foram enfocados especif¡camente os l¡totipos ma¡s próximos e

intimamente associados à mineralizaçåo aurífera. Partiu-se das amosiragens

detalhadas seriadas continuas dos níveis de entrada (N-00) e 10 (N-10) e inclulram-

se a¡nda amostras provenientes de testemunhos de sondagem e das galerias

mapeadas em subsolo da mina do Pari (Figuras 4,5, 12-14).

para tanto foram analisados os diversos litotipos coletados por grupos litológicos:

anfibol¡tos finos, também designados anfibolitos da capa ou hangwall (HW)'

provenientes sobretudo da unidade c; anfibolitos granatíferos, ou anfibolitos da lapa

ou footwatl (Ft¡l) provenientes da unidade B; xistos encaixantes da capa, ou xistos

do hangwatt (Hlil) e os xistos de lapa, ou xistos do footwail (FW da mineralização

aurífera. Também foram analisadas e estudadas as amostras da mineralização

aurífera, tanto do N-OO, na extremidade norte do corpo mineralizado, quanto do N-

10, em porção central, mais rica em sulfetos e ouro.

Foram realizadas análises de elementos ma¡ores (% peso por óxidos) e de

elementos traço por fluorescência de raios X, que foram utilizados para a

caracter¡zação do magmatismo, classificação dos protolitos ígneos e suas eventuais

alterações, como espilitizaçäo, palagonitizaçäo, hidrotermalismo de fundo oceânico

e transformaçöes metamórfico-metassomát¡cas posteriores. Com análises por ICP-

MS fo¡ completado o acervo de dados de elementos traço, para a reconstruçäo e

análise da evolução geoquímica petro-metalogenética nos perfis de amostragens

seriadas e de anfibolitos hospedeiros proximamente associados à mineralizaçäo

Esses dados também serviram para a análise dos elementos terras raras (ETR) em

diagramas normalizados, e para o melhor entendimento da derivação e gênese dos

xistos encaixantes (da lapa e da capa), bem como de suas relaçöes com a

mineralização. Adicionalmente, foram feitas ainda anál¡ses de maior precisão para

os metais nobres Au e Ag, e de As, por fusão e copelação (f,re assay) e com

extração por água régia e dosagem via absorção atômica

V.1 . Diagramas de Classificaçäo de Rocha

Áhrer¡ G C Tese de Doutorado I 17



Evolução Petrogenét¡ca e Melalogeruitica dq Mina de Au do Pari e Arredores' NE do Q F

O uso de diagramas de classificaçäo química convencionais' tais como de

Winchester e Floyd (1 977) e Le Maitre (1989) mostrou-se inadequado para a

classifìcação dos litotipos da mina do Pari, Sobretudo quanto as encaixantes

imediatas da mineralização aurifera, os xistos da capa (HW) e da lapa (FW) Assim'

observa-se no diagrama TAS de Le Maitre (1989) (figura 30), que principalmente os

anfibolitos finos e os anflbolitos granatíferos caem no campo dos basaltos No

entanto, os litotipos xistosos, encaixantes imediatos da mineralização, se distribuem

mostrando grandes variaçöes de álcalis e SiO2 entre todos os campos das rochas

basálticas e andesíticas. Essas encaixantes, embora indiquem certa filiaçäo com as

respectivas rochas vulcân¡cas são, de fato, derivadas de litotipos diferentes das

rochas magmáticas puras indicadas nos campos do diagrama, seja por razões

originais de processos genéticos diferentes, ou por alterações posteriores que

sofreram antes, durante ou após a formaçäo da mineralizaçáo aurífera'

A figura 30a caracteriza o magmatismo dos protolitos dos anfibolitos como toleiítico.

o diagrama AFM aindâ apresenta duas linhas de tendências d¡stintas. A linha I,

traçadapelaSrochasmenosalteradas,caracter¡zadaprincipalmentepelos

anfibolitos, denota a tlpica tendência toleiitica, muito comum nos basaltos de fundo

oceânico. A linha 2, separa o campo das rochas cálcio-alcalinas onde são

representados principalmente os xistos encaixantes imediatos da mineralizaçåo

aurífera, indicando que, de fato, trata-se dos efeitos das alteraçöes hidrotermais e

metassomáticas ocorridas, com maior efetividade, nas encaixantes da lapa da

mineralização (FW), sobretudo nas amostras do N-10.

Na figura 31 , no diagrama KzO x SiOz (Le Maitre, 1989)' observam-se

enriquecimentos fortes variáveis de Kzo com pouca var¡ação da sílica, para os xistos

encaixantes imediatos da mineralizaçäo, sobretudo os da lapa (FW), destacando

essas rochas como litotipos completamente distintos dos anfibolitos diversos, finos e

granatlferos. Estes últimos, porém, continuam representados preferencialmente no

campo dos basaltos de baixo-K (até médio-K), com pequenas variações referentes a

possíveis processos de diferenciaçäo magmática, para os campos dos cumulados

basálticos e dos andesitos basálticos

Na figura 32, no diagrama SiO¿ x ZriTiO2 (Winchester e Floyd, 1977), a grande

maioria das rochas se concentram no campo dos basaltos subalcalinos (toleiíticos) a

subalcalinos e dos andesitos. Desse diagrama merece desta, que todas as rochas

estudadas, mesmo os xistos encaixantes ¡mediatos da mineralização do HW do N-

1O mais ricos em sílica, mostram razões dos elementos imóveis ZrÆi, que sustentam

sua filiação, ma¡s ou menos direta do magmatismo toleiítico predominante'

Abreu. G.C, Tese de Doutorado I 18
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Figura 30: Diagrama TAS de Le Maitre (1989), mostrando os xistos e anfibolitos da mina do
Pari, concentrando-se no campo dos basaltos e andesitos-basálticos. Os litotipos, mais
pobres em álcalis, que plotam na porção mais baixa do diagrama possivelmente sofreraln
alguma diferenciaçâo e representam rochas cumuláticas de bases de derrames. Os outros
mais ricos em álcalis säo xistos encaixantes da lapa da mineralizaçåo (N-10).
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Na figura 33, também um diagrama de razöes de elementos imóveis segundo

Winchester e Floyd (1977), os litotipos da mina do Pari apresentam uma certa

dispersåo e var¡açäo ma¡or da razåo NbAl, o que poder¡a indicar uma mob¡lidade de

Nb ou Y, ou ainda, a presença de alguns litotipos, provavelmente

metavulcanossedimentares, afetados por um ou ma¡s processos de alteraçäo,

associados ou näo a mineral¡zaçåo. Nota-se, ainda, que mesmo os anf¡bolitos se

dispersam ao longo do eixo de NblY.

Assim, o tratamento geoquímico para essas rochas, sobretudo as enca¡xantes

x¡stosas imediatas de lapa (FW) e capa (HW), deverá ser detalhado utilizando

diagramas de variaçåo de tipo Harker e, a¡nda, diagramas de variaçåo segundo os

perfis das amostragens ser¡adas.

V.2. Geoquímica dos Perfis de Amostragens Contínuas (N-00 e N10)

Nas figuras de 34a e b atrå 37a e b såo apresentados d¡agramas de variaçåo de

todos os elementos ma¡ores e traço (dosados por ICP-MS) dos perfis de

amostragens seriadas contínuas, dos níveis de entrada (N-00) e 10 (N-10) (figuras

04, 05). O procedimento adotado, bastante simples, cons¡stiu em lançar os valores

Abreu. G.C. Tcsc de Dor¡torado l2l
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(absolutos) dos resultados anallticos versus a posição de coleta da amostra no perfil,

em distancias relativas proporcionais; assim podendo-se observar o comportamento

dos elementos analisados em perfis geoquímicos constru¡dos com base nas

sucessões litoestratigráficas rea¡s da mina.

os resultados mais notáveis dizem respeito às assimetrias encontradas para mu¡tos

elementos, os quais possuem comportamento distinto entre a lapa e a capa da

mineralização aurífera.

outro fato marcante é o enriquecimento nas encaixantes, sempre no sent¡do dos

anf¡bolitos para os xistos (isto é, em direção à mineralização aurífera), de elementos

como Na, Mg e K, entre outros , de forma oposta ao que muitas vezes é

demonstrado em zonas de cisalhamento (p.ex. Yonkee et al., 2003)' ou até mesmo

em mineralizaçöes de Au em greenstone belf com encaixantes e grau metamórfico

semelhantes à mina do Pari (MacGeehan e Hodgson, 1980; Hodgson' 1993). Já

outros elementos, como o Fe, Al, Mn e Ca tendem a empobrecer-se nesta mesma

direçäo.

Na mineralização em si, observam-se fortes enriquecimentos em Fe e terras raras

(REE), além da forte correlaçäo positiva do Au com os metais base, Zn e Cu, e Ba.

Outros elementos menos comuns, como Zr, Th, Sb, Se, Ga e platinóides, também

apresentam tendências de enriquecimento junto à mineralizaçäo Todos esses

diagramas de distribuição dos elementos revelam nítidas diferenças litogeoquímicas

entre as rochas da capa, lapa e do minério da mina do Pari, indicando diferenças

originais entre seus protolitos. As marcantes diferenças litogeoquf m¡cas e as fortes

assimetrias para alguns elementos, por exemplo, de Na e Mg, entre a capa e lapa

próximas a mineralização, já são indicativos de litotipos originalmente diferentes, e

há ainda fortes indícios de processos de espilitização na lapa (FW) da

mineralizaçäo. Também se observaram evidências indicativas da formaçäo de

cumulados magmáticos nas rochas da capa, conforme sugerem os comportamentos

de Mg, Cr e Ni.

Estes padröes geoquímicos observados na mlna do Pari nåo condizem àqueles

relatados de mineralizações auríferas em zonas de cisalhamento, nas qua¡s os

fluidos mineralizantes percolaram, reagindo com as rochas enca¡xantes, e assim

geraram a m¡neralização aurífera. Normalmente, relata-se que em zonas de

cisalhamento há lixiviaçäo de Na e Mg, com enriquecimento de Al, Ca e Fe

(Macgeehan & Hodgson, 1980; e Hodgson, 1993; Yonkee et al, 2003). Os ¡ndicativos

litogeoquímicos da mina do Pari, muito pelo contrár¡o, refletem tendências evolutivas

sem as lixiviaçöes descritas em zonas de cisalhamento. A natureza orig¡nal, vulcano-

sedimentar básica, dos litotipos encontrados, com certa imposiçäo de processos
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cumuláticos de diferenciação magmát¡ca e de alterações de fundo oceånico

(espilítica e palagonítica) pré-metamórficas, parecem dominar sobre alterações

metamórfico-hidrotermais posteriores.

V.2.1 . Fe (Figuras 34a e 34b)

A variação do Fe, tanto no nÍvel 00 quanto no nível 10, mostra substancial

enr¡quecimento desse elemento na zona mineralizada em relação às encaixantes da

capa e lapa. De fato, trata-se de uma formação ferrífera (BlF) de tipo Algoma. No

nível 10 a concentração em média um pouco maior de ferro na zona mineralizada,

retrata a maior abundância de sulfetos, pr¡ncipalmente pirrotita e arsenop¡rita, além

de nfveis de BIF com magnetita intercalados. Observa-se, ainda, sobretudo no N-00,

onde a amostragem alcançou litotipos anfibolfticos mais distantes da mineralização,

que há, nas rochas enca¡xantes uma tendência à diminuiçäo do Fe com a

aproximação da mineralização.

No nível 10, as encaixantes de lapa e capa diferenciam-se muito pouco em seus

teores de Fe, sendo apenas as amostras da capa (HW), mais próximas à

mineralização, algo enriquecidas; daí para o topo, o Fe segue decrescendo com o

afastâmento do minério.

V.2.2. Elementos Maiores (K, Mg, Mn, Al, Ca e Na) (Figuras 34a e 34b).

Estes elementos, em geral, tendem a ter menores concentrações na zona

mineralizada, talvez pela maior abundåncia de SiO2 e de Fe (em sulfetos e

magnetita).

O Ca está mais concentrado na lapa que na capa, e apresenta ainda

enriguecimentos nos xistos próximos da mineralização. Na capa, ao contrário,

empobrece em direção a mineralização.

Os demais elementos mostram comportamentos nitidamente diferentes entre si. Mg

e K, no nível ',l0, såo menos abundantes na lapa do que na capa; já no nível de

entrada apresentam comportamento contrário.

Na e Al mostram-se enriquecidos na lapa em relação à capa. O Mn mostra-se

constante, com baixas concentrações, tanto na lapa, quanto na capa da

mineralização.
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V.2.3. Cr, Ni, Co (figuras 34a e 34b)

O Cr e Ni mostram fortes var¡açöes e notáveis diferenças entre a capa e a lapa da

mineralização aurífera. O Co, com teores e variaçöes muito menores, apresenta

apenas pequenos p¡cos de enriquecimento dentro da zona mineralizada'

acompanhando o Ni. No nível de entrada (N-00), cr e Ni apresentam concentrações

maiores nas rochas da lapa, contraÍiamente ao nível 10. cr e Ni säo elementos que

em processos de diferenciação por cristalização fracionada de magmas máficos e

ultramáficos, mostram comportamentos similares, concentrando-se em cumulados,

fespectivamente de cromita e olivina, na base dos corpos ígneos, sejam intrusivos

ou extrusivos. os enriquecimentos de cr e Ni muito bem correlacionam às rochas

encaixantes da capa da mineralização do Par¡, sugerindo serem bases cumuláticas

de derrames básicos. Já as rochas encaixantes da capa do N-10, pelos teores

elevados de cr, Ni e Mg, indicam derivação de protolitos mais máficos, diferentes

das encaixantes da lapa.

V.2.4.B,a, Cu e Zn (figuras 35a e 35b).

Esses três elementos tendem a concentrações mals fortes na zona mineral¡zada do

que nas enca¡xantes, estando intimamente associados à mineralização aurífera. zn

e cu ocorrem em maiores concentraçöes nos sulfetos, como esfalerita e calcopirita.

O Ba apresenta concentrações apenas ligeiramente superiores às encaixantes, que

na zona mineralizada, entretanto, como também o Zn e Cu não estão d¡retamente

correlacionadas ao ouro.

o cu no N-00 possui ainda alguns p¡cos de maior concentração nos anfibolitos da

capa, também mostrados por Au e Ag, e assim, mais provavelmente reflitam

remobilizações posteriores.

V.2.5. Au e Ag (figuras 35a e 35b).

o Au e Ag estão presentes na liga natural electrum e deveriam manter relação

constante, caso a liga natural Au-Ag tivesse sido formada num ún¡co processo

genético, ou ainda, sofrido uma completa rehomogenização.

No nível 10, na zona do minério, a relação Au/Ag, nas amostras de mais elevados

teores de Au, mostra maior variaçáo que nas amostras do nível de entrada, no

^ 
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entanto, Au e Ag ocorrem apenas na zona do minério, sendo este um dos locais

ma¡s r¡cos em Au da mineral¡zação do Pari, tanto em teor quanto em espessura.

Diferentemente, no nível de entrada as concentrações na zona mineralizada são

menores que no nível '10, porém as encaixantes também se mostram portadoras de

Au e Ag, e ainda têm uma relaçäo AuiAg bastante constante. Notam-se, também,

diferenças e assimetrias na d¡stribuição de Au-Ag, nas duas intersecçöes do

horizonte do minério, indicando variaçöes laterais nos processos mineralizantes.

V.2.6. Platina e Platinóides (figuras 35a e 35b).

Pd e Pt são os elementos deste grupo que se destacam, porém apresentam

comportamentos geoquímicos opostos entre si, e também entre os dois níveis

estudados (N-00 e N-10). Pd atinge suas maiores concentrações nas encaixantes

enquanto a Pt tem seus maiores picos na zona mineralizada. Pd varia nas rochas

encaixantes da capa e da lapa, estando nestas últimas, ligeiramente mais

enriquecido. Entretanto, devem-se levar em consideração possíveis imprecisões

analíticas para os elementos do grupo da Platina, sobretudo aqueles presentes em

teores mu¡to baixos, como Os, Re, Rh e Ru, que nos gráficos mostram apenas

esporádicos picos mínimos.

V.2.7 . Li, Rb, Nb, Y e W (figuras 36a e 36b).

Este grupo de elementos foi tratado conjuntamente por suas concentrações bastante

próximas e questóes decorrentes de representação e escalas gráficas. Näo

necessariamente se trata de análogos geoquímicos.

Li e Rb tem suas maiores concentrações junto à mineralização do Nível 00. No Nível

10 há apenas maiores concentraçöes na zonâ mineralizada, principalmente do Li.

O W tem comportamento fortemente variável em ambos os níveis, podendo indicar

presença de scheelita. O Nb apresenta concentrações baixas e comportamento

bastante constante, com pequenas variações na zona m¡neralizada. Já o Y mostra

variações maiores com teores mais altos na zona m¡neralizada e mais baixos nos

xistos encaixantes próximos.
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V.2.8. Be, Se, Bi, Ta e Te (figuras 36a e 36b)

Este grupo de elementos também foi tratado conjuntamente por questões de

representação e escala gráf¡ca; apenas Se, Te e Bi apresentam analogias

geoquím¡cas.

No Nível 00 há maiores concentraçöes de Be, se, Bi e Te na zona mineralizada do

que nas encaixantes. No nível 10 notam-se apenas concentraçöes mais

significativas de Se, Te e Bi. Estes três elementos em geral também mostram

correlações positivas com o Au (figuras 35a e 35b).

Ta, sempre, se apresenta em teores mínimos e sem variaçöes significantes

V.2.9. Cd, Cs, Ga e Ge (figuras 36a e 36b).

Estes elementos também foram tratados conjuntamente pelos motivos acima

expostos, gráflcos e não geoquím¡cos.

Cd e Ga aparecem enriquecidos na zona mineralizada de ambos os níveis: são

análogos geoquímicos do Zn e Al, respectivamente, e mostram correlações positivas

com estes. O Cs na zona mineralizada tem compoftamento diferente entre os níveis,

sendo enriquecido no nível 00 e empobrecido no nível 10. De um modo geral

apresenta s¡m¡laridades geoquímicas e correlaçöes positivas com o Rb. Entretanto,

em algumas amostras do minério e das encaixantes imediatas ainda mostra

comportamento similar ao Cr. O Ge apresenta-se constante no nível 00 e
enriquecido na zona do minério do nível 10.

V.2.10. Elementos Terras Raras (REE) (figuras 37a e 37).

Os REE variam sistematicamente em seus teores absolutos de <2 ppm, no caso dos

REE menos freqüentes, até valores máx¡mos de 40-50 ppm para o Ce e também de

REE totais, que de um modo geral se encontram nos minérios de ouro; entre si,

seguem na ordem da abundância natural cósmica, exceção feita para La e Nd.

As rochas do nível de entrada (N-00) mostram um compoÉamento ligeiramente

assimétrico das terras raras na capa e na lapa da mineralização. Os anfibolitos da

lapa possuem as maiores concentrações de ETR, sendo neste nível, anfibolitos

granatíferos (GN-24, GN-25 e GN-26). Os xistos encaixantes imediatos da lapa e da

apresentam teores similares e simétricos de ETR, crescentes em direção aos

m¡nérios. No nível 10 os xistos encaixantes da lapa apresentam teores de ETR mais

elevados e constantes, pouco variáveis, até o contato com o minério aurífero; já os
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xistos da capa mostram teores rapidamente decrescentes de ETR em geral e

pr¡ncipalmente dos ETRL (Ce, La' Nd) (amostras 178 a 208)'

os minérios de ouro dos níveis N-00 e N-10 apresentam teores e padrões similares

bastante var¡áveis de ETR. Em relação aos xistos enca¡xantes imed¡atos' os

minérios são mais ricos em ETR e ainda apresentam aO contrário dos xistos, teores

de La>Nd.

V.2.11.Hf , U, Th e Zr (figuras 37a e 37b)

Nesse grupo de elementos, Hf e Zr säo análogos geoquímicos, e adicionalmente

existem também relações de isomorfia entre todos eles (Zr, Hf, U e Th)' tanto em

silicatos quanto na forma de óxidos.

Hf e u mostram concentrações baixas e variaçöes pequenas e insignificantes nos

dois perfis estudados (níveis 00 e 10).

o Zr apresenta-se com forte assimetria entre x¡stos da capa e da lapa, dos níveis 00

e 10, sendo os anfibolitos do nível 0O as rochas mais ricas em Zr, possuindo quase

as mesmas concentrações que a zona mineralizada.

o Th é mais concentrado e melhor correlacionado com o u na zona mineralizada;

nåo mostra assimetrias entre os xistos da capa e da lapa.

V.2.12. Sb, Sc e Sn (figuras 37ae37b).

Estes elementos também foram tratados conjuntamente por motivos de escala

gráfica, não se tratando de análogos geoquímicos.

Sb tende a ser ma¡s concentrado na zona mineralizada e, no nível 10, mostra

correlação positiva perfeita com o Au (e Ag); já no nível 00 essa correlação é mais

fraca. Sc no nível 00 varia de forma irregular, entre 15 e 45 ppm, tanto nas rochas

encaixantes quanto no minério; no nivel 10 é claramente empobrecido no minério

em relação aos xistos encaixantes. sn varia muito mostrando picos esporádicos com

teores de 10-20 ppm, além de teores zero' tanto nas encaixantes quanto nos

minér¡os, sem correlações evidentes com outros elementos
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V.3, Diagramas de Harker e Ternários

Na figura 38 são analisadas em diagramas, segundo Harker (óxidos maiores x s¡o2),

amostras da mineralização, encaixantes próximas e anfibolitos (da capa e da lapa)

mais distantes da mineralização, para verificar possíveis tendências geoquímicas

características sejam de alteração ou näo, dos anfibolitos distantes como litotipos

mais preservados para os xistos mais alterados encaixantes imediatos da capa e da

lapa da mineralização. É interessante observar que, na maioria dos diagramas

existem caminhos distintos para as rochas da capa e da lapa. Alguns óxidos, como

KzO, CaO, NazO e MgO mostram até caminhos geoquím¡cos opostos No caso

específico do NazO, é marcante seu comportamento nas amostras da lapa (FW),

indicando processos de espilitizaçäo, que afetaram os protolitos Já o MgO que é

marcantemente enriquecido nas amostras da capa (HW), pode ser interpretado

como base cumulática de um novo derrame que extrud¡u sobre a mineralização

aurífera pré-existente.

Na figura 39, usando elementos menores e traço, também foram traçados os

camìnhos da variação geoquímica dos litotipos da capa e da lapa indicando

tendèncias opostas. O Ba mostrou comportamentos distintos entre a capa e a lapa

O diagrama S+As versus SiOz mostra duas tendênc¡as distintas nas amostras da

mineralização, e que são distintas, também, da tendência indicada pela linha azul

que representa as encaixantes.

Nas figuras 4O a 42, foram construídos diagramas tipo Harker de elementos maiores

e traço versus Al2O3, com o intuito de observar variaçöes na mobilidade dos

elementos, haja visto a menor mobilidade da alumina. Assim também, observam-se

tendências opostas entre capa (linhas verdes) e lapa (linhas amarelas). A

mineralização, marcada com linhas vermelhas tracejadas, quase sempre segue

caminhos diferentes da capa e da lapa, ou ainda intermediários.

Na figura 42, os diagramas de elementos menores e traço, são ainda mais

ilustrativos dos sentidos opostos e produtos finais distintos na lapa e na capa.
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Na figura 43, as representações de Au, Ag, As, S versus Al2O3, permitiram ver¡ficar

que na mineralização, e mesmo nas enca¡xantes, Au, S e As têm comportamento

oposto ao da alumina, ou seja, o minério é pobre em Al, e mu¡to provavelmente,

processos que geram enriquec¡mento de Al2O3, tal como shear zones não atuaram

na m¡neralização aurífera sulfetada da mina do Pari, o que se observa, também no

comportamento dos litotipos encaixantes que acompanham a mineralização (ver

também os diagramas de elementos versus sífica dos fìgura 39 e 43) Já a prata (Ag)

mostra comportamentos diferentes em relaçäo aos demais elementos do "grupo do

Au" apresentando distribuiçäo bimodal (figura 39). Nos minérios ocorrem

concentrações baixas quase constantes ìndependentemente dos teores de Au; nas

encaixantes a Ag atinge seus teores máximos com tendências evolutivas similares

ao Cu e Zn (figura 42).
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V.4. Diagramas Normalizados de Terras Raras (ETR)

osETRforamtratadosemdiagramasdedistribuiçäopadronizadosutilizando

diversos fatores de normalizaçäo' e mostraram diferenças' mas também' ¡nter-

relacionamentos no comportamento geoquímico entre as rochas da capa' lapa e da

zonamineralizada,bemcomoentreosanfibolitosgranatíferosdabase(Anf-FW)e

os anfibol¡tos finos do topo (capa = AnÊHW) do horizonte Pari'

Na figura 44 Sao apresentados diagramas de distribuição dos ETR com

normalizaçãocondritica(CondritoCl);demaisdiagramas,utilizandooutras
normaltzações, encontram-se nos anexo 7.

O comportamento geral dos ETR, na grande maioria das rochas e dos minérios

estudados (Figura 44), é bastante parecido, mostrando fracionamentos mais

acentuadosdosETR.leves(LaatéNdouSm),diminuindoprogressivamentenos

ETR.médios(GdatéHo)ediminuindoaindamais,emcasosatézero,paraosETR.
pesados,oumesmoevidenciandoenriquecimentosdestesúltimos'principalmente

de Lu, ou de Yb e Lu. Anomalias de Eu såo em geral inex¡stentes ou pouco

expressivas, positivas ou negativas.

A ma¡oria dos anfibolitos granatíferos da lapa (Anf-FW) e um anfibolito fino da capa

(Anf-HW) mostram-se caracterizados por decréscimos essencialmente constantes

de La até Lu, em dois casos atenuados e com pequenas anomalias positivas de

ETR-pesados,semanomaliasdeEu,resultandoempadröesescalonados,em

linhassubparalelasdeevoluçäo,indicativosdederramesdiferenciados.Apenas2

anfibolitos,umgranatífero(dalapa)eumfino(dacapa),apresentamfracionamentos

maiores de ETR-leves e pequenos enriquecimentos de ETR-pesados mais

condizentes com protolitos basálticos cálcio-alcalinos (Condie''1 981)'

De um modo geral os espectros de ETR dos anfibolitos predominantes da base e do

topo do horizonte Pari são bastante semelhantes aos observados nos toleiítos

arqueanos de muitos dos greensfone belts mundialmente conhecidos (Hermann et

al., 1976; Kenich, 1983; entre outros), sobretudo aqueles que sofreram algum tipo

de alteração de fundo oceânico. os espectros de ETR dos anfibolitos da mina do

Pari, também se encaixam de forma bastante sat¡sfatória na faixa de variação dos

toleiÍtos arqueanos de tipo TH2 (ou EAT) de Condie (1981). Nesse caso também,

pequenas diferenças eventuais, podem ter s¡do causadas por processos de

alteraçäo de fundo oceânico, de espilitização ou mineralização; assim, por exemplo,

no caso da amostra GN-01, de um anfibolitO finO da capa, que se apresenta

m¡neralizado com teores elevados de Cu e S (Anexo 4)'
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Os xistos da lapa (Xisto-FW) e da capa (Xisto-HW) mostram padrões de ETRleves

nitidamente fracionados, com fracionamento decrescente até o desaparecimento nos

ETR-médios e padröes constantes ou mesmo com leves enriquec¡mentos dos ETR-

pesados. Algumas poucas exceçöes apresentam fracionementos mais contínuos'

mesmo assim de tendências decrescentes, desde os ETR-leves até pesados'

AnomaliasdeEusãopredominantementeausentes;quandoexistentessãopouco

expressivas, ora positivas ora negativas (Figura 44) Tais espectros de ETR såo

típicos de sedimentos arqueanos e foram interpretados, ou ¡ndicativos da der¡vação

dos sedimentos de rochas vulcånicas básicas a intermediárias cálcio-alcalinas

(Jakes e laylor, 1974; Nance e Taylor, 1976), ou como misturas de sedimentos

derivados de suítes vulcânicas bimodais, félsicas e básicas toleiíticas (condie,

1981).

os padröes de ETR dos minérios de ouro do horizonte Pari apresentam-se com

traçados caracteristicamente similares aos xistos encaixantes imediatos da capa e

da lapa deste horizonte, entretanto, são enriquecidos em ETR-leves em relaçäo aos

xistos (Figura 44). Comparados com outros BIF arqueanos de fácies óxido (com

magnetita), carbonato, carbonato-silicato e sulfeto do mundo (Fryer, 1983) e da mlna

São Bento (Valladares, 2004) apresentam-se enriquec¡dos em ETRleves,

apresentando maiores analogias com os BIF volcanogénicos da socoman lron

Formation (Fryer, 1983) e com os BIF de fácies silicato da mina são Bento

(Valladares, 2OO4). Estas características coincidem com a natureza petrográfica de

BIF de fácies mista (sulfeto, carbonato, silicato e óxido com magnetita), alumínicos e

impuros por contaminaçöes, em proporçöes variáveis, com finos vulcânicos (tufos) e

/ou vulcano-sedimentares (tufitos).
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V.5. Coeficientes de Correlação (Anexo 8)

Dados de estatístlca básica e coef¡cientes de correlaçäo foram calculados para as

amostras analisadas por Fluorescência de raios X (XRF) e pot fire assay/absorçäo

atômica (Anexo 4).

oscoeficientesdecorrelaçáoforãmtratadosemconjuntodestacando.seaforte

correlação do Au com As e S. Também Se observam as fortes correlações (positivas

e negativas) entre V e TiOz, FeeO¡r e S, Rb e KzO, NazO e Sr' AlzOs e NazO' Cu e S'

eNi e Cr.

Nas amostras da mineralização, o Au correlaciona-se muito bem com FezOgr' LOI

(perda ao fogo), S e As. O S tem fortes correlações com TiOz' AlzOg' LOI' Cu e As'

Além dessas, destacam-se ainda boas correlaçöes de SiO'7 e Fe2O3r; TiOz e AlzOg;

TiOz e V; AlzOse Cr; FezOo e As, LOI e NazO; NazO e Sr; LOI eAs; Srcom ZneNì;

Zr e Zn; V e U; e de Co com As Já nas encaixantes diminui o número de

correlaçöes. O próprio Au possui correlações sempre abaixo de 0'6; apenas para S

de 0,71, Neste caso destacam-se as correlaçöes entre AlzOs e La; TiOz e V; AlzO¡ e

NazO; MgO com Cr e Ni; NazO e Sr; KzO com Rb e Ba; Cu e S; e de Cr e Ni' típicas

de rochas de filiaçäo básica/metabásica e suas mineralizações' assim como' de

elementos análogos geoquímicos.

V.6. Balanço de Massa

Comosdadosgeoquímicosderochatotal,porXRF(elementosmaioresetraços)

efetuou-se um estudo hipotético usando diagramas lsocoN, tentando-se avaliar a

derivaçäo por alteraçäo de protolitos similares ou distintos dos xistos do FW e HW,

como encaixantes imediatas da mineralização aurífera

Para tanto partiu-se das hipóteses: a)-que os xistos encaixantes poderiam ser

derivados dos anfibolitos próximos da capa e da lapa, por meio de um processo de

alteraçäo envolvendo trocas geoquímicas, ou b)-que poderiam ser produtos

metamórficos or¡ginais e isoquímicos de protolitos próprios, d¡stintos dos anfibolitos'

No primeiro caso de processos posteriores à formação das rochas' ou seja'

epigenéticos,obalançodemassa,tantoparaosxistoseanfibolitosdacapaquanto

da lapa deveriam ser iguais, ou pelo menos bastante similares' em funçäo da

similaridade dos anfibolitos protolít¡cos reagindo com o mesmo fluido transformante'

Jánocasodeseremosxistosderivadosdeprotolitospróprios,distintosdos
anfibolitos nåo haveria esta identidade ou similaridade nos balanços de massa.
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oestudodobalançodemassaenvolveuacompafaçäoentrelitotiposescolhidos

prellminarmente como protolitos que eventualmente poderiam ter dado origem às

encaixantes próximas do minério Após vários testes com elementos possivelmente

imóveis e avaliando-se cada coeficiente de correlaçäo R2' pode-se observar a

excelente correlaçáo l¡near entre AlzO¡, TiOz, P2O5' Zr e Nb' Com estes

considerados elementos imóveis com R2 próximo a 1'0 foram inicialmente

construidos diagramas de correlaçåo para as amostras pouco ou não alteradas e

aquelas consideradas muito elteradas.

Desta forma foram verificados os balanços de massa h¡potéticos (perdas e ganhos)

de cada uma das unidades estudadas, da capa e da lapa dos níveis 00 e 10'

conforme proposto por Grant (1986), a partir de equaçöes modificadas de Gresens

(1967).MétodosemelhantefoiutilizadoporChiarini(2001)'queestudouespilitos'

keratóf¡ros e mineralizações associadas do greensfone belú de Piumhi, MG.

uma vez definida, foi ajustada a reta lsocoN, passando pela origem (0'0) do

diagrama e a var¡ação na concentração do elemento pode ser calculada a partir da

equaçäo de Grant (1986):

Ci'=(Mo/lU")*(C¡o +^Ci"),

Arazâo(M"iM")=coeficienteb,obtidapelasretasajustadas(y=bx+a),foiutilizada

nos cálculos de perdas e ganhos pela equação 6ç¡ = (ci/b) - cio em porcentagens.

Assim, a média de 03 amostras de anfibolitos finos da capa (HW) foi comparada à

médiadosXistosadjacentesdacapa(HW)(Figuras45e46)'Emseguida,amédia

de 03 anfibolitos granatíferos da lapa (FW) foi comparada com a média dos xistos da

lapa (FW) (Figuras 51 e 52). Para os cálculos das composiçöes médias utilizou-se o

procedimentosugeridoporBaumgartner&olsen(1995)eSanchez-Españaetal.

(2000), tanto para o N-00 quanto para o N-10.

Nas figuras 47, 48, 49 e 50 são apresentados os diagramas de perdas e ganhos

para os anfibolitos granatíferos da lapa (AnfG-FW) e os xistos da lapa (FW)'

cr¡=concentiação do elemènto ¡na rocha

alterada
cro=conc. do elemento i na rocha não alterada

Mo/Mo=¡nclinação da reta ISOCON=coeficiente

b
^Cr"=variação 

dã conc. do elemento ¡ na rocha

alterada em relação a rocha näo alterada
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Os d¡agramas dos elementos maiores (Figuras 47 e 48) ' tanto do N-00 quanto do N-

10 mostram-se muito semelhantes, com pequenas diferenças quanto as trocas de

MgO (ganhos no N-00) e Na2O (perdas no N-OO) Os diagramas de elementos traço

(Figuras 49 e 50), mostram apenas pequenas d¡ferenças na intensidade das trocas'

porém a quase perfeita identidade quanto aos tipos de perdas e ganhos entre AnfG

e os xistos da lapa (FW), tanto para N-00 quanto para N-10'

Em analogia, nas figuras 5'1 e 52 são mostradas as construções das retas ISOCON

para os anfibolitos finos e xistos do HW e nas figuras 53' 54' 55 e 56 são

apresentados os diagramas de perdas e ganhos para os anfibolitos finos da capa

(Anf-HW)eosxlstosdacapa(HW).osdiagramasdoselementosmaiores(Figuras

53e54),tantodoN-00quantodoN.lomostram-semuitosemelhantes,com
pequenas diferenças quanto as trocas de Na2O (pequeno ganho no N-00) Nos

diagramas de elementos traço (Figuras 55 e 56), observam-se grandes diferenças

nas intensidades dãs trocas sobretudo quanto ao cr e Ni (prováveis componentes

herdados,jáenriquecidosnoprotolito),porém,também,aquaseperfeitaidentidade

entreostiposdeperdaseganhosparaosanfibolitosfinoseosXistosdacapa(HW)'

tanto para N-00 quanto Para N-10.

Entretanto,aocompararosdiagramasdeperdaseganhosdoFW(Figuras47a5o,)

e do HW (Figuras 53 a 56), nota-se que os comportamentos geoquímicos calculados

para as trocas entre os anfibolitos granatiferos (AnfG) e os xistos da lapa (FW) são

completamente opostos daquelas entre os anfibolitos finos (Anf) e os xistos da capa

(HW).ASSim'épfaticamenteimposslvelqueumfluidomineralizantecirculando

numa falha, ou mesmo num contato entre dois derrames causaria alteraçöes com

balanços de massa tão desiguais nas rochas adjacentes similares. os balanços de

massa indicam diferenças nítidas entre os pares de rochas (anfibolitos e xistos) da

lapa e da capa, da mineralizaçäo nåo compatíveis com um processo de alteraçäo

únicoeconjuntoafetandoprotolitostãosimilares,comorepresentadospelos

anfibolitos finos da capa e os anfibolìtos gfanatíferos da lapa dos minérios auríferos

V.7 Consideraçöes sobre a Litogeoquímica

Considerandooexpostonositensanteriores,juntamentecomasobservações
geológicas e petrográficas elaboraram-se algumas interpretaçöes'

Na figura 57 foram traçados diversos caminhos da posslvel evolução geoquímica da

mineralizaçáo aurífera da mina do Pari. As linhas vermelhas representam a
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Pêrd.3 e Oânhos - Xl3to HW00

Í'i¿pra 53: Perdas e ganlros de óxidos maiores dos xistos encaixantcs da mirrcnalização aurÍfcra d¡l Mina do Pari do
lúvel00 em rclaçâo aosanfibolitos finos (Anf HW).
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deposição do minério em fundo oceånico, juntamente com os BIF tipo algoma,

considerando-se a mineral¡zação, ou seu protominér¡o, como sendo o próprio BIF,

com predom¡nåncia da fácies sulfetada. Nota-se que este caminho segue em

patamares de razões Au/Ag relativamente constantes, e de Au+AG ascendentes.

As linhas amarelas representam a alteração das encaixantes por processos

exalativos/hidrotermais de fundo oceânico, agindo quase que exclusivamente nas

rochas da lapa da mineralizaçäo (FW), notando-se a alta mobilidade da Ag, bem

como as alterações sódicas (de espilitização), seguidas por enriquecimentos de

Fe2O3¡ e S,

Duas linhas interpretadas como representat¡vas da possível evolução

polimetamórfica também foram traçadas. O metamorfismo M-1 (linhas azuis), agiu

sempre com um característico aumento na razäo Au/Ag, porém acompanhado de

um ¡ncremento de S maior que de As.

O segundo evento metamórfico M-2 (linhas verdes) é sempre ma¡s marcante que o

M-1. Relaciona-se forlemente com as amostras de mineralização mais rica (N-10) e

também estabelece uma direçåo marcada pelo aumento da relação Au/Ag

proporcional ao aumento de As, que estaria relacionado à recristalizaçäo dos

sulfetos já em temperaturas malores que em M1, formando inclusive Arsenopiritas

mais ricas em As.

Os dois eventos metamórficos sempre apresentam tendências contrárias à formação

da mineralização e/ou das alterações de fundo oceânico, sobretudo em relação ao

comportamento de Na2O, Al2O3 e do S, bem como das razóes As/S.

Na figura 58E é nítida a relação da mineralização mais rica (N-10) com razões bem

definidas de S/As e ZnlCu, crescentes gradat¡vamente com as relações de Au/Ag,

enquanto as amostras da mineralização mais pobre (N-00), na extremidade norte do

corpo tendem a mostrar baixas razöes de Au/Ag, razões variáveis de S/As e ZnlCu.

As figuras 584, B, C e D ao contrár¡o desta tendência, indicam que as amostras do

minério rico evoluem em direçäo a altos teores de As e S, mostrando a forte

correlaçäo do Au com sulfetos, sobretudo com a arsenopirita. As amostras mais

pobres em Au mostram sempre correlações complementares com Zn e Cu.

Os diagramas ternários da figura 59 também mostram tendências opostas no

comportamento geoquímico de alguns elementos na capa e na lapa da

mineralização. Fica evidente que nas amostras da lapa (FW) os processos

enriquecedores de sódio são mais marcantes que na capa (HW), e decorrentes,

mais provavelmente, de alterações de espilitização, de fundo oceânico, pré- a

singenét¡cos à deposição das BIF da mineralização aurífera (Figura 57); já na capa
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da mineralizaçåo såo notáveis anfibolitos enriquecidos em MgO, de protolitos

basálticos cumulát¡cos que soterraram a m¡neralizaçåo.

Al2()3 Fe203

Flgura 59: Diagramas ternários
de amostras das encaixantes
próximas, do minério e de
anfibolitos de capa e lapa, da
mina do Pari., mostrando-se o
comporÞmento de alguns óxidos
princi pais relacionados a
mineralização. A e B) a linha
verde moetra o enriquecimento
em Na das encaixantes de lapa
(possfvel espilitizaçäo; a linha
azul descreve o caminho
metamórfico. G) o caminho da
espilitizaçåo(verde) e o
metamorfismo (azul). D) A forte
correlação entre as amostras
mineralizadas com SiO, e
FerOrr*, (Bl F tipo algoma).
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Capítulo Vl: Química Mineral

Estudos de química mineral foram realizados via microssonda eletrônica em

minerais selecionados, Normalmente, foram medidos dois pontos, um central e outro

na borda de cada grão. Os dados foram tratados e modelados em gráficos usando o

programa MinPet v. 2.02 (Richard, I 995). As amostras foram divididas em grupos

litológicos distintos: minérios; anfibolitos granatíferos da lapa (FW); anfibolitos finos

da capa (HW); xistos encaixantes imediatos da lapa (FW) e da capa (HW), e

metaultramáficas do Grupo Quebra Osso.

Vl, I . Biotitas

Os resultados analíticos e os cálculos da fórmula estrutural considerando o Fe Total

como Fe2*, com base em 24 oxigênios (O+OH+F), segundo Deer et al. (1992) são

apresentados no anexo 5 (Tabela 1).

No diagrama da figura 60a nota-se a ocorrência de termos bastante próximos de

flogopitas nas rochas metaultramáficas do Gr. Quebra Osso. Nas demais amostras

de anfibolitos, xistos e no minério são encontradas biotitas intermediárias entre

flogopita e annita, porém com o conteúdo de Alrv superior às biotitas

metaultramáficas.

Na figura 60b ainda observam-se dois grupos distintos de b¡ot¡tas com razöes

Na/Na+Ca+K aproximadamente constantes. Nos anfibolitos e x¡stos encaixantes ou

próximos do minério e no próprio minério não se observam tendências de

enriquecimento nas relações Mg/Fe+Mg no sentido dos anfibolitos em direção a

mineralização. Na figura 60c, em relaçäo à figura anterior, observam-se tendências

contrárias em relaçäo a Fe/Fe+Mg, e também um patamar Na/Na+Ca+K+Ba

constante. Por fim, na figura 60d observa-se a boa discriminaçäo das biotitas por

grupos litológicos com base nas razões l(Na+Ca+K e Fe/Fe+Mg. As mais notáveis

diferenças ocorrem entre as amostras da lapa (FW: grupo E) e capa (HW: grupos C

e D).
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Vl,2 Cloritas

Os dados analíticos e cálculos de fórmula estrutural são encontrados no ânexo 5

(Tabela 2). A fórmula estrutural foi calculada considerando o Fe Total como Fez*, e

com base em 36 oxigênios (O+OH+F) sendo 16 para os grupos hidroxila (OH),

conforme Deer et al. (1992),

Foram analisadas cloritas de três litotipos distintos: anfibol¡tos finos (HW), anfibolitos

finos (FW-N-00) e xistos (FW-N-00). Os resultados são apresentados na figura 61.

Foram encontradas, na grande maioria das vezes cloritas de tipo ripidolitar e apenas

uma amostra com pycnocloritas (tratando-se, no caso, mais provavelmente de um

erro analítico). As ripidolitas evidenciam, ainda, pequenas diferenças composicionais

entre as rochas da capa e da lapa.

V1.3. Muscovitas

Os dados analíticos e cálculos de fórmula são apresentados no anexo 5 (Tabela 3).

A fórmula estrutural da muscovita foi calculada considerando o Fe Total como Fe2*,

com base em 24 oxigênios (O+OH+F), sendo 4 para os grupos OH, ionforme Deer

et al. (1992), Analisou-se apenas a amostra GP-02, um enclave de TTG encontrado

nos testemunhos do furo BR-76.

A Figura 62 observam-se pequenas variações da razão lVNa+Ca+K em relaçäo a

constante razâo F e2 lF e2*Mg.

V|.4. Anfibólios

A petrografia mostrou os seguintes tipos de anfibólios: nas rochas metaultramáficas,

anfibólios incolores a pouco pleocróicos; nos anfibolitos, anfibólios verdes

pleocróicos; no minério e nos xistos encaixantes dois tipos de anfibólios distintos, uni

incolor e outro verde pleocróico, por vezes com cores azuladas. Os resultados

analíticos foram recalculados para a fórmula estrutural, segundo Schumaker (in

Leaker, 1997) conforme abaixo explicado (Anexo 5, Tabela 4).
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-Anfibólios ferro-magnesianos: pelo método 15eNK, sendo Si+Al+T¡+Mg+Fe+Mn+Ca

= 15; e todo Na+K no sítio A (nenhum Na no sítio M4), com base em 23 oxigênios

(O+OH+F) (Spear, 1993);

-Anfibóf ios cálcicos pela média das estimativas 1SeNK e 13eCK, sendo

Si+Al+Ti+Mg+Mn = 13; e näo permitindo Mg, Fe ou Mn no sítio M4, com base em 23

oxigênios (O+OH+F) (Spear,1 993).

Nas figuras 63,64 e 65 observa-se o amplo espectro de variação dos anfibólios

analisados. Nas rochas metaultramáficas do Grupo Quebra Osso ocorrem

tremolitas. Os anfibólios dos anfibolitos finos e granatíferos do N-00 e N-10, ou ainda

de amostras mais distantes da mineralizaçáo sempre pertencem à variedade cálcica

tschermakita, porém com pouca var¡ação nos teores de sua componente Na.

Os xistos encaixantes mostram variação composicional bastante grande, desde

hornblendas até tschermakitas, em alinhamentos muito bem definidos (Figura 64) e

com grande variação nos teores de NazO.

As amostras da mineralização aurífera mostram vários tipos de anfibólios muito bem

definidos, hornblendas com baixos teores de Na e K, tschermakitas com grande

variação de Na e uma pargasita. Ainda na mineralização é possível distinguir dois

grupos de anfibólios ferro-magnesianos da série grunerita-cummingtonita (Figura

65)

V|.5. Granadas

Foram analisadas granadas de litotipos da mineralizaçäo, de anfibolitos granatlferos,

anfíbolitos finos (com granadas microscópicas) e xistos encaixantes da

mineralizaçäo (Anexo 5, Tabela 5).

Os recálculos do Fe total foram feitos segundo Droop (1987), com base em 24

oxigênros, Os membros finais foram calculados segundo Rickwood (1968).

A figura 66 mostra diagramas ternários de class¡ficação das granadas. Observa-se a

predominância da almandina com pequenos teores de grossularita e espessart¡ta.

Composições de piropo e andradita são bastante raros a inexistentes. Os xistos

encaixantes imediatos e do minér¡o possuem granadas com maiores quantidades do

membro final Almandina, devido aos maiores teores de Fe desses litotipos.
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V1.6. Carbonatos e óx¡dos de Fe e Fe-Ti

Também foram analisados grãos minera¡s de carbonatos, magnetitas e ilmenitas, Os

dados analíticos e cálculos das fórmulas dos carbonatos e de ilmenitas såo

encontrados no anexo 5 (Tabela 6 e 7). Na figura 67 foram expostos os resultados

obtidos em grãos de carbonatos os quais apresentaram-se compostos, em mais de

90%, da molécula calcita, possuindo FeO, MnO e MgO, como componentes

menores. Não foram apresentados diagramas dos óxidos de Fe e Fe-Ti, tratando-se

de magnet¡tas e ilmenitas essencialmente puras.

V1.7. Sulfetos (Arsenopirita, Pirita, Pirrotita, Esfalerita e Calcopirita)

Nos anexo 5 säo apresentados os dados obtidos v¡a microssonda eletrônica dos

sulfetos da mina do Pari e da mina São Bento: arsenopirita (Tabela g), pirita (Tabela

9), pirrotita (Tabela l0), calcopirita (Tabeta I I ) e esfalerita (Tabela 12).

As arsenopiritas analisadas são apresenladas na figura 68. As arsenopiritas da mina

do Pari destacam-se por mais altos teores de As que as da Mina São Bento. As
bordas das arsenopiritas em geral têm teores superiores de As que seus núcleos.

o grupo das arsenopiritas da mina são Bento foi selecionado conforme mostrado
nas fotografias 62 e 63, separando sulfetos concordantes de discordantes para os
estudos microgeoquímicos. As fases discordantes são nitidamente remobilizadas,

cortando o bandamento da formação ferrífera e aparecem com freqüência nas zonas
de charneiras de dobras fechadas a isoclinais.

Além da marcante distinção entre as arsenopiritas de pari e São Bento, nota-se que,

estatisticamente, as zonas remobilizadas da Mina såo Bento apresentam as
arsenopir¡tas de mais baixos conteúdos de As, indicativo de zonas das mais baixas
temperaturas, muito provavelmente associados a eventos tardios de menor
temperatura.

lnfelízmente, a péssima qualidade das seçöes polidas confeccionadas nos
laboratórios do lGc-usP não permitiu observar e analisar as composições da liga

natural de Au-Ag e suas características nestas zonas.
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Figura 68: Variação composicional das arsenopiritas da mina São Bento e da mina

do Pari. Dados em o/o atômicos recalculados a 100o/o. Nota-se a nítida diferença nos

teores de arsênio entre as arsenopiritas das duas minas, sendo às da mina do Pari

mais ricas em As. Estatisticamente, as arsenopiritas provenientes de veios

remobilizados da mina Såo Bento são as de mais baixos teores de As.

As piritas e calcopiritas analisadas mostraram-se bastante puras e, assim, sem

quaisquer diferenças significativas entre as minas Såo Bento e Pari.
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Fotografla 62: Minério bandado da mina São Bento, mostrando paralelismo
marcante das bandas sulfetadas, silico-carbonáticas e magnetíticas. No retângulo
roxo o minério bandado, e no vermelho o minério bandado magnetÍtico.

Fotografia 63: Minério remobilizadoado da mina São Bento. No retângulo roxo o
minério remobilizado rico, e no vermelho o minério remobilizado (cortanto as
bandas magnetíticas).
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Esfaler¡ta$ só foram dcrsadas na amostra G-84 cla mina do Pari, serrdo ailresentadas

na figura 69. O baixo número de anál¡ses foi devido å quebra da microssc¡nda

eletrôn¡ca do lGc-USP, o que impediu a continuidade dos trabalhos com esses

sulfetos e as comparâçöes com a m¡na São Bento.

S

Fe

Par¡
Centro

Bo Kla

lnteflrediár¡o

\

Zn
Figura 69: A var¡açåo composicional das esfaler¡tas da m¡na do Pari é pequena,

calculando-se em 7o molares de FeS entre 15 e 17o/o.

As análises das pirrotitas, apresentadas na liçrrra tìü, mostram uma dispersão no

d¡âgrama Fe versus S (% atm) variando o Fe de 47 a 45o/o, aproximadamente, e o S

de 53 a 55,2%. Mostram comportamento análogo às arsenopiritas, porém com uma

dispersão maior das amostras da mina do Pari. As p¡rrotitas de Såo Bento, dos

níveis bandados, diferenc¡am-se dos locais remobilizados e estas últ¡mas tendem a

possu¡r teores de Fe mais baixos.
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Figura 70: Diagrama de variação de Fe e S (o/oatm.), comparando-se pirrotitas de

minérios de Au da mina São Bento e da mina do Pari.

V1.8. Geotermômetros Granada-Anfibólio e Granada-Biotita (Grt-Amf e Grt-Bio)

A partir dos dados de anál¡ses quím¡ca pontuais de paragêneses silicáticâs, foram

realizados cálculos de estimativas de temperatura e pressão empregando-se os

métodos geotermobarométricos convenciona¡s, util¡zando as plan¡lhas GTP (Reche e

Martinez, 1995) e o programa Ptmafic (Soto, 1992) os quais reúnem

geotermômetros de granada-biotita (Grt-Bio) e granada-anfibólio (Grt-Amf) de

diversos autores (ex. Perchuk et al, 1985; Ganguly e Saxena, 1984 e Graham e

Powell, 1984, entre outros). Est¡mat¡vas de pressåo nåo foram possÍveis dev¡do à

ausência de bons cristais de plag¡oclásio.

Os cálculos geotermobarométricos foram realizados observando, sempre,

r¡gorosamente os critérios paragenéticos e textura¡s (centros e bordas de grãos
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livres de inclusões) e cristaloquímicos (perfeiçao das fórmulas estruturais) e såo

apresentados na íntegra nos anexo 9.

O geotermômetro Grt-Amf de Graham e Powell (1984) prop¡c¡ou resultados que

variam numa faixa de até 94oC, a depender do litotipo ana¡¡sado, bem como entre

centros e bordas de gråos. Assim, observa-se, na figura 71, que, sobretudo nas

amostras da mineralizaçåo, as temperaturas obtidas såo bastante inferiores aos

demais litotipos. lsso deve estar oconendo por tratar-se de litotipos bastante ricos

em Fe e redutores, no caso, de BIF tipo algoma, ricos em magnetita e sulfetos com

Fe, o que poderia modificar as at¡vidades no sentido de aumentar a estabilidade do

Fe2* nos silicatos, de forma que a calibraçåo desse geotermômetro para tais

litologias seja inadequada. De maneira geral, as temperaturas, segundo Graham e

Powell (1984), dos centros dos minerais variam entre 480 a 559 oC , e nas bordas

de486 a574"C.

Gooternrômetro é Grt-Atnf (G¡aham & þvtßll' 1984)

TC

Figura 71: Temperaturas obtidas com o geotermômetro granada-anfibólio de

Graham e Powell (1984) nos diversos litotipos da mina do Pari, minérios, xistos

encaixantes e BlF. Nota-se que há diferenças de temperaturas entre os litotipos, e

se analisados bordas ou centros de minerais.

O geotermômetro Grt-Amf de Perchuk et al. (1985) também apresenta temperatunas

menores nos litotipos da mineralizaçåo, assim como diferenças por litotipos e entre

centros e bordas dos cristais analisados, variando de 439 a 566oC. A diferença

máxima entre as temperaturas obtidas ê de 127"C (Figra72).

M¡nérlo - cenl¡o
trXblG da Lapa - borda

trXbt6da lapa - cenlro
trxistG da capa - borda
lxblæ da ca@ - cenlfo
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Gedernôrptro Grtåm? lPerúuk et al., I 985f

o roo 2oo 
.,.î" 

¡mo sm dto

Figura 72: Temperaturas obtidas com o geotermômetro (Grt-Amf) de Perchuk et al.

(19S5) nos l¡tot¡pos da mina do Pari. Notam-se variaçöes de temperaturas entre os

diferentes litotipos, e se analisado borda ou centro do mineral.

Ol(DnãDl0df,'6Ú

roc

Figura 73: Geotermômetro de granada-b¡ot¡ta (Grt-Bio), segundo Thompson (1976),

calculado para amostras do minério e dos xistos enca¡xantes da lapa e da capa.

Os geotermômetros de granada-biotita (Gn-Bio) também resultaram em

temperaturas bastante variáveis. Pelo geotermômetro (Grt-Bio) de Thompson (1976)

a variaçåo máxima ê 182 oC (considerando todos os litotipos, as bordas e centros de

gräos). Os centros dos gräos apresentaram temperaturas entre 367 e 549 "C e as

bordas entre 451 a 536 oC (Figura 73). Pelo geotermômetro Grt-Bio de Goldman e
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Albee (1g71l as variaÉes de temperaturas atingem 126"C. Os centros dos gräos

apresentaram temperaturas entre 391 e 502 "C e as bordas entre 449 e 517 oC

(Figura 74).

Todos os geotermômetros de Grt-Bio e Grt-Amf utilizados resultaram em

temperaturas distintas para cada uma das un¡dades estudadas, entretanto, com

variações análogas. A mineralizaçåo aurífera e mesmo os BIF estéreis apresentam

tanto paragêneses de bordas mais "quentes" que dOs núcleos dos gräos, quanto

ocotre o contrário. Já as encaixantes da lapa (FW), na grande ma¡oria das vezes,

apresentam para as bordas dos minerais T mais frias que nos núcleos. As

encaixantes da capa (HW) têm o comportamento contrário, sempre indicam nas

bordas dos minerais T mais quentes que nos núcleos'

oim2ú#a

Figura 742 Geotermômetro Grt-Bio, segundo Goldman & Albee (19771' para

amostras do minério e xistos encaixantes da lapa (FW) e da capa (HW'

Os resultados permitem interpretaçöes preliminares a despeito das diferenças

consideráveis nas temperaturas metamórficas obtidas. A tendência de litotipos mais

ricos em Fe mostrarem temperaturas menores que os mais pobres em Fe (e mais

ricos em Mg) deve-se ao estado redutor, à riqueza em Fe2* e S'-dessas rochas'

porém, todos os dados até agora disponíveis indicam temperaturas transicionais da

fácies xisto-verde alta para a fácies anfibolito. lsso vem a conoborar com os

resultados petrográficos e dos estudos geotermométricos iniciais de arsenopirita de

Abreu (1995). Quanto às variaçöes, por vezes, inegulares das paragêneses com

biotita de centros e bordas de cristais, deve-se considerar a fácil reequilibraçäo

retrometamórfica das biotitas em comparação às granadas e aos anfibÓlios,

principalmente em se tratando de bordas de cristais'

Cieotermômetro de Grt-Blo (Goldman & Abee' 1977)

Mlnérlo - Borda
¡ Minórlo Centro

Xstos da Lapa -Borda

Xi6bs da Lapa - C€ntro

xlstos cla capa - Borda

xisbs da Capa - C€ntro
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Um outro fato que muitas vezes pode estar passando sem a devida consideraçäo,

diz respeito à natureza policíclica de evoluçäo polimetamórfica da região estudada

As rochas e os minérios de Au primários da mina do Pari sofreram um metamorfismo

arqueano no final da evoluçäo do greenstone belf Rio das Velhâs, de fácies xisto

verde baixo a médio, indicado apenas pelas estruturas Sn-1. Seguiu-se o

metamorfismo regional principal progress¡vo, que gerou as paragêneses de pico

metamórfico petrograficamente predominantes e por fim, o evento tectono{ermal

Brasiliano, que regionalmente causou reequilibrações retrometamórficas e isotóp¡cas

sob T variáveis na faixa de 300 - 400oC (Schorscher, 1975; 1992). Assim, um grão

mineral pode ter exper¡mentado muitas fases de cristalização, recristalização e

reequilibraçäo parciais a totais metamórficas, e o ponto analisado em um mineral em

dado litotipo, pode não estar sendo perfeitamente correlacionado ao ponto analítico

do mineral par na mesma rocha ou, ainda, aos pontos analíticos num outro litotipo,

ainda que proximamente associado.

V1.9. Geotermômetro de Arsenopirita

Foi utilizado o diagrama da frgura 75, referente ao geotermômetro de As em

arsenopirita, segundo Sharp et al. (1985), comparando-se amostras da mina Säo

Bento e da mina do Pari.

As temperaturas obtidas para a mina do Pari var¡am entre 500 e 550oC,

aproximadamente, considerando-se as paragêneses do m¡nério, de arsenopir¡ta e

pirrotita, exclusivamente (sem p¡rita).

Os valores são bastante compatíveis face à coexistência de granada e grunerita

junto à mineralizaçäo. Observou-se, no entanto, em uma boa parcela dos grãos

estudados de arsenopirita, que estes apresentavam em suas porções intermediárias

(entre centro e borda), temperaturas muitas vezes super¡ores à borda.
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Figura 75: Geotermômetro de "As em Arsenopirita", segundo Sharp et al.(1985), mostrando dados
das minas de Au Pari e São Benlo. A linha vermelha indica, de centro a borda do gräo uma
tendência de queda na temperatura nas zonas remobilizadas (sulfetos discordantes) da mina
São Bento. A linha azul, mostra o incremento da temperatura do centro para a borda dos
sulfetos bandados da mina São Bento. Em Pari, a linha verde mostra temperaturas
ascendentes, porém, com algum arrefecimento às bordas.
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Nas amostras da mina São Bento observaram-se temperaturas variando entre 300 e

415oC, compatíveis com a fácies xisto verde inferior (até média?) do local e as

paragêneses de clorita + seric¡ta + Fe-st¡lpnomelano. As arsenopiritas do minério

bandado (concordante, fotografia 62) atingem, em média, as temperaturas mais

altas, enquanto nas zonas de minério remobilizado (discordante, fotografia 63) as

temperaturas tendem a ser mais baixas. É preciso destacar mais uma vez que esses

minérios remobilizados, quase sempre, ocorrem em zonas de rompimento de

charneiras de dobras apertadas a isoclinais.

V|.10, Geotermômetro da Pirrotita

Na figura 76 apresentam-se os dados geotermométricos das pirrotitas das minas do

Pari e São Bento. Nota-se que os valores variam entre 450 e 7000C, sendo os

valores de 600 - 700oC certamente incompatíveis, demasiado elevados, para as

paragêneses encontradas em ambas as minas estudadas. No entanto,

considerando-se que não foram consideradas as condições geobarométricas, o

diagrama mostra tendências gerais compatíveis com os resultados das

arsenopiritas, de temperaturas mais altas para as amostras da mina do Pari, bem

como de variaçöes análogas de temperaturas para os diferentes tipos de minérios

examinados da mina São Bento.

Vl.1 I . Considerações sobre a Química Mineral

V|.11.1. Sil¡catos

As biotitas do Gr. Nova Lima, da lapa e da capa da mineralização da mina do pari

apresentam diferenças, sendo as primeiras enriquecidas em Mg, Na e empobrec¡das

em Fe, enquanto as últimas são enriquecidas em K e Fe. Os anf¡bolitos, tanto

granatíferos da lapa quanto da unidade D, apresentam biotitas de composições

bastante próximas.

Nas rochas metaultramáficas do Gr. Quebra Osso as biotitas säo flogopíticas, devido

ao alto teor de Mg dos protolitos komatiíticos.

As cloritas apresentam diferenças apenas entre as rochas da lapa e da capa. Os

xistos e anfibolitos de lapa possuem clor¡tas com baixo Fe e maior variação no de

TSi, enquanto os anfìbolitos do capa tem as clorilas mais ricas em Fe,
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Os anfìbólios analisados distribuem-se em vários grupos, predominando os cálcicos

que apresentam grande variab¡lidade composicional. Nas metaultramáficas ocorrem

tremolitas e hornblendas. Os anfibolitos granatíferos apresentaram apenas

tschermak¡tas, enquanto os anfibolitos finos da capa também apresentam

hornblendas. Os xistos encaixantes próximos ao minério possuem anfibólios

distintos na lapa e capa. Nos xistos da capa são tschermak¡tas e nos da lapa,

predominantemente hornblendas. No minério observam-se até três tipos de

anfibólios cálcicos, as hornblendas de baixo Na, as tschermakitas, e as pargasitas

com Na mais alto ocorrendo, normalmente, como bordas nas tschermak¡tas.

Além disso, no minério ainda ocorrem anfibólios ferro-magnesianos da série

cummington¡ta-gruner¡ta, predominando os termos mais ricos em Fe.

As granadas säo genericamente almandinas porém, soluçöes sólidas, em

proporções variáveis de almandina(56-91) - grossularitaária(8-44) - espessartita(o-

20) - Piropo(l-30) - Andradita(2-2,5).

Os carbonatos analisados apresentaram-se bastante puros, predominantemente

calcíticos, com menos de 10o/o de Fe, Mn e Mg em solução sólida, na ordem

decrescente.

V|.11.2. Sulfetos

As arsenopiritas da mina do Pari mostraram-se predominantemente distintas das da

mina São Bento, com conteúdos maiores de As, o que é compatível com condições

metamórficas de grau maior,

As arsenopiritas de São Bento, por sua vez, dividiram-se em dois grupos, sendo que

as que ocorrem nas zonas remobilizadas e discordântes à mineral¡zação säo as de

menor conteúdo de As, indicando que possivelmente se formaram em temperaturas

mais baixas, junto às zonas de alívio, relacionadas às zonas de fraqueza e

rompimento tectônico inclusive de charneiras de dobras. É interessante nesse ponto

salientar gue, nos mapeamentos da mina São Bento, desde sua reabertura em

1984, relata-se uma maior abundância de veios sulfetados/mineralizados

discordantes nos níveis mais profundos da mina, interpretados como possivelmente

indicativos da aproximação da zona de charneira da dobra hipotética sinformal

maior, que conectaria a formação ferrífera Säo Bento com a formação ferrífera

Baråo de Cocais, a NW.
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As esfaleritas da mina do Pari têm composição aproximadamente constante, mal

atingindo 10% (atm.) de Fe.

A grande variabilidade das pirrot¡tas, tanto da mina do Pari quanto da Mina Säo

Bento reflete a facilidade deste mineral em adaptar-se às diferentes condiçöes de P

e T. Porém, suas composlçöes também parecem indicar que os mesmos eventos

afetaram as duas m¡nas, claro que com intensidades distintas, princ¡palmente,

quanto ao evento metamórfico regional principal, como verificado em outros

parâmetros geotermobarométricos.

Vl. 1 L3, Geotermometria

O uso de vários métodos de geotermometria metamórfica nas rochas e nos minérios

das minas de Pari e São Bento, baseados em vários autores, propiciou resultados

muito variáveis. Era esperado que, a depender do método utilizado, os valores

obtidos não ser¡am iguais, pois depender¡am muito dos litotipos utilizados nos

estudos dos autores. Nesse sentido, ressalta como observação interessante a

temperatura sistematicamente mais baixa obtida nos litotipos do minério aurífero

sulfetado e rico em Fe, indicando que rochas redutoras com elevadas concentrações

de Fe2* e S influenc¡ariam os métodos, desviando para T menores daquelas
propostas por calibraçöes em paragêneses silicáticas, outrossim, análogas.

Apesar da grande variabilidade das temperaturas obtidas, o fato é que os litotipos da

mina do Pari encontram-se, indub¡tavelmente, na zona metamórfica de transição da

fácies xisto verde para anfibolito, caracterizando o grau médio de metamorfismo
(Tabela 1 1). Esse grau metamórfico distingue-se claramente do grau fraco da mina

Säo Bento.

Como na outra observação constataram-se normalmente temperaturas de
paragêneses de bordas de grãos maiores que de seus nricleos, à exceção das

amostras da lapa da mineralizaçäo onde ocorre o inverso, As primeiras são

compatíveis com a natureza progressiva do principal evento metamórfico regional,

as segundas podem indicar reequilibraçöes retrometamórfìcas mais ativas nas

enca¡xantes da fapa, seja por composiçöes dos litot¡pos, seja por cisalhamento

diferencial.
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O uso de geotermometr¡a mostrou-se muito mais como uma metodologia auxiliar do

que fundamental e d¡agnóstica para a evoluçåo policíclica. O mapeamento detalhado

em superfície e das galer¡as, e a petrografia são fundamentais para o estudo e

entendimento da evolução metamórfica das minas de ouro do Quadrilátero Ferrífero.

Ob!.: Grt=g.anadâ;AnfEânf¡bólloiArp=sr!€noplrlte;PoÉp¡notttâ;Blo=btoute

Tabela l1: Resumo das temperaturas obtidas com os diversos geotermÖmetros
utilizado nos estudos da mina do Pari.
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Capítulo Vtl: ANALOGIAS A OUTRAS MINAS E DISTRITOS AURíFEROS

As mineralizaçöes auríferas da quadrícula de Florália apresentam peculiaridades

que as distinguem da grande ma¡or¡a das mineralizações auríferas em greenstone

belfs do Brasil e também das demais m¡neralizaçóes de ouro do Quadrilátero

Ferrífero. Citam-se, como pr¡ncipais, aspectos da alteração das rochas encaixantes,

a petrografia dos mtnérios, incluindo sulfetos, óxidos - magnetitas, silicatos e

carbonatos, suas relaçöes genéticas mútuas, assim como o grau metamórfico

relativamente alto. Seus efeitos que contribuíram, pr¡ncipalmente, para enobrecer a

mineralizaçåo pré-existente, tanto aumentando o teor de Au na liga natural do metal,

quanto liberando-o em grande quantidade na textura dos minérios. Da bibliografia

sobre a metalogênese do ouro em greenstone belfs arqueanos, um tema vastíss¡mo,

entretanto, foi possível selecionar alguns exemplos que serão brevemente

comparados à mina do Pari.

As mineralizações, cujas características mais se aproximam da mina do Pari, são

aquelas que ocorrem na própr¡a Quadrícula de Florália, descritas no capítulo lV

desta tese, que säo: Pari Norte, Patrimônio e Gambá. Todas essas mineralizações

sustentaram pequenas lavras no passado. Por falta de amostras frescas e de

trabalhos de sondagem rotat¡va diamantada, essas áreas apenas foram mapeadas e

amostradas em superfície durante os trabalhos de pesquisa da UNAMGEN Min. e

Met. S.4.. Apresentam situação litoestratigráfica muito semelhante, com uma boa

continuidade das principais unidades B, C e D, do Gr. Nova Lima, desde a mina do

Pari, e todas elas caracter¡zam-se como extensões, muitas vezes descontínuas, do

BIF mineralizado do Horizonte Pari. Na localidade da mina do Gambá, o horizonte

mineralizado apresenta duas BIF separadas, os ângulos de mergulho se tornam

mais baixos (<45o) e as encaixantes próximas apresentam teores mais baixos de Au.

As características litoestruturais e macro-petrográficas regionais foram bem

reconhecidas nos afloramentos de campo e permanecem contínuas desde Pari até

pouco a norte da mina do Gambá.

A mina do Bahú, mais a norte que â do Gambá, encontra-se em domínio

predominantemente metassedimentar do Gr. Nova Lima, sendo raras as

intercalações metavulcânicas, porém com abundåncia de BIF de direção aproximada

ENE. Apesar da falta de afloramentos da mineralização aurífera de Bahú em si, hoje

com suas escavações aterradas, foi encontrado ouro em quartzo de veio leitoso em
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p¡lhas de rejeito das escavações antigas, provenientes, possivelmente, de veieiros

de natureza discordante dos BlF.

A mina Säo Bento localiza-se em um paleoambiente arqueano exclusivamente

sedimentar. Até hoje näo foram encontradas rochas vulcân¡cas associadas aos

metassed¡mentos ou à evoluçäo do Greenstone óelf Rio das Velhas neste local. O

metamorfismo é de grau ma¡s baixo que na mina de Pari, porém também foram

observados efe¡tos de remobilização de quartzo, carbonatos e sulfetos em veios com

ou sem Au, discordantes. Nesse sentido, cabe recordar que o geotermômetro de

arsenopirita das zonas de sulfetos remob¡lizados em charneira de dobras rompidas

das BIF tende a registrar temperaturas mais baixas que nos sulfetos do minério

bandado. Schorscher et al. (1991)já havia salientado várias geraçöes distintas (pelo

menos 3) de Au e também de arsenopir¡tas na mina Säo Bento. Fato interessante

que tem sido observado ao longo da história recente da mina São Bento é a

abundância crescente de zonas remobilizadas nos níveis ma¡s profundos (níveis 18

a 25) do que nos níveis mais rasos (níveis 11 a 16) da mina. lsso levou aqui à
interpretação de que a formação ferrífera São Bento, que está em posição invertida

(Valladares, 2000; 2004), consistiria no flanco inverso e seria, possivelmente, ligada

por uma charne¡ra de dobra sinformaf em profundidade à formação ferrífera Barão

de Cocais, a NW, que seria o flanco normal. Trabalhos exploratórios em andamento

na mina Såo Bento confirmaram indícios de mineralizações auríferas sulfetadas na

BIF Barão de Cocais. A controvérsia singênese versus epigênese sempre foi

aventada para a mina Säo Bento, desde Abreu et al. (1988). Mart¡ns Pereira (199S),

Lobato et al. (1998 a,b) defendem que a principal fase mineralizante seria arqueana,

porém de natureza pós p¡co metamórfico, apoiados em dados essencialmente

estruturais, porém salientam a possibilidade dessa mineralização por remobilização

de uma protomineralização sinsedimentar na BIF São Bento. Schorscher et al.

(1991), Schorscher e Valladares (2001), Valladares (2000, 2004) e de Witt et al.

(1994, 2004) apresentam evidências singenéticas através de dados geoquímicos e

microgeoquímicos, incluindo padrões de terras raras. Esses estudos mostram que a

mineralizaçáo e os BIF estéreis (magnetíticos) são de or¡gem semelhante e indicam

que a deposição da mineralização aurífera ocorreu em sincronia com a

sedimentação quím¡ca das formações ferríferas.

A mina Morro Velho, conforme Ladeira (1980, 1988 e 1991), juntamente com as

minas Bicalho (Vial, 1980a), Honório, Faria (Moreschi, 1972) e Raposos (Godoy,

1994), têm contexto geológico semelhanles entre si e local¡zam-se no distrito de
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Nova Lima-MG, na porção NW do greensfone belf Rio das Velhas. Os BIF e a

formação Lapa Seca (rocha de quartzo-anker¡ta-dolomita maciça ou xistosa, de fato,

BIF de fácies carbonato) que contêm as mineralizações auríferas mostram-se em

situação estrutural distinta das m¡neralizaçöes da borda NE do Q.F. Porém, o ouro

natural da mina de Morro Velho (dados de Ladeira 1991) mostra populaçöes Au-Ag

muito semelhantes às da mina do Pari, a despeito do grau metamórfico ser mais

baixo (Figuras 77 e 78). Dados de geotermomelr¡a da mina Raposos (Godoy' 1994)

indicam temperaturas intermediárias entre as das minas São Bento e Par¡. Neste

caso, suspe¡ta-se também de efeitos de múltiplos estág¡os no distrito de Nova Lima,

com remobilizaçäo do Au e sulfetos em cond¡ções metamórficas intermediárias (xisto

verde médio, zona da biotita), mu¡to provavelmente, devido ao condicionamento

estrutural, o qual permitiu a formação de zonas de fraqueza E-W em charneiras de

dobras, condicionando baixa pressäo litostática e alta pressão de fluidos. Assim,

como foi observado na Mina Säo Bento, ainda que em situações restr¡tas a locais

específicos de charneiras de dobras rompidas, possivelmente a mineralização por

remobílizaçåo, na regiäo de Nova Lima também ocorreri¡¡ em temperaturas mais

baixas.

Sobre a metalogênese dos depósitos auríferos no distrito de Nova Lima existem

duas principais correntes de pensamento: uma advogando processos singenéticos

sinsedimentares, fundâmentada por Ladeira (1980), e a outra processos

hidrotermais-orogênicos, defendida por Lobato et al. (1998 a,b), Viera (1988 e 1991)

e Vial et al. (1 987).

No Brasil, da mina de Crixás, foram descr¡tas condiçöes metamórficas semelhantes

às da mina do Pari, porém, segundo Thomson (1991) e Magalhães & Nilson (1993a),

a mineralização associar-se-ia a um evento retrometamórf ico que gerou alteração

nas fases minerais de maior temperatura como, por exemplo, nas granadas e

estaurolitas. Estudos mais recentes detalhados por Petersen Jr (2003), na mina de

Crixás, mais precisamente no Corpo lV, petrográficos e geotermobarométricos,

mostraram que a mineralizaçåo se associa a um evento antigo D1 (T=225 a 350oC,

P=2-4,2kb, interpretado como paleoproterozóico), que foi remobilizada intensamente

num evento D2 (T=425 a 475oC, P=5,8 a 10kb) com a formação de granada e

biotita, e também afetada por um evento final D3 (T=225 a 325 oC, P=0,5 a 1,2kb).

No evento final (D4), considerado neoproterozóico, houve a reestruturação dos

corpos mineralizados por cisalhamentos, que, porém, não remobilizaram o Au.

Ahrer G C Tese de Doutorado 187



I'sutluçîut I'cln¡g<ttttilir:o a Ã lclaltry4:rtttliut do ltlinu de ilu do l'ari c /lrrctùnvs, Nli tb Q. l'

MORRO VELHOinulas

(u
.9
E
(O

s

¡ 100

ino
BO

70

60

50

% Atômlcâ

Morro Velho

n,,nou'oïu,
Pop 1 5,70 6,46

Pop.2 4,06 4,1O

ffi[[*"
GT8O 6781 67A2 6783

40

30

20

10

0r
'r 533 1534 15351530 1531 1532 6779

Amostras

¡xr¡ruluçircs(dltkrsdcl.r¡tlcir¡r, l98ll).Noolrrlosupcrior'direitodnlìgrtrua¡rrcscnltt-sctttclaçiroÂrr/Âg.

Au/A RIgPA
tAu
uAg

Pari
Au/Ag

Min Max
Livro 4,80 6,18

lncluso 4,36 6,13

l0! |d ilt [.' il.t il¡ t!4 tfì |t |3 llî
ililil[[[l[lilil

conr¡xrsiciotrnis o lcxlurois (l,ivro r: incluso) (tludos do Schorsr¡hor o Irl. (1991). in Al¡rcu. (1995). No utttlo stt¡rcrior
di rci to. dt lì gu ro ol)rcscn l¡r-so l roltçloÂu/Â g

Abrcu. G.C. Tcscdc Dot¡torado 188



Eyolução Petrogenélica e Metalogenética da Minq de Au do pari e Àrredores, NE do e. F.

Aspectos metalogenéticos do ouro relac¡onados a processos de ¡etrometamorfismo

em rochas de fácies anfibolito também foram descritos da mina de Ouro Fino, de
Riacho dos Machados, localizada no norte do Estado de Minas Gerais (Fonseca et
al. ' 1991), onde a mineralização está contida em quartzo-muscovita xistos e as
encaixantes são metassedimentos com granada e estaurolita. Na mina do pari,

entretanto, os efeitos petrográficos de retrometamorfismo são muito fracos a

ausentes, tanto nos minérios quanto nas rochas encaixantes e/ou associadas da
seqüência metavulcano-sed¡mentar. euando muito, ocorrem remobilizações
menores e sem importância metalogenética.

Mundialmente, existem diversas mineralizações de Au que se assemelham à mina
do Pari.

No Kolar Gold Field, lndia, Narayanaswami et al. (1960) descrevem mineralizaçöes
muito semelhantes ao pari quânto ao grau metamórfico e às características
petrográf¡cas das principais litologias. No entanto, ocorrem do¡s tipos principais de
mineral¡zação. o economicamente mais importante, denominado tipo champion,
consiste de veios de quartzo com raros sulfetos e carbonatos (Narayanaswami et al.
(1960) e Hamilton & Hodgson (1987), associados a zonas de cisalhamento dúctil-
rúptil, sendo epigenéticos, os minérios do tipo champion correracionar-se-iam, na
mina do Pari, ao tipo subordinado de minerarização, encontrado no veio de quartzo
da unidade C, O segundo tipo de Kolar, chamado de Oriental, const¡tu¡_se em
mineralizaçôes surfetadas, semerhantes à minerarização principar do pari, e estudos
termodinâmico-metalogenéticos em sulfetos (Anil et al., 199 1 ) têm encontrado
evidências indicando a formaçäo/deposição sinvulcânica dos protominérios dessas
mineralizações em temperaturas próximas a 320oC.

As minas de campberl e Dickenson, no distrito de Red Lake, canadá, são outros
exemplos de mineralizações bastante semelhantes à mina do pari. Encontram_se
encaixadas em rochas metavulcân¡cas básicas e possuem paragêneses de minera¡s
de ganga e de minérios análogas.

MacGeehan & Hodgson (r980) descreveram regionarmente três eventos de
formação de sulfetos e conseqüente minerarização aurífera os quais seriam,
inicialmente, vulcano-exarativos e metamórficos, nos tempos finais de geração dos
depósitos.

Em estudos mais recentes, Mathieson & Hodgson (19g4) levantaram aspectos,
indicando que o evento metamórfico-deformacionar finar foi preponderante na
gênese e caracterização da mineral¡zaçâo. Mostraram que as encaixantes alteradas
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hidrotermalmente sofreram lixiviaçáo de Na e Mg, e enriquecimento em Fe, Mn e Ca,

diferentemente do que ocorre nas encaixantes do minério da mina do Pari.

A tendência de autores que trabalham sobre a metalogênese do ouro em terrenos

de tipo greensfone belf arqueanos como, por exemplo, Kerrich (1983) ou phillips &

Groves (1993), Goldfarb et al. (2001), Fyon et al. (1988) e Cotvine (1989), entre

muitos outros, é de defender o modelo metamórfico para a gênese dos depósitos,

argumentando que nas zonas mais profundas (das "raízes") desses terrenos haveria
lixiviação de Au e outros elementos, seguida de transporte para nfveis crustais mais
rasos e redeposição nos terrenos de mais baixo grau.

Assim, de um modo geral, processos de natureza ep¡genética para a geração dos
depósitos auríferos nos terrenos greenstone belf arqueanos são defendidos pela

maioria dos autores nos seus trabalhos mais recentes (cf.: Boyle, 1g7g, 19g7; entre
outros).

Outros autores, representados por Hutchinson (1973, 1993), Fyfe & Kerrich (l9ga) e
Oberthrir et al. (1990), entre outros e, no Brasil, por exemplo, por Ladeira (19g0),

Schorscher et al. (1982, 1986, 1991), e, mais recentemente, de Wit (2004), divergem
dessa tendència, defendendo processos s¡ngenéticos, vulcano-exalativos, vulcano-
sedimentares e/ou sedimentares para a formação de determinados tipos de
depósitos auríferos.

No caso da mineralizaçåo de ouro da mina do par¡, nota_se que uma série de
processos diferentes contribuiram e influenciaram na constituição do depósito. Há os
efeitos tectono-metamórficos predominantes da principal orogênese que afetou toda
a região da borda sE do cráton do são Francisco, de idade paleoproterozóica

superior (Schorscher, 1992; Noce, 199S; Teixeira et al., i996 e 2O0O). O
metamorfismo regional foi de fácies xistos verdes superior transicional para anfibolito
(subfácies epidoto-anfibolito) e, claramente, posterior em relação à origem (primária)
dos protominérios e minérios do Pari. o metamorfismo afetou os minérios de formas
múltiplas: texturalmente, por cristaloblastese, recristalização e neocristalização
metamórfica, causando a liberação e o cresc¡mento granulométÍ¡co relativamente
grosso da maior parte do ouro e, composicionalmente, por reequilibração
geoquímica e o decorrente aumento do teor de Au na sua liga Au_Ag natural.

Na análise da deformação tectônica nota-se sempre e de forma bilateral-simétrica
em relação ao horizonte do minério, a foliação mais forte das enca¡xantes imediatas
da mineralização. seguem-se os anfibolitos da seqüência vulcano-sedimentar com
deformação mais fraca e, por último, os próprios minérios sulfetados com ouro, onde
a foliação (principal) é mÍnima, passando, localmente, a imperceptível. Esses
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exibem, ainda, relaçöes de intensidade da foliação principal (Sn) inversamente

proporc¡onais aos teores tota¡s de sulfetos, pr¡ncipalmente, quando predom¡na a

arsenopirita.

Fica assim evidente que, analogamente ao metamorfismo, a deformaçäo principal

também se superimpôs a uma seqtiência litologicamente heterogênea, sedimentar

ou metassedimentar (de grau mais fraco em relaçäo ao metamorfismo regional

principal), compreendendo os minérios sulfetados de ouro, como o horizonte mais

litificado e competente.

As condiçöes terma¡s, conforme indicadas pelos dois tipos texturais diferentes de

arsenopiritas e as composições das ligas naturais de ouro dos minérios do Pari,

caracterizam duas gerações geneticamente distintas de arsenopiritas e, pelo menos,

três gerações texturais de ouro.

A segunda geraçäo de arsenopiritas metamórficas do Pari ocorre ou em cristais

ind¡v¡duais idiomórficos, pobres ou ¡sentos de inclusóes, ou ainda como bordas de

crescimento idioblásticas, também sem inclusões, sobre restos, preservados como

núcleos em seu interior, de arsenopiritas da primeira geração, ricas em minúsculas

inclusöes de outros sulfetos, ouro e minerais de ganga. As composições do ouro do

Pari, quando incluso em arsenop¡ritas ou na forma livre, variam dentro da mesma

faixa composicional, bastante estre¡ta, notando-se ainda uma leve, mas nitida

tendência a uma maior pureza do ouro livre (Figura 78). Essa faixa é a mesma

mostrada também pelo ouro ¡ncluso nas p¡r¡tas (metamórficas) e o raro ouro fivre de

São Bento, assim como pelo ouro livre de Bahú e no Grupo Quebra Osso, na

pedreira Micon, representando ouro metamórfico mais puro, com teores mais

elevados de Au na liga (80-90%-atômicos), se comparado com o ouro incluso nas

arsenopiritas de São Bento, que varia tendo 65-70%-atômicos de Au na liga natural

(Figuras 79 e 80).

Fica evidente, assim, que o modelo metalogenético de multi-estágios (e multi-

processos) é o que melhor se adequa às características da mineralização aurífera

da mina do Pari. Esse modelo, desde Hutchinson & Burlington (1984), é aplicado

para explicar muitas mineralizações associadas a metassedimentos químicos

arqueanos (por ex.:Oberthür et al., 1 990; entre outros) e foi, mais recentemente,

reapresentado e complementado com dados novos por Hutchinson ('1993).

Com base nesse modelo, considera-se o depósito aurífero do Pari como sendo de

caracteristicas primárias vulcano-exalativas, singenético-sinsedimentar quanto à
gênese dos protominérios e/ou minérios, proximal em relação ao foco magmático

das rochas basálticas de fundo oceânico associadas no Grupo Nova Lima do
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arsenopiritrs (dados de Schorsoher e al. (199t), in Abreu, (1995)). No canto superior direito da figura a relação Au/Ag.

Figura 80: Diagrama de C-omposição do ouro natural (oZatômica) da mina do Bahrl (Amostras 52 a64)e pepit¡ doAu em voio
de magnesita da Pedreir¿ Micon (¡¡ss¡. 7M) Gr. Quebra Osso. Observar a disùibuição ern uma classe apenas (Au livre)
(dadosde Schorscher eol. (1991), inAbreu, (1995))o arolrçãoAu/Ag.
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greenstone óelf arqueano Rio das Velhas. A mineralização primáriâ e seu contexto

litológico da seqüência vulcano-sed¡mentar sofreu, posteriormente, processos termo-

tectônicos e hidrotermais relacionados, no mínimo, aos très ciclos orogênicos

principais que afetaram a reg¡äo da borda E-SE do Cráton do Säo Francisco: o

prime¡ro, final da evoluçâo greenstone belt arqueana do SGr. Rio das Velhas; o

segundo proterozó¡co inferior, incluindo o pr¡ncipal evento metamórfico regional

dínamolermal, final do Ciclo Minas/Espinhaço (Schorscher, 1992) ou

Transamazônico (Noce, 1995); e o terceiro proterozóico superior do Ciclo Brasiliano.

Predom¡nantemente o pr¡ncipal evento metamórfico regional progressivo enobreceu

as características mineralógicas e texturais dos minérios pela

recristalização/reconst¡tu¡çäo dos sulfetos a liberação e o crescimento

granulométr¡co dos gråos de ouro, aliados ao enriquecimento do Au na liga natural

Au-Ag do metal nobre. As transformaçöes mineralógicas e os respectivos

transportes geoquímicos metamórficos, entretanto, ocorreram tanto nos minérios de

ouro quanto nas rochas encaixantes e associadas à mineralização, praticamente in

situ, sem causar maiores dispersões e/ou contamìnaçöes nos conjuntos petro-

metalogenéticos estudados.
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Gapíturo vilr: coNcLUsÖEs E REcoMENDAçÖES

Vlll.1 Considerações Geológicas e Metalogenéticas Fundamentais

A natureza policíclica da região NE do Quadrilátero Ferrífero, as principais estruturas

deformacionais indicando cinemáticas ortogonais, as diversas idades

geocronológicas características na porção sul do Cráton do São Francisco como um

todo, e compreendendo a quadrícula de Florália extensões do Supergrupo Rio das

Velhas, contendo várias mineralizaçöes auríferas associadas aos BIF tipo afgoma

arqueanos, evidenciam, por s¡ só, a influência de diversos eventos termo{ectônicos

relacionados aos pr¡ncipa¡s ciclos orogênicos regiona¡s e que, consequentemente,

também geraram e afetaram as mineral¡zações auríferas. Os diversos estudos sobre

a metalogênese do Au das minas do Pari e Säo Bento convergem no sentido de

origens sinsedimentares de suas mineralizações, salientando assinaturas

singenéticas, mesmo que de protominérios pré-existentes aos eventos termo-

tectônicos reg¡strados em suas litologias (Abreu A. et al., 1988; Schorscher et al.,

1991;Abreu c., 1995, Martins Pereira, 1995; de Witt et al., 1998, 2004; Valladares,

2000,2004).

No Quadrilátero Ferrifero ocorrem diversas mineralizações auríferas arqueanas,

hospedadas em BIF tipo algoma, sendo a grande maioria dessas minas em fácies

xisto verde, ou seja, em grau metamórfico mais ba¡xo que pari. Os efeitos multi_

estágios nessas mineralizaçöes auríferas näo são referendados pela maior¡a dos

autores. Porém, alguns dados extraídos da literatura podem ser reinterpretados

como efeitos de diversos processos posteriores à deposição principal da

mineralização.

Os estudos realizados permitem algumas conclusöes que confirmam a proposta

inicial do trabalho. Pode-se observar e caracter¡zar mais de um processo que afetou

a m¡neralização aurífera da mina do Pari, e que tais processos, por suas relações
geotectônicas regionaís, também devem ter afetado as demais m¡neralizações

auríferas arqueanas próximas, assim como do euadrilátero Ferrífero, em geral.

Porém, a quantificação mais precisa de cada um desses estágios é muito ma¡s

complicada. Hoje säo observados, principalmente, os resultados finais de diversos
processos que atuaram na mesma regiäo, sobretudo dos eventos mais marcantes

e/ou finais. Somente trabalhos ainda mais delalhados, objetivando a busca de locais
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a¡nda mais preservados, típicos de alguns desses processos, poderáo contr¡buir

para equacionar melhor as influências qualitativas e quantitativas de cada um dos

eventos envolvidos. Porém, para tais estudos, é imprescindível dispor de mapas l¡to-

estrutura¡s de detalhe e amostragens especlficas representativas de cada uma das

possíve¡s fases.

As mineralizaçöes auríferas em BIF t¡po algoma arqueano säo comuns nos mais

diversos greenstone belfs mundiais. Crocket (1991) sal¡enta que as formaçöes

ferrlferas tipo algoma mostram as principais anomalias de Au em rochas da crosta,

pr¡ncipalmente naquelas de idade arqueana, com uma média de 38 ppb de Au. Em

sua listagem, comp¡lou dados de diversos greenstone belts dos escudos

Canadense, da Afr¡ca do Sul e da W-Austrália. Um estudo sistemático de avaliação

dos BIF do Q,F. ainda não foi feito, No entanto, nos relatórios internos da

UNAMGEN Min. e Met. S.A. consta que quase todas as formaçöes ferríferas da

quadrícula de Florália, inseridas dentro da seqriência do Supergrupo Rio das Velhas,

mostram anomalias de 0,1 a 0,7 ppm de Au (Schorscher, 1988b; Abreu, G. 1995).

Muitos autores advogam a baixa potencialidade aurífera de terrenos de médio e alto

grau metamórfico (Phillips & Groves, I 983; Phillips, 1985; Groves & Batt, 1 984;

Hodgson, 1989 e 1993; Lobato et al., 1998a,b), baseando-se em modelos

metamórficos e/ou h¡drotermais de lixiviação de vários elementos inclusive dos

metais nobres das zonas mais profundas e de maior grau metamórfico da crosta.

Esses modelos metamórficos (Kerrich et al, 1983, Groves et al., 1987) e de

desvolatilização de crosta (Colvine et al., 1984), bem como o modelo mais moderno

de "orogen¡c gold' (Goldfarb et al., 2001), desconsideram os terrenos de médio e

alto grau metamórficos como potenciais de mineralizaçöes auríferas de grande

porte/classe mundial, a despeito dos exemplos existentes (comentados a seguir).

Assim, mu¡tas vezes, acabaram desencorajando investimentos em prospecção e

pesquisa, quando, de fato, ainda falta muito a fazer nesses terrenos, sobretudo no

Brasil, a começar pela geologia básica de campo e por trabalhos de reconhecimento

litológico e geoquímico.

Mu¡tos dos terrenos greenstone belt mundialmente conhecidos contêm

mineralizações auríferas econômicas em áreas de médio a alto grau metamórfico,

várias destas sustentando minas de ouro de classe mundial, a exemplo de Hemlo,

no greesntone belf de Wawa (Mason, I gg5; Kuhns et al., 1 986), Dickenson e

Campbell, no distrito Red Lake, Canadá; Renabie, Lennox, Bar 20 e Remco no
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Zimbabwe (Fripp, 1976a,b; Tabert, '1987, Oberthür at al., 2000), além de diversas

minas no Kotar Gold Fietd, na fndia (Narayanaswami et al., 1960). No Brasil, também

ocorrem vár¡as minas de Au em grau médlo, a exemplo de Fazenda Brasileiro, em

Teofilandia, Bah¡a (Alves da Silva et al., 1 998; Nascimento et al. 1998; Geraldes et

al., 2000) e Riacho dos Machados, Minas Gerais (Fonseca et al., 1991), entre

outras.

Nesse quadro, considera-se a m¡na do Par¡ caracterizada como uma m¡neralização

aurífera arqueana, hospedada num domínio de rochas metavulcânicas básicas,

toleiíticas de fundo oceånico. O minério de ouro da mina do Pari caracteriza-se como

típica formação ferrifera algoma vulcanogênica mista, com predominância da fác¡es

sulfeto (arsenopirita e pirrot¡ta), encaixada em xistos e anfibolitos que sofreram

processos de alteração de fundo oceânico e transformaçöes poster¡ores por

processos termo-tectôn¡cos, orogênicos superimpostos, arqueanos, paleo e

neoproterozóicos.

Vlll.2 Conclusöes do Estudo

- No contexto geológico do Grupo Nova Lima na quadrícula Florália (1:25.000), as

subunidades litoestratigráficas informais B, C e D e a minerelização aurífera da mina

do Pari, mostram continuidade desde o morro do Pari, como local da mina

homônima, até pouco a norte da mina do Gambá, numa extensäo de cerca de 5 km.

Nesta porção, há continuidade mapeável do Grupo Quebra Osso em posição normal

na base da seqüência do Gr. Nova L¡ma, aqui formado por anfibolitos de basaltos

toleiíticos de fundo oceånico. As mineralizaçöes auríferas hospedam-se em BIF do

tipo algoma vulcanogênicos de fácies m¡sta predominando sulfeto, posicionadas no

contato entre pacotes de derrames metabásicos (anfibolitos) das unidades B e C do

Gr. Nova Lima.

- Sob aspectos petrográfìcos, as paragêneses de silicatos e sulfetos dos minérios à

base de granada + grunerita + biotita e de arsenop¡r¡t¿ + pirrotita (sem pirita), são

indicativos da fácies xisto verde superior transicional à fácies anfibolito como o grau

metamórfíco máximo atingido na região, Este evento metamórfico regional principal

superpõe-se à mineralização aurífera sulfetada preexistente e já metamórfica por um

evento anter¡or mais fraco, como indicam grãos de ouro incluídos em granadas, e

estruturas e texturas palimpsésticas de uma foliação tectono-metamórfica pretérita

(Sn-1).
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- As demais ocorrênc¡as auríferas da quadrícula de Florália semelhantes à mina do

Pari, Pari Norte, Patrimônio e Gambá foram reconhecidas por mapeamento

geológico e petrografiã macroscópica de campo, sendo continuações do Horizonte

Pari, da mina objeto central desta pesquisa.

- A litogeoquímica classificou os principais anfibolitos do morro do Pari como

metabasaltos toleiíticos, indicando, ainda, que principalmente aqueles assoc¡ados à

base da mineralizaçäo aurífera sofreram processos mais fortes de alteração de

fundo oceânico, do tipo espilitizaçäo, evidenciados por teores de Na e Mg

contrastantes entre a lapa e a capa da mineralização.

- Os padróes da evolução geoquímica nas rochas da lapa e da capa da

mineralização, como verificados, por exemplo, em diagramas do tipo Harker e perfis

geológico-geoquímicos (estratigráficos), mostram quase sempre caminhos distintos

e até opostos, que claramente contradizem os modelos simplificados de alteraçöes

hidrotermais por fluidos metamórficos associados a zonas de cisalhamento.

- Os ETR também mostraram distinções entre as rochas da lapa e da capa; já na

mineralizaçäo aurífera do Pari aproximam-se bastante de padröes de BIF sulfetados

de lsua e, principalmente, de BIF vulcanogênicos mistos tipo Socoman iron

formation.

- Cálculos de balanços de massa para os anfibolitos e xistos encaixantes próximos

da mineralização mostraram que trocas inversas teriam ocorrido na capa e na lapa.

Os efeitos de espilitização são mais marcantes na lapa que na capa. A capa da

mineralização deve ter sido afetada por soluções ascendentes, expelidos por

compactação durante a diagênese da BIF aurífera do Horizonte Pari.

- A química mineral das biotitas e dos anfibólios mostrou nítida separação por

unidades litoestratigráficas identificadas. Esses minerais säo também distintos entre

as encaixantes da lapa e da capa da mineralização, sugerindo protolitos pré-

metamórficos de composiçöes diferentes.

- A geotermometria com base em química mineral para a mina do Pari indicou

temperaturas variadas, conforme o método utilizado e o litotipo. Na mineralização,

as temperaturas mêdias obtidas pelos geotermômetros de Granada-Anfibólio e

Granada-Biotita em centros e bordas de grãos sáo de 445 e 493oC,
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respectivamente. o geotermômetro de pirrotita, no minér¡o, apresentou temperaturas
médias mais altas, próximas às obtidas nos sulfetos mac¡ços do Grupo euebra
Osso. O Geotermômetro da arsenopir¡ta indicou temperaturas entre 4g5 e 55SoC,

respectivamente para centros e bordas. comparando-se aos dados de schorscher
et al. (1991), as temperaturas do minério da mina do pari são compatíve¡s com as
condições metamórficas regionais. Há diferenças de temperaturas ascendentes dos
núcleos às bordas dos minerais, bem como entre arsenopiritas da primeira (T-4gso
C) e da segunda geração (T>SOOo C), compatíveis com um processo de
metamorfismo regional progress¡vo.

- Na mina são Bento, de forma gerar, foram obtidas temperaturas mais baixas,
condizentes com a fácies xisto verde (300 a 410o c). No entanto, as arsenopiritas
dos minérios bandados apresentam temperaturas maiores (340 a 410o c) que as
dos minérios discordantes (remobilizados) (300 a 390. c). lsso indica, que as fases
remobilizadas associadas a processos rúpteis (como charneiras de dobras
rompidas) e sem foriação evidente, säo mais tardias, pós pico tectono-metamórfico
em relação ao evento regional principal.

- As ligas naturais de Au apresentam uma reraçäo direta entre sua pureza (fineness)
e o grau metamórfico regionar progressivo, sendo notáveis as diferenças entre as
ligas naturais Au-Ag das minas do pari e São Bento.

- o modelo evorutivo proposto para a minerarização da mina do pari incrui as
seguintes fases:

1-Pré-minério: vulcanismo basáltico toleít¡co de fundo oceânico.
2-Deposição de Au e surfetos diversos, juntamente à formaçäo ferrífera tipo argoma
em período de calmaria vulcânica, por processos sedimentares hidrotermais-
exalatlvos. Durante a deposição cfa BrF já ocorreram processos de contaminação
das rochas da lapa, enriquecendo-as em sio2 e Fe, eventuarmente associadas a
processos de espilitização dos derrames basálticos subjacentes.

3-Erupção de novo derrame toreiítico sobre a BrF aurífera. Neste ocorreram
processos magmáticos cumuráticos, conforme indicam amostras da base do
derrame, enriquecidas em Mg, Ni e Cr.

4-Metamorfismos e deformaçöes por eventos orogênicos superimpostos dos cicros
Rio das Velhas - arqueano, Minas/Espinhaço (ou Transamazônico) _
paleoproterozóico superior, e Brasiriano - neoproterozóico superior a eopareozóico
(o ciclo uruaçuano - mesoproterozóico, näo esta confirmado na região estudada),
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que modificaram a forma odginal dos corpos mineralizados e causaram a destruiçäo
parcial de assinaturas geoquím¡cas sedimentares vulcano-sedimentares e/ou
magmáticas primárias e de alterações de fundo oceånico.

S-Como resultados dessa evolução, existem na região estudada S áreas principais

com mineralizações de ouro confirmadas (além de outras ocorrências menores, sem

dados confiáveis) representando um potencial de reservas de minérios de ouro
avaliado nesse trabalho, com cálculos estimativos, a totalizar 1,1S Moz (milhões de
onças), ou seja, cerca de 44 toneladas de Au.

Vlll.3 Afgumas Recomendaçöes para a Exploração Mineral

- Terrenos de médio e alto grau metamórfìcos podem ser täo potenciais para

mineralizaçöes aurÍferas quanto os de baixo grau. parece haver uma relaçäo
estatíst¡ca direta entre mineralizações de Au e áreas de ocorrência de rochas
supracrustais de greenstone belfs arqueanos no mundo e no Brasil. Muitos autores e
também empresas de exploração consideram áreas de médio e arto grau
metamórfico como de baixo potencial para depósitos de ouro de portes maiores,
com base em modelos teóricos; a realidade da mineração, porém, mostra muitas
minas de Au de classe mundial, cujos minérios e litologias hospedeiras encontram-
se em grau médio a alto.

- Processos tectono-metemórficos podem arterar os padrões morforógicos e
geoquímicos das mineralizações auríferas, mas não necessariamente são processos
metalogenéticos exclusivos, nem sequer preponderantes.

- Na quadrícula de Florália existem díversas ocorrências auríferas; dessas, somente
a mina do Pari foi investigada até certa profundidade. As reservas da mina do pari e
das mineralizações associadas na continuação para N do Horizonte pari foram aqui
estimadas em cerca de 44 t de Au. lsso abre oportunidades novas de prospecçäo e
pesquisa para o ouro, tanto na quadrícula Florál¡a, quanto em outras partes do Sgr.
Rio das velhas no Quadrilátero Ferrífero, bem como em outros greenstone belfs do
Brasil.

- Processos tectono-metamórficos mais vigorosos, além de modificarem aspectos
primários das minerarizações arqueanas, podem transformá-ras, dando{hes
características metalúrgicas melhores quanto à granulometria, ao grau de liberação
e à pureza do ouro, agregando valores econômicos decisivos em depósitos,
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outrossim limítrofes ou não-econômicos, e valorizando ainda mais os depósitos e as

jazidas de qualidade.
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Anexo 1: Mapa Geológico Compilado da Borda NE do Quadr¡látero Ferrífero
(esc.: 1 :1 00.000)
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23K 7 fândue Pr€tô aon

PA.21 z3t\ cou46t 77821 797 'anqus Proto onqlom. Maq. (6eixo de qzo-Dórfiro) á4t 42t58
PA-28 23K aao46: 77A2gg!

23ß 7782e]71 fândue Pr6tô 162t70
PA.3O 23 32tqF' 162nO

PA-31 23K 66044: 7782431 om Maq, 5260
PA..32 23ß 66043t ttø259t

23K
PA-34 Á8t45 | 46/53
P4.35 23K 66059t 77At,tA4 luarlzito Msq. R¡co €m C¡an¡ta 330t40

77t 2A1rO
P A-31
PA-34 23K 66054t 7t81E7a )u¡rtzito Mão. 60/58
PA-39 23K 7i a5/55 iAC-OO01

PA-4O zgK 66u49i
P 4.41 ts6050, 7ta1e7¿ fuÊdzitoG e Conolom. lntsrcaladge /ot65 t54t55

i-;:--
P 4.42 23K 7i 1751 ùártzitôÊ c Condlôm. lntêrcâlâdos 90n 4-t
PA-43 zlK 96045', ruê báEico 70n tano

P A.Á¿ 774156f \nf¡bolrto D¡ebesóido frêco tAÇ-ooo2
PA-45 66061 7741474 fuârt¡itôc ß Cônôlôm lntârcâlâdoÊ 351ftO õß4
PA-46 23K 6604O I tø121 luarlzito EsolnhEco 350/55

23K 774124f uârt2¡tô EsôlnhÉcô {êÊtaât êruzgdE invsrtidâ- oêd Portê)
PA-44 23K wotS: 77ø1244
PA-¡9 23R 7781138 luertzito EeDinheco lConolomorado mongmlticol
PA-5O 6 774111 uartzitq EsÐlnhaço
PA-51 23K 66096: ¡//ö111t )uarEito Ésplnhaço (micácao) 50n0 t2185

P¡.J52 lot to
P4.53

-ffi'
778MÍ etÌtâ-x¡r¡to

P4.54
na

PA-56 )3K 7782341 uartzito Conglomerátrco. c,l Py (Elocos rolados) 317nO
P A-57 23K g5T6^ 77F207 ñlolho sroiloso N,Lima

P4.58 23K 8577 I /ø2231 êl¡los lorruolnosos N.L
PA-59 6CAzt 77t tìuvtÕâs dô uof. usface
PA.AO 23K 65496: I I ö254¿ uvróes do COr. Uaßça
PA-tt1 23t 77AZ26t

PA-62 23K 65463: 7781851 lRib. caracâ llocos dc lMaq 4A170



Anexo 2: Tabela 1 - Relaçåo de Afloramentos da Área da Mina do Pari e Arredores (cont,)

IDNT tsEAUItN(JIN(JKIHt ¡t L¡totlpo Sn LN SO Fraturas Amostras uescrlcao oa amos¡ra Fotos Prancha
PA-63 65864i 77817tt ìib Cârâcâ )notom e ouaÍ7llôs 'U
PA-64 65862e 778175a Caraça )nqlom e ouartzitos r 5i 80 290t40 5/80
PA-ti5 23t< 658ti3t /7815t! R¡b. Caraca uaftzto conolomerát¡co. c/ Pv 45t44 40
PA-66 23K 65867t 77e152t ìib Carâcâ luartz o conglomerátrco, c/ Py (€strat. Cruz normais) 2?,56
P4.67 23ß 6587't 77AM71 ìib. Caraca ,ot72
PA-68 23K 65875[ 774144L ìib. Caraca 20t70 lo/50
P4.69 23K 65881( 77A13At ìib. Caraça luarÞ¡to 40/68

23t< 65A7At I t41351 ì¡b. CaraÇa alco-xisto do Q.Osso ,Jb5/60
23R 65866: 774119i Rib. Câracâ uârtz¡to cohõ¡omêrático. c/ F ]48/40

P A-72 23ß 658808 778139i Caraça tue básico Þorfiritico
PA./3 23t< 6b240t /7953 /: )nqo 50co onolomorado Novâ L¡ma

23t\ 66961i /40265t Jrucutu 3bu/10 .5t2t)

P A-75 23K 66951: /80303€ lrucutu f rus¡vâ básice inlêrÞóeri2âde 196/05
PA-76 ??K 671448 7RA395( irito FD BD-81

23K /8041Jt Jrucutu anqa
PA-74 23 6/1771 /ao427t lrucutu ìolo efoilôso merrôr¡ ¡Jo N.Lima
P4.79 2aK 67159i 780388r ova L¡ma- anfiboitos e xistos micáceos
PA-AO 23ß 6lO/ët /8039rJ: Jrucutu taÞtflto nco. srlrcoso
PA-81 23K 6/443¿ 74O4021 Srucutu andá h6metítica rica

P4.82 )3K 67r)111 780413i ucutu irito
PA-83 23t\ 669Uðt /80406( Jruautu D-uU/. azm 85. dro 85N. 51m de rtab¡r¡to
PA-44 23K 668171 780303!
PA-45 66797t: 780283e Jrucutu
PA-öti ¿Jt< 668104 'ao30 t2 Jrucqtu
PA-87 ¿3^ til lo i cA-2003-ooti \nlrbolrto qÍosso can Inatado
PA-88 23K ttl999t 779213t rari Lsste ìolo l¡G
PA-89 23K 679t 7791 )2r¡ Leste iôlo mârlom esclrrô
PA.9O 23K 679t 7792791 ìri Lesto ioìo marlom escuro
PA-91 23t< 6titi5{J1 7 /92542 3CA-2003-OO8



Tabela 2 - Relação de Afloramentos Reg¡onais e da Mina do Par¡ e Arredores

5õlo vermelho da base da S,Seqlq



Anexo 2: Tabela 2 - Relação de Afloramentos Regionais e da Mina do Pari e Arredores

Pto zona UTM E UTM N Local Descr¡cão Folracao Lr neac Amostra Jrancha
AS-53 23K 662592 7789258 rumal ïalcor(isto mixed 40t52
AS-54 23K 6ô2610 /78E903 3rumal Solo do Q.Osso, Visla para o Cqraça e C. Sít¡o
4S.55 )3K ô631s6 7789082 3rumal 3tF t00/55
4S,56 23K 663170 7789129 3rumal 3tF

13K 662240 7749023 3rumal Pocos, BIF a 1m de orof 120t50
AS-58 ,K 662213 7789071 3rumal 3lF com 2 foliâçöes, dobrâdo 110140 e 120,160 145t35
ae_(q 23K 661670 7788548 Snimal 3if c/ Fil¡tos N.L¡mâ 130/71
AS,6O 23K 661604 778E553 JelÎ[ E fumat QueDra 9sso \¡etab¿isica do Nova Lima
AS-61 z3K 661688 7788524 redil Brumäl Quebrâ Osso lontat,ô c/ Metaultrarnáf¡ca do Q.' 125t47
AS-62 )3K 661812 7788399 rerfil Brumal Quebra Osso Jtlêhrâ ôssô
AS-63 23K 661941 7788334 reÍ¡l Brumâl Olrebrâ Ossa) solo vermelho do Q.osso
4S.64 23K 662067 t7EE27 -efi lJrumat QueDra usso Solo Vermelho, formiaue¡ro c/ frao amarelo e veio de Ozo(exudâcåo)
AS-65 23f 663150 7792991 lerfil Brumal Quebra Osso Garimoo do Lac¡nho. B¡f e Graf¡ta-xisto venulado
AS-66 23R 663011 7793060 Perfil Brumal Quebra Osso Contâto BIF e Grafíta-xisto 128t30, tat. 42/6 130/45
4S.67 z3K 663811 778t371 rerf¡l Brumal Ouebra Osso ÍïG
AS-68 23K 664476 7786116 redil Brumal Quebra Osso fTG
AS-69 23K 662951 7786580 )erfil Brumal Quebra Osso Ser¡cita-quartzito da S. Boâ Vistâ 30/E0
AS.7O 23K 662891 7786523 JenI ðrumat QUeDra usso 3locos do Ouebrâ ossô
4S.71 23K 662566 7786554 )erfil Brumâl Quebra Osso 3locos do Quebra Osso(contato escavado)
AS-72 23K 662354 7746673 )erf¡l Brumâl Quebra Osso :llor¡trto e tãlco-x¡stos
4S.73 23K 662267 7E6E33 rerf¡l Brumal Ouebra Osso Talco-x¡slos
AS-74 23K 662't94 7787150 reffil Brumal Quebra Osso Ialco-x¡stos 't14t60
AS-75 23ß 661550 7784176 )erf¡l Brumal ouehrâ ossa) Talco-xisto 20t75
AS-76 23K 661400 77 88157 )erf¡l Brumal Ouebra Osso Tãlco-xisto 125t90
AS-77 23K 6ô1368 7788161 )erfil Brumal Quebra Osso x¡sto vermelho quartzoso do N. L¡ma 120t45



Anexo 2: Tabela 3 - Relação de Afloramentos da área do Gongo Soco

Ponto uooroenadas
Latitude I Lonoitucle

UIM
EfN

AtÍtude
(m)

Un¡dade
Litoestrat

Fol¡ação Sn
¡/

tstxo de
Dobra

E¡xo de
Crenulacão

Llneação
Mlneral

Descrição a

GS-,I N 43"32'57 015" i 19"57',16.953' 65144r 779248!, ìandarela lanqa ferruginosa sobrê âs rochâs dâ formâcão Gandârelâ
/v 43'33,48 633" 65034t 779344i .)auê

GS.3 w 43"33'44 632" I '19"55',44 s16' 650484 779573t 'lova Lima X¡sto
GS-4 /v 43'33',1S 080' ì 19"55'55.724' 651224 779534f spinhâÇo 130t45 )rtoquartzito com estrat,ftcaÇão de médio Þone
GS-5 N 43"33'17 7F'ã" i 19"56'27.783' 65125t 7794401 'lova Ltma lif tipo alqoma, fác¡es óxido
GS-6 N 43"33'09.452" j 19',56',37.082" 65149: 77qÁ11Á iandarêle tabirito maclco hematftíco lantioe lâvra Gonoo Sôcol
GS-7 /v 43"32'39.935' i 19"56'26.498" 652352 7794431 )áuê 140125 tabirito hematÍt¡co (l\lineraÇão Barra ¡,4ansa)
GS-8 N 43"30'1A.237" ì 19"55',13.086. 65649¿ 779665: spinhaÇo lonqlomêrado SoÞa Brumadinho
GS-C N 43"33',12.767" I 19"56',28.035' 65139ç 779439: 1130 m 'Jova Lima 90/3n (isto lilás rolado (xisto Nova Limâ)

GS-10 N 43"33'10.744" ì 19',56',27.400' 651¿5F 77q¿41 ,lova Limâ
/v 43"33'05.765' 'I9"56'26.449' 651601 779444( 1'158 rn )anqa

GS-12 N 43'32'04 1A)" ì 1905ô',28.448' 65339r 779436a 1195 m )auê 142t32
N 43"33',05 294" I 19"56',29.080' 65161{ 7794355 1185 m lauê-Gandarola
/v 43"33',00.507' ì 19"56'29 78e" 65175r 77qÁ33F 59m lanoa

GS-,I5 N 43"32',58 433" ì 19'56',30 910'. 65181¡ 7794301 57 langa
GS-16 N 43"32'55.922" j '19"56'30 922' 651RÊ' 7794301 143 Gãndârela 260t20
GS-17 N 43"32'52 7s1', i 19"56',30.929' 65198( 7794295 1128 lanqa
GS-18 N 43"32'49.179' I19"56'31.160" 65208, 7794291 l0C6 m lanoa 130t25
GS-19 N 43"32'46.924" ì 19"56',33.255' 652145 779422( 1 068 m !andarela
GS-20 /V 43"32'40.999" ; 19'56'.34 248" 65232. 779419¿ 1031 m -lanoê ferruginosa
GS-21 N 43"32'37 .795" i 19"56',34 807' 65241¿ 7794171 973 m lauê-Gandarela 145n0 oha de trans¡cão: bif fáciês cârbonato-bif fácies óxi.Jo

N 43"32'43 C]47" s 19056'35.e56' 652261 779414 997 rn ìandarÊl¿ 120t45112t12 (stos rósoos intomÞêrizâdôs ¿om zo¡lê de trrrm
GS-23 N ß\2'42.868" I 19"56',36 800" t35226( 779411r _ 969 rn landârêlâ 155DO ona de transição: b¡f fácies carbonato-brf facies óxido
GS-?¿ N 43"32'45.119" s 19"56',36 800' 652202 779A2Al )aqê-Gandarê¡â 160t13120t?O 8A/15 tabirito mistoi fácies óxido e carbonato

N 43"32'47 .456" i 19"56',27 731 ' 652135 7794391 960 m iandarolê 121t)3 tabirito misto: fáciês óxido e carbonato
N 43"32'47 a73" ) 19'56'27 246" 65)1)a 7794411 938 m lauê-Gandarela

GS-27 N 43'32'47 59A" i 19056',20 674" 65213: 779461 1 009 m 'lova Lima 51t28
ry 43'32'50 4'16" s 1sÓ5619.949' 652051 779463( ,lova Lima 146t35 195t21 Xisto fêldsoático

GS-29 N 43"32'51 .652', 19"56'20.,187' 65201a 7794625 1031 m ,lova Lima Oaôga itab¡rit¡ca rolada. Solo com plaqLretas dê x¡sto vorde
GS-3ô N 43"32'51 .A79" ; 19',56'21.685' 652008 779A5Ai 1047 m ,lovâ Lime ìolo laranja avermelhado
GS-31 N A3"?)'5,Ã 41t" ; 19',56',23 071" 65193¿ 779Á5Á1 ,Jova Lrmâ

N 43"32'55.425" i 19"56'25 0S6' 65190¿ 7794475 1073 m ,Jove Limã vletabás¡ca, clorita xisto
GS.33 N 43"32'57 .246" ) 19"56'25 274' 65185 7794474 1088 m ,Jova Limâ Jlocgs de xistos verdes
GS-34 N 43"32'59 111 s 19"56',24.508' 651797 779449t 1'1 13 

'n
;anQa )anoa latêr¡tica ocrê avêrmelhâdâ 10

GS-35 N 43"33',01.845' i 19"56',26.319" 65171 779444i lanqa Jâncâdes dê canôé
GS-36 ¡r/ 43"33'11 699' s 19"56',28 254. 65143( 77p434( 21 m !ova Lrme (isto feldspático cinza

N 43',33',10.1'15" s 19'56'28 501' 65147( 7794378 \lova L¡me 13715'0,142|aF, 190/35
GS.38 /v 43"33'08.053" s 19"56',28 289' 65153É 7794384 lehdârêl 170t45
GS-39 N 43'33'07 427', s 19056'28 gss. 65155r 7794362 1129 rn ;andarela tabirito migto com mâonetitâ' fácies óridô-fáciês ôzrhonâfô
GS-40 N 43'3g07 57s', s 19"56',31.668' 65154( 779424C 1 1:ì0 m landar€la 164t45 Itabir¡to misto com mâônÊtitâ Éåcies óyido-fá.iês .îrhôni¡tô
GS-41 'v 43o33'oa BBc' s 19"56'34 638' 65151( 779414p 1lOA¡n iandârela 1t30t25 Itaþ¡r¡to mlsto com maqnetita: fáciês óxido-fácies carbonato
Gg-¿)

'v 43"33'09.399" 19',56'35.325. 6514S5 77941e,f 1'109 m iandarola 12i¡,121' Itabirito intemperizado ocre
GS-43 /'/ 43"33'09 345' i 19"56'37.406' 65149É 77941Ol 1117 m .)auê 90/30 tabirito misto; fáciês órido
GS-44 w 43"33'08 858' i 19'56'38 l1A' 65151r 7794081 1109m leuê 70t70 to8/o5 tabirito migto, fác¡es óxido
GS-45 w 43'33',10 378' 19"56'37 2A5' 651¿6É 779410t 1125 m )auê got)4 tabir¡to m¡stot fácies órido
GS.46 N 43"33'05 252" s 19"56'41.308' 65161 779398i 108? m )auê-Gandarela 127t25 90¡ 5 tâbirito misto: fáciês óxi.lo-fácies cãrbo¡ìâtô
GS-47 ¡r' 43'33'06 903" I 19"56',44 SS7' 65156( 779387( l06a m lauê-Gandarela 192t?A 105/05 tabirito misto fácies óyi{lô-fánies ôârhônâfô
GS_¿8 N ß033\2 39A. i 19"56',46.766' 65140{ 't793417 1057 m lauê-Gandarela 14ît116 102J12 tâbir¡to m¡sto: fácìes Áyi¡lñ-f4.iês .ârhôhâr^
GS-¿0 N 43"33'15.148" I19"56',49.845' 65132, 77C372! 1009 m lauê-Gahdârelâ 165121 2)îtt1a tâbirito migto facres óx¡do{acre9 carbonato
GS-50 ¡\/ 43"33',16 023" ; '19'56'48.194' 65129r 779i?7 A 1012 Gâhdârelã 165t15 120t12 tabiriio misto: fácies óxido-fácies carbonâto
GS-51 ¡v 43'33',16.93S" ì 19056'45 730" t351?7i 7793850 1032 1 44t30 1 46t26 tab¡rito m¡sto: fácies órido-fáciês cerbonãtô
GS-52 N 43"33',17 47e," s 19056'¿3 49ô' â51?5t 779391 10?1 m 150t11 1 00¡ 0 tâbirito misto: fácies óyì.lo-fácies cãrbonâ1ô
GS-53 ry 43'33','16 948', 19"56'44.8't9' 65127: 779387t 1lD7 m 112135 125t)A fácies
GS-54 N 43"33'17 194', s J9"56'44 203' 65126( 779389, 1023 m )auê-Gandârêlâ 1F,O1¿|t

GS-55 lW 43"33'17 384" s 19',56'38.480" 65126t 7794071 1022 m )auê-Gen 130/20.134t30 tabirito misto; fácies óx¡do-fäcres carbonato



Anexo 2: Tabela 3 - Relaçäo de Afloramentos da área do Gongo Soco (cont.)

com t¡agmentos, blocos roÌados do xisto Nova



Anexo 2: Tabela 3 - Relação de Afloramentos da área do congo Soco (cont.)

fino. 10 metros a suì micâ xisto cizalhâdo

do Mrñãs e Nova Lrmâ

no alto da cr¡sta. drv,sor de

de Ferro Cent¡al do Brâsil



Anexo 2: Tabela 4 - Relaçåo de Afloramentos da área da Serra do Seara

Pto. -!nadas UTM Altrtude Un¡dade Fol. Sn FOt.ljn+',| f tpo E¡xc Er¡lo I - Descriqäo Fotos Pránch¿
Lonoitude E N ) Lrtoestrat. M Poster¡or

ùÈ- I vv43"1 1 '67.1" 669064 7801735 1345 PIacicaba 314144 0renut. 25t14 I muscovita-quartz¡to, próximo Torre CVRD
SE.2 W4 r'69.9" 689013 7801700 1348 Piracicaba 114t45 dobra 300/20 ruscov¡ta quartzito
ìF-3 w43.'t1'77.3 688884 7801653 1334 Pirac¡caba nuscov¡ta quartzito, encosta W

SF.4 w43011'80 2' Piracicaba 80t25 316/30 40125
sE-5 19052',4q 5" w4301 1',7q 8" 688838 7801378 1273 Piracicaba 202t20 crenL¡l 45t10 muscov¡ta quarlz¡to
SE€ 9.52'54.7" w43011',72.7" 688960 7801262 P¡racicaba 127132 nuscovila quartz¡to

689148 7 801120 Ca uê 175t12 crenul, 3't6/38 ltF
SE-E 9.52'.07 .7" w430't1'28.1" 689748 7EO2121 I 300 Piracicaba 116t30 muscovita quartz¡to

i19"52 22 690159 7601 836 1205 C auê lrenLrl. 125115 BIF
1" w43"10'27,3" 691513 7802611 1060 cauê Lin l\ilín 312t10 BIF

ìF-1 1 9'51'94.6" w43.09'91.2" 69213S l\4onlevade 't22t17 Biotita-muscovita xisto feldspático
SF-17 691809 1060 Caué Blocos de BIF
SE-1 3 7802351 1079 Monlevade 00/30 dobra 30/30 Biotita-muscovita qnaisse
SE-14 s19051',98 "'to'32.2' 69147.4 7802274 lc Monlevade 350/30 Gnaisse micáceo
SE-15 s19052',0O w43010'33,9" 691394 7802245 Monlevade 310t25 Granada ona¡sse m¡cáceo
SE-,I6 9'52"t 1 .4" w43010'41 .0" 691268 7 1040 lvlonlevade 44t12 Quañzo-m¡câ xisto com ma.tnet¡ta

19"52'17.2" w43010'56.5" 690996 8C 1025 Monlevade 155t45 Gnaisse micáceo
SE-18 s19052'25.5" w43010'62.9" 7 AO17 AO 1041 Monlevâde 80t14 Viuscovita-quartzo xisto
SE-I9 s1905: 80.3' ,76 7801557 1056 Monlevade 118t19 uscov¡ta-cuartzo x¡sto com nódulos feldsDát¡cos

s1 90 ,10'79,1- 690599 7801719 1090 Cauê 270t40(? llocós de ltabkito
19"5?'12.0" w43.10'63.6" 690873 78020 1 106 N4onlevade 50t25 f,uartzo-muscovita x¡sto com maonet¡ta

sE-22 19052'21.8" w43010'94.3" 690334 1205 Pirac¡caba 90t25 Quartzito muscovftico
SE-23 9052'20.5" w43010'99.5" ( 879 1212 CaLrê 80t20 dobr 86t12 itabh¡to
sE-24 s19052'24.1 w430'1 t'09 I t7 7801815 o'f Cauê/Piracicaha Conlato èhtre lfâb¡ritô /F\ Ê Mlrsô.ì\/¡lâ nr rârt7ifôrll /\
SE-25 9052'18 w04"31'15.9" 6E9784 780't920 1 14 Piracicaba 124t30 Muscov¡ta 0uartzito

9052'1 5 w430'l 1'28.7" 689736 7 801971 1 7 Piracicaba 120t18 dobra 60/00 Quartzito muscovlt¡co
SE^Z I 1?LO 270t30 Vluscovita quartz¡to
SE.2E w4301 1'39 689550 4 1265 P¡racicaba 140t28 t¡uscov¡ta quartzito
SE.29 s19052'24.8" w4301 1'4 l0 Piracic; a 150/35
SE-30 s19052',44 4" w4301 690815 78O1432 956 60/55 lMuscov¡ta onaisse e auartzo-muscov¡ta x¡sto feldsDát¡co
SE-3I s19052'45 6" w43"10'58.7" 690952 780',t410 955 Monlevade dobra ¿zo5 lGnãõõeãi;ácèõiuãEoso

19"5? 4?.2' w43"10'54.5" 691025 780 171 967 Monlevade Muscov¡ta quartzoso
t 9052'36 6" w43010'52.7" 691058 780 573 l\4onlevade 35t25 Muscov¡ta quartzoso

siF-.14 r 9.52'1 8.8" w43010'54.2" 691 1 982 Monlevade 150t20 Quartzo-muscovita-feldsoato
sE-35 s19052'29.0" w43010'52. 1 064 7 1714 1000 Monlevacle Madnetita-m¡ca xisto
SE-36 s19052'22.8" W4 '10 1042 7801828 1010 M 1??t10 Ärslos mrcáceos l]tercalados cotn f¡nos nfveis de BIF

s19"5242.7', ,10'68.3' 690785 7801464 983 It4onlevade 140t20 Gnaisse ln¡cáceo com veios recdstal¡zadôs
sE-3ð I s19"52'22.3 ' .10'68.7" 690778 7801530 1000 Mónlevade 60/f 0 Gtlâ¡ssês m¡cáceos e muscov¡ta xistos com nível de BIF

690794 780154'l Monlevade 135120
SE-40 s19.52'37.0" w43010'66.4" 6908 7EO1 569 Monlevacle 7 8t20 Muscovita gna¡sse quartzoso
sE-41 s19052'35.1 w430 f 0'67 6" 7801604 i/on 120t15 Muscovita ona¡sse quartzoso
SE-42 s'19052',33.3" W4 690768 102 M 40/30
sE-43 w43"10'71 .1 780 567 1 Monlevade 170t05 dobra -64tTo]Quadzo-muscovita xistos
SE.44 w43010'71 .6" 690727 780 469 1000 Monlevade 50t45 l\¡uscovìta quartzoso
SE-45 ¿'47 .2" w43.10'68.2" 69078s 780 3t 982 l\4onlevade 82t20 vluscov¡ta x¡stos

s'19052',¿q 5" w430't0'62.s" 690884 tov 965 Monlevade 1 00¡ crenr¡1, 00/1 0 vl¡ca x¡stos com oranada
sF-¿7 s19052',50.6" w43010'60 3" 953 Monlevade
SE-48 s19052'51.3" 690946 7ao 303 947 It/onlevade 140t10 crenul. 10/10 a xtE
SE-49 s19052'56 5" w4301 0'55.l " 691012 7801208 Monlevade 120/10 crenLrl 40105 V¡rca xsto

,10'54.8" 691 01 4 7800900 s20 Monlevade 28t55 ca -quartzo x¡sto
SE-5,I s19052'72.6" w4301 0'51 .8" 691 066 7800909 911 l\4onlevade 4uscov¡ta gna¡sse feldspático (Íefusão?)
SE-52 9.54',96.1 w43010'76.5" 690591 I /9619 Cercadinho 90/10 Müscovita-quartzo xisto bandado com nfve¡s fìnos de hemat¡ta
SE-53 s19053',89.4 w43010'76.9" 690606 7tggt BorrachrJdos '128t20 L¡n. N4in 80t20 3na¡sse tona¡ft¡co a qranodlorltico milonitizado 16

w430'1 1'34 5" 7799523 85t25 70t15
sE-55 s19053'1 I 4 w4301 1'31 .8" 689662 7600079 Ca uê 210/15 dobra 70t]9,,1 tabiÌito com magnetita



Anexo 2: Tabela 4 - Relação de Afloramentos da área da Serra clo Seara (cont )



Anexo 2: Tabela 4 - Relaçäo de Afloramentos da área da Serra do Seara (cont.)

Pto. Coordenadas UTM Alt¡tude Unidade t n Fol. Sn+ l¡po E Eixo D ao Fotos Prancha
alrtucle Lonq¡lude E N m) L¡toestrat. M POStenol

SE- I 4 6901 7 801542 1 068 cauê 13tJt2t) nro ÞoDre com maoneïIa
1 1.0" 690214 7 80'1477 1033 Cauê 1?Ot1 taþ¡r¡to pobre

z'45.8" w43. 0'99.3" 690244 7801412 16 Cauê 145t1 taÞirito pobre
SE 14 9.52'49.4" w430 0'98.8" 251 78 ruê 170t20 ab¡r¡lo oobre
SE 15 øo52'54.9" 0'97 3" 69( io't244 cauê 15/10 rrito pobre

'59 1 w43"10'93.7" 690337 7801 166 942 Pirac¡caba ntercalacões de muscovita ouarlz¡tos e ¡tabir¡tos oobres
¿o¿. \ru¿3010'92 6" 690356 7801099 910 Piracicaba 90/05 Fratura 31 5/60 laDlrtlos Dobres e oúartzltos côm micå e esDecUlanta

SE 18 9'52',67.0" w43010'90.0" 401 1 910 acrcaba t30/1 veto 350/ uartzito com hematita e quartzo-m¡oa xisto
19 9052'6S.4 w43010'89.6" /800976 01 Pirac¡caba 124115 dobra 45t10 luartz¡to m¡cáceo com hemat¡ta

SE- w43"1 690435 7800915 915 C auè 110t1 lADrnlo ftco 12 1

SE- 21 7 .O" \ /¿3010'45 3" 690481 7800834 905 Cauê tab¡r¡to r¡co
sF-1?2 9"52',E3.0" w430 0'87.9" 690434 7800724 828 Þa 30/15 -;ontalo enlre ltab¡r¡to e quartzo-muscovtta xrsto com hematrta rara
sE-r 23 9052'85.6" 1'00.3" 217 57E lolo vermelho arqiloso
SE- 24 i1 9"52 ð6.1" 690 7800670 t75 Mon¡evade 64/10 (¡sto ferruqinoso rico em quartzo

;19"52 90.3" W4 5',| 690133 7800593 Ì90 Solo vermelho aroiloso
;19"52'97.5" w43" t 4,E" 689962 7800461 852 Monlevadel?ì f, uartzo-muscovita xisto

SE 7 9"52',99.6" w4301 1'14.0" 689976 780 876 l\4 )uarlzo-Ìluscovita Y¡stó
SE- 28 s19052'1 7.4" w43.10'56.4" 997 7801929 )nlevade 't25t1 raisse l\¡lonlevade com oranada e c¡anita
sE-129 o52'42.8"

4 .ti' 911 i0'1459 927 lvlonlevade dobra DAn7r)-mltscô\/tfâ Ytsfo
'91.4' W4 691 /800554 850 Monlevade 162145 rscov¡ta x¡sto com DoÍcöes feldsoáticas remob¡l¡zadas 17 2

sF-131 97 .3" w43.10',22.6' 691572 7800448 869 Monlevac vluscov¡ta x¡stos com veio oeomató¡de ouartzo feldsnálico
sF-f 32 9"52',96 w43009'97.3" 692014 78004 820 M úuscovita x¡sto feldspát¡co e blocos de canga limonltica
sE-133 9053',10.9" w43010'23.0" 't562 7 8001c7 Monlevade 'tootzE contato 340122 N¡uscovita xisto feldspát¡co com bolsão pegmat¡t¡co quadzo feldspát¡co 18e 19 ?
sE-134 s 1 9052'73.'1" 33.7" /800898 11 70t05 lo-mica xisto com porçoes de rocha fanerlt¡ca média com biotita 29 2
sE-135 72.1" t4 6C11 /800918 693 45t40 lscov¡ta x¡stos e qran¡tó¡des finos feldsÞáticos

w43"10'7't.7" 690698 7798935 '78 Borrachudos 120t15 L¡n,M¡n /10 Grânito Bonachudos
t,1 19.53'34.9" w43.1 1'33.1 689636 7799776 890 Cauê 1 taDlnlo nco

sE-138 s19.53'34.6" w4301 1'36.2" 689582 77997 878 Cau rvade 147 t75 Cóntato enlre Gnaisses Monlevade e ltab¡ritos Cauê
sE-139 s19053'27.7" w4301 1'35.8" 589 77 Subhor¡zontal abiritos
sE-140 19053'06.8" )'i 0'98 1" 1 0286 Monlevade 120t scovita-quartzo x¡sto
sE-141 I 69C 7800656 E45 ) vefmelho arq¡loso

w43"1o',72.7" 690700 7800808 859 Monlevâde ìro f¡co em ouartzo e muscov¡ta
19"5?'19.0" w43.10'62.8" 690873 7800793 928 Solo areno-argiloso

SE 4 s19.52'79.0" w43.10',58.3" 690953 78007S3 971 Solo c¡nza arrg¡lo-arenoso
SE 45 s19052'73.1 w430't0'71 .0" 0731 7 s37 Monlevade MLJscovita-duartzo x¡sto e blocos .lê ifab¡r¡fo
SE 46 15052'74.8" 430'.|o'7 5.! '3 Monlevade 140t15 iÞo algoma

19"53 02.1 7800374 763 Cauê 180t25 crenrll. 130t17 o
W4 690229 7E00306 887 ]aracalPiracicaht 158/30 cren( rtoquartz¡to



Anexo 3: Relação de Amostras, das Análises Laborator¡ais e Resumo
dos Estudos Petrográficos



ANEXO 3: Legenda da Tabela 1

Coluna 1 : No, da amostra

coluna 2: No. da ramina petrográfica com estudos microscópicos m¡nerarógicos e
petrográficos

Coluna 3: No. da seçåo polida com estudos de m¡croscopia de minérios

coluna 4: Anárises raboratoria¡s rearizadas (sem microscopia petrográfica e de
minérios), códigos numér¡cos das subcolunas
4l1-Dif'aç¿rc de raios X (DRX)
4/2-Fluorescência de raios X (FRX)
4/3-Microssonda eletrônica
4/4-F¡re Assay (Fusão e Copelaçao)
4/S-Exhação c. Água Régia / Abiorção Atômica
4/6_tCP_MS

Coluna 5: Localização das amostras, abreviaçôes

!E (=tl-OO) - Nível de Entrada da Mina do par¡ (Fotos 3_S; F¡gs. 4, 6)
Saläo Principat - Nívet de Entrada da Mina do pari (Fotos S-S;-FiS. i) '
N10 1=¡-16¡ - Nívet 10 da Mina do pari (Figs. 5, 6)
N11 1=¡-1 1¡ - NÍvet 11da Mina do pari (Figs 5,6)N! (=Nl) - Nível lntermediário (10/11) da Mina do par¡
HW 1=¡¿nn wal/) - Rochas da Capa do minério de Au da Mina do pari

(="Horizonte Pari")
Minério de Au - Minérios de ouro da Mina do par¡ (,,Hor¡zonte par¡,,)
FW 1=¡¿¿¿ wal/) - Rochas da Capa do minério de Au da Miná do pari

(="Hor¡zonte Pari'')
BR-No - xy m, ou (x-y) - Sondagem rotativa diamantada (N..) do Morro do

Par¡ com testemunho amoshado (profund¡dade em metros)
Brumal (x-y) - Sondagem rotativa díãmantada da Área de Brumal com

testemunho amostrado (profund¡dade em metros)

Coluna 6: Litotipo,6/1-Unidades Litoestratigráficas (UNlD.); 6/2-petrograf¡a
6/1 -Unidades Litoestratigráf icas:

NL - Grupo Nova Lima
QO - Grupo Quebra Osso
GNT - Gnaisses s.l. Granít¡cos do topo da Seqüência Metavulcano_

Sedimentar do Sgr, Rio das Velhas do Morro do pari
GNB - Gnaisses s.l. Graníticos da Base da Seqüência Metavulcano_

Sed¡mentar do Sgr. Rio das Velhas do Morro do par¡
6/2-Petro$alia, abreviações mineralógicas e petrográficas:

Minera¡s: Q-quartzo; B-b¡otita; C_clorita; A_anfibólios; T{alco; GR_
granada; Cc_carbonato; Gf_grafita; Mg_magnetita; S-sulfetos

Rochas: cT-gnáisse tonalítico; GN_gnáíðse ãranodiorítico; GG_
gnáisse granítico; GD_enclaves metamáf¡co_ultramáficos; X_
xisto;.AF-anfibolito fino; AG_anfibolito grosso; eA_quartzo
anfibolito; p_pegmatito; M-metachert; FF ou BIF_formaçöes
ferríferas bandadas típo Algoma; V_veio

ExemÞlo: QBAX c\ S e GR - quartzo-biotita-anfibólio xisto com
sulfetos e granada







Anexo J
AMOSTRA

No.

GN-I S

GN.I7X

GN-zOA

GN-2OB

GN.I88

Pol. No-

GN.l9

GN.2I

GN-2OA

GN-)oRq

H-69

GN-2OBb

GN.22

GN-208c

GN-23

H-93

GN-2I A

GN-2I B

GN-22A

GN.22B

GN-23A

GN-238

GN.24A

E-i

GN-24R

cN-25

E.1A

E-18

IIJF,M

1B

H-80

E-2A

IDEM

zts

H-94

F-?B

IDEM

IDEM.FW

F-?.4

H-8IÀIB

E-48

E-3R

TI}F.M

H-R?¡TA

H-83Æ-AÆ-B

4R

IDEM

H-84/E-C^/-.Ä

5B

TDEM

6B

NÌ

lì-t{/ITr

IDEM

NL

H-86nV-A

AR

IDEM

NL

IDEM

H-87

NT

AB

IDEM

Nl

A.B

IDEM

rNFM

NI

IDEM

IDFM

NÌ

TDEM

IDF-M

OBAX c\ GR

IDFM

NL

5B

IDEM

frlFI,'

IDEM. MINÉRIO de A'r

NL

IDEM

fNFM

NL

IDEM

IDEM

NL

IDF,M

NL

fDF,M

ÀG

l\ìl

IDFM

ìDÊM

l\JI

IDFM

TI,EM

NI

IDEM

IDFM

NL

IDEM

IDEM

NL

IDEM

IDEM

OAFX c/GR

NI

Nlo. Fw

Nl

IDEM

IDEM

M

IDFM

NI

fDEM

ABOX c\ S

NI

TDF,M

NL

IDEM

TNFì,I

NL

INFM

NL

IDEM

NL

IDEM

Nr

Ir)F.M

Nl

tr)FM

QBXF c\ Cc

Nl
Nl

OABX

TDF-M

lr)EM

tDEM



Anexo3 Tabela I (cont.

AMOSTRA I LÂMTNA

No. I p.t on. No.

-+_--SR

t0B

llB

BC,BB,BA

t2B

babb,bc,bd

BA.BB.BC

BA. BB

8BA.8BB

l4R

qRÁ OEI'

158

1OBA.

13BA

168

I IBA.

I SBB

ttts

12B.A,

0Bc

l3BD

BB.BA

I3BA

BC

I

I ?Rr- 1?ErF

BB

3BR

I3BF.I3BH

R,A EIFI

,OR

X

I3BK

T-1

I4BA.14BB

X

BA RR

T-3

T-)

r4BC.t48

BA,BB

X

r-5

Nlo. MINÉRIo RIco de a,ì

T-6

TDEM

IDEM

T-8

X

T-10

T-g

IDEM

Y

t-Iì

IDFM

t

tr)EM

x

IDEM

I-I2A

x

NI

T-9

IDEM

x

NI

IDEM

T- l3

l\rl

T-11

lr)FM

NL

IDEM

NÌ

IDEM

IDEM

M

B.C

IDF,M

IDEM

QBGRX c\ S

NlO HW

NI

T-13

IDEM + 
')

NL

IDF-M

NL

fDEM

llìFt\,,t

IIf.ìRY ¡\ s

NL

IDEM

NI

OBX c\ S

BR-76 - l77n
IDEM

Nl

BR-76 - 179.7m

TDFM

l\n

BR-76 - 181.3n

TDFM

DRX: GRANADÀ

ì\n

BR-76 - l8s sm

ÌDEM

x

NI

BOX c\ S

BR-76 - l93m

X

NI

BR-76 - 389m

IDEM

BGfX c\ -S

NL

BOX c\ GR+Mp

BR-67 - 390m

BR-67 - ?Oô {ñ

M
GNT

ÔR'Y

BR-57 - 75m

GNT

BR-57 - 82m

IDFM

N]

BR-57 - 85m

TDEM

NL

BR-5? - ßÎm

fNFÀ/f

NL

GNTNL

lìN/'TI

BR-57 - 87 sm

BR-57 - 89 5m

aTt

NL

BR-57 - 91m

AX

Nl

GNT

AX

GNT

AX

GN/CTX

GNT

cTt
CTX,tsAXF

êNT
êN1'

GN/G'T

êNT

GNT

P

GG

GDÆ

GD

GD

GT





Anexo3 Tab€la l(copt.)

AMOSTRA

No.

T44

LAMINA

Pet¡og. No.

T46
1-47

r-48
'f49
f-50

'f a6

SEÇAO

Pol. No

1-48A,8

T-51

T-52

T-50

T-53

T-54

T-5 5

T-s6

t-) I

T-5?

T-55

I-54

T-56

T-61

T-58

-|.-61

T-59

T-60A B (.

LOCALTZAçAO

T-63A,8

1-66

BR-57 - 362m

T-67

BR-57 - 402 5m

T-61

T-69

BR-57 - 405 5m

T-64

T-70

r-65

BR-57 - 407m

l-'tI

BR-57 - 458-5r¡

T-66

T-68

BR-57 - 470.7m

1-67

BR-57 - 478m

tiNIt)

f-73

T-69

BR-57 - 4R?m

T-74

T-70

LITOTTP')

Nl

BR-57 - 492m

T-71D.C

T-75

t\tf

BR-57 - 497.5m

T-76

NI

BR-57 - 501-5m

1-72

PETROGRAFIA

NL

BR-57 - 502.5m

NL

BR-57 - 511m

AG

NI

BR-57 - 517m

Nl

BR-57 - s21 lm

ôÀF

t\It

BR-57 - 528 5m

OBSERVAçOES

ì,¡L

BR-57 - 530rn

VO

NL

BR-57 - 599.5m

NL

BR-57 - 620.5m

NT

BR-57 - 66ln

.IRl"Y

Nl

BR-57 - 662m

VO

NI

BR-57 - 664m

BCAX

NT

BR-57 - 665.5m

TDEM

BCX c\ GR

Nr

BR-57 - 701m

NL

BR-57 - 703m

N]

BR-57 - 704m

BCAX

NI

BR-57 - 706m

IDEM

NI

BR-57 - ?l ?m

GR AX

NL

BR-57 - 713m

A(]c +S

NL

lìr¡ Ô Â 
-!¿

BR-76 - m

NL

IñFM

GROAX / FF

BR-76 - n

NI

FF + GR +MG

BR-76 - m

Nl

BR-76 - m

FF/Á

ôrì/ê\Er

oBx

êNEI

GROBX

fìR I.IRY/'TY

ôô
ôat

cTx
CTX/GG

oa)

GT

.TY
cTx
cTx

S macico



Anexo 3 . Tabela I (conr.)

AMOSTRA

No.

1-77

I-78

LAMÍNA
Petrog. No.

T-7q

G-l

G-3

LG-I

SEÇAO

Pol. No.

LG-zA,LG.2B

G-6

G-?

T.G-5 Ltì-5 Á

LG-4

LG-7A,LG-78

LG-6

ANALISES

c-l1

LG.8.I,G-8Á

sG-4

sc-6
Rê-7 qr]-7¡

G-12

6

LG-10

qlì-7Fr

LG-I I

LG-I2A

SG-8A

LOCALTZAÇÃO

SC-88

G-13

SG-IO

LU- IZAA

BR-76 - n¡

sc-i I a

BR-76 - m

SG.I IB

BR-76 - Ìn

sG-t 2A

T-G.1?

Nl0

sc-128

L(l-r 3A

SG-I2BB

IDEM

FW

G-15

LG-I3B

IDEM

LTMD.

IDEM

LITOTiPO

aìrì

fDFM

G-i 6

ôo

tr)FM

G-17

I,G.15

oal

PETROCRAFIA

TDF.M

I,G- I5A

\II

IDFÀ,I

sc-14A

NI

IDEM

sG-',t¿R

cTx

LG-] 6

NI

IDEM

sG-14

cTx

LG-17

NL

sc-l sÄ

IDEM

Nl

sG-t 5B

OBSERVAçÕES

NI

N1

AF

M)EM

ÔFI'Y

sG-I5

NI

sG- 16,€r

IDEM

QBGRX c\ S

NT

SG-I7

N',t0

BGRX + S

NL

IDEM

NL

IDEM

fDEM

NL

IDEM

TI'IFM

NI

S macico

TDF,M

Nr

IDF,M

MS

NT

IDEM

MS

NI

IDEM

NÎ

M

Nll

NL

XS

IDFM

NL

XS

TDFM

XS

NI

GRXS

N10

]\II

ìDFM

GR YS

NL

GRXS

NL

GRXS

NF

NL

IDEM

lìPY

M+ GRBNX

NT

Nl

IDEM

N,I

IDE

NI

s

NI

s

NL

s

s

BGRX c\ S

IDEM





Anexo 3 Tabela 1(conr.)

AMOSTRA

39t10

¡-t
l:¿

LAMINA

Pefos. No.

F-4

L- 10

F-5

F-6

SEÇÃO

Pol- Nô-

F-7

F-R

F- 10

s-lo

F-g

F-l I

F -12

ANALISES

F- 13

F-14

F-16

F-l5

t-17

I

F-20

F- 19

T

Y

LOCALIZAÇÃO

t -2rJ

X

F-21

x
r

BR-55 1354.5-35s)

x
X

F-22

IDEM

RR-55 l?{C-15s Sì

x
X

r-la

BR-55 (355.5-356)

X

X

F-)4

BR-55 1356-156 5\

X

F-26

X

F-25

BR-55 (356.5-3571

X

x

BR-55 1357-i57 s)

Y

F-21

L]NID.

BR,5

x
x

F-28

BR-5

x
X

LITOTIPO

NL

F-29

Y

BR.5

357.5-358ì

X

Nl

F-30

BR.5

Nl

X

158-358.5ì

F-31

PETROGRAFIA

BR-5

x

NI

Ì58.5-359)

BR.5

Y

Y

M,

359-359.s1

BR-s5 t360 5-361l

ï

35q 5-?601

NL

ôFt À Yl_t

BR-55 t36r-

NL

160-?{60 5ì

v

TNFÀ,,I

BR-55 1361.5-362ì

X

NL

v

IDEM

OBSERVAÇÕES

BR-55 1362-362-5)

Y

NL

X

ìDFM

BR-55 (362,5-363)

BR-55 116?-?6î 5\

t

I\Tf

16r

IDEM

IDF,M

x
Y

BR-55 1363.5-364)

NI

X

fDF,M

BR-55 1364-364.s1

X
x

Nl

IDEM

BR-55 f?6¿-16¿ Sì

NL

X

IDEM

BR-55

NL

(

IDEM

BR-55

'I

NI

X

rDFM

BR-55

X

NI

3{64 5-16{

X

fDFM

8R.55

X

NI

365-365

x

ITìF]\/f

BR-55

X

NI-

365 5-366ì

tTlFÀ/f

8R.55

I

NL

\66,366-5)

Y

rNFl,{

BR-55 (367.5-368)

x

Nl

x

t66.5-361

TrlFM

BR-55 t368-368.5)

NI

X

167-36'1.5

IDEM

BR-55 (368.5-369)

NL

IDF,M

QGRBHX

BR-55 1369-369-sì

NL

BR-55 (369.5-370)

NL

IDEM

Nl

IDEM

ì\Il

TDFM

Nl

IDFM

Nl

IDEM

N¡

IDEM

l\Il

oFtIlt

NI

rTRIìT

NI

IDEM

iDËM

IDEM

IDEM

IDEM



Anexo 3_ Tabela 1 (conL)

No.

F-32

F-33

Pet¡os. No

F-34

F-35

F-?'6

F-37

F-i8

Pol. No

F-39

F-40

F-41

F42
F43

F-44

F45
F -46

F47
Ë-¿R

F49

X

F-50

x

X

F-51

{
X

F-52

Lvu]ÚEÁç¡lw

X

F-53

X

BR-55 1370-370 S1

x

F-54

X

FtT¿-55 11?n S-?7rl

X

F-55

X

BR-55 (371-371.5t

X

F-56

X

BR-55 (371.5-3721

x

F -57

AR-55 (17)-77J 5\

X

F-58

BR-55 1172 5-37i1

X
Y

x

F-60

F-59

BR-55 1373-373 5l

x

F-61

BR-55 1373 5-374ì

!¿

F-62

BR-55 (374-37 4.17\

Y

NL

Y

BR-s5 (374,33-374,6)

BR-55 t374.6-37s)

Y

Nl

Y

F-63

x

NI

Y

F-64

BR-55 {375-375.39)

x

NI

X

BR-55 (375.39-375.74)

NL

x

BR-55 1375 74-376 frs\

IDF-M

NL

E¡P-55 /?76 ô<-??Á rr\

X

IDEM

X

x

NL

BR-s5 (376.14-17616\

IDEM

X

NL

Y

BR-55 (376.76-377.2

TI]FM

X

Nl

Y

\JDùEJ\V ¡l'ç\JI]ù

BR-55 (377.2t-377.63

TNFÀ/I

NL
\TI

x

TflFl\/f

BR-55 l?77 6?-17R1

X

X

IIìFM

BR-55 (378-378.5)

NL

x

frlFM

OBGRX c\ S

BR-5 5 t378 5-i7Sì

NL

x

BR-55 137S-37S

Y

NL

x

IDEM

fDFM

BR-s5 1379.5-380

X

NL

Y

BR-55 (380-380

X

NT

)a

II'EM

BR-55 1380.5-38

X

\Í

X

IrlFÀ,{

BR-55 (381-381.5)

X

NI

X

IDEM

BR-55 a38t 5-1ß?\

X

Ñ.I

x

IDEM

Þ.R-55 rlCr-?er <ì

X

NL

X

IDÊM

x

FtP-55 /?R? {-?R?ì

NL

fDFM

BR-55 1383-383_51

NL

X

IÐFM

BR-55 t383.5-3841

NI

fJ.Y

BR-55 138.1-384.51

Nl

BHX c\ S

BR-55 1384.5-385 )

NT

ÕFtrl-l

NL

INFM

NL

IDEM

N|

tDEM

Nl

IDEM

Nl

fDEM

NI

IDEM

Nl

IDEM

NL

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM



Anexo 3 Tabela I (cont.)

No-

GP-o1

GP-02

GP-03

SPGP.O l

GP.O¿

GP-05

GP.O6

LGP.O3

GP-o7

LGP-o4

GP-08

Pol- No.

LGP-05

GP-09

LGP-06

GP-10

GP-I1

LGP-07

GP-1)

LGP-o8

GP-13

I,GP-OS

GP-14

LGP.I O

GP-15

LGP1l

GP- I6

LGP-12

GP.17

X

LGP-13

GP-18

LGP-15

LGp-l ¿

GP-I9

Y

Y

qT-ol À

SJ-O1A

SB-A

sR-Á

LUL A¡J¡z-¿.r ç ¿\u

sB-Á

BR-76

I

sJ-o1A

Y

BR-76

SB-B

si-olA
l.]qR-ôn1

BR-76

SB-B

590.80 -591 ?61

lìsR-nn,

Y

BR-76

SB.B

582.04 - 582 s0ì

GSB-003

8R.76

t

579,93 - 580.46)

GSB-OO¿

BR-76

X

568.37 - s68.75r

GSB-005

RR-76

555.44 - 555.7r )

GSB-006

BR-761584-00 - S84 4?l

{

543.49 - 543.861

BF.-5? ø44-85 - Ms 19\

590 54 - 5Sô rOì

a)a)

BR-57 ø62.30 - 462.s7\

GN

BR-57 (444.47 - 444.12\

NI

BR-57 (507.15 - 507.s5)

NI

BR-57 (s 10.66 - 511.00)

x

Sulfeto macico

l\tl

BR-57 1522.8r - s23 i 3l

y'ulc. Féls. ou meta.srâu

\n

BR-57 1662.34 - 663.001

v

Anfibolito s"anatífe¡o

rflì

ôô

Anfibolito pr¿natífero

oô

111.95 - 112.30

NL

109.3ó - 109.55

Anfih.'lit.,

NI

Metexh¡âmáfic,

132.60 - 132.95

M

Mêfâr¡11'âñ4+ì¡'

124.55 - 124.80

Anfibolito fino do Hìv

NL

Mina São bento

Anfibolito Grosso HW

NL

Anfibolito G¡osso HW

Mina São bento

NL

Mina São hentn

NT

Mina São hento

Anfihrllilô finô

A¡fibolìto Gmnâflfer.ì

M

Mifia São henfô

Arfibolito Fino

Mina São bento

BIF tioo Alsoma

Nll

NL

Veio de azo

ìJf

talco-xisto

NI

BIF tipo Aleoma

NL

Veio de ozo

NL

RTF rñârrndíri.n

NL

BIF ÍtâqnFflti.ô

NL

FITF mâñêdf;¡^

Bnrnr¡l

BfuÛ¡âI

BIF sulf- Rico

carbonatos e ôzô discor

BmfiÞl

Brumal

Sulfetos discorda¡tes

Disc4¡dante. remobil

Bandado

Bandado

Bandado



Anexo 3: Legenda da Tabela 2 - Resumo das Análises petrográficas

Tipo

L- Lâmina
S- Seçâo polida
D- Seçåo delgada e polida
M- Minério
Ç- Sulfeto maciço

Mineralogia

- mineral sem quantidade definida

che Tchermakita
cumm. Cumingtonita
Mag Magnetita
llm. llmenita

Arsenopiríia
Calcopirita
Grafita
Esfalerita
Pentlandita

rem tremol¡ta

'a Granada
lag Plagioclásio



Anexo 3: Legenda da Tabela 2 (cont.)

Coluna Estrutura

f-foliada
m-maciça
x-xistosa
b-bandada
d-dobras intrafoliares
c-crenulaçöes
e-equigranular
r-reliquiar
dd-dobrada
mc-milonítica cisalhada
bc-bandamento composicional
fc-foliado com bandas carbonáticas

Coluna Textura

g-granoblástica
p-porfiroblástica
n-nematoblástica
l-lepidoblástica
r-foliados com dobras reliquiares
m-nematoblástica lepidoblástica com bandas granoblásticas
b-grano-nematoblástica com porções lepido-nematoblásticas
gl-granolepidoblástica
q-lentes de quartzo
gn-grano-nematoblástica
po¡-com porções poiquiloblásticas
ln-lepi-nematoblástico
pl-porfiro-lepidoblástica
fg-fanerítico grosso
i-inequ igranu lar
ml-milonítica









Nomê
l-rÌêxo 3: Tàbelà 2 lcont.l Grân.
tp( Amostrâ Local EstruturÉ TextLtr¿ Análise lvloda¡ Estim. ObservaÇóes

mm Hb Bio Clo :ârl ms Gr¿ Pl. .ìzc 'luo Flo Fnl ìrll ¡ac llm sÞ ;CD Sp Pn
T65 L l -65 b;dd o.1- 1 0 15 1 25 45 5
T66 I T-6A testemunho n o 1-1 0 B5 2 3 7 3 enfibolitô finoTtì7 L têstemunho sl 0.2-1 0 30 3b
T68 L T-68 testerÌunho fic
ì 6Sl I T-6q testerìunbo frb
f71' L I-/t\ têstemunho f,b n;q:Þl 1.0,2.0 40 30 1rJ 20

L 714, testemunho l:c Þl 1A-20 20 20 20 2 metâssêdimênto171t\ T-7lu testernunho n ô 2-ît 5 97 2f7t _! testemunho l tìll _ q.J 0.1 10 5 1 ?0 5 '10 50 qnatsse
T9 T-9 tôstemunho o 10-30 2 20 35 40 1

Tô118 Top f b.d 1i-)Õ 7lâminâc /'1 ?33451o1TP1ÔA P 1OA
minério sulfetãdo

TPl OB TPlOB
1 mrnéno srlltetedo



Anexo 3: Tabela 3 - Anál¡ses Moda¡s das Amostras do Nível de Entrada (N-00) da f,lina do pari

Anexo 3: Taþela 3 - Análises Modais das Amostras do Nfvel 1o (N-10) da Mina do pari

Amoslra
No. Hb

vtot¡Ia
ct

E tollta
B¡

Quartzo
Qz

l'[anaoa
Gr

-arDonat(
cb

|-tagruor.

PI
rIun/Ftuo

GF
Opacos

OÞ

Petro"
qrafla

Lâm¡nas Ant¡gas Novas
lotal 1995

0.0 0,0 25.0 0.u 10,0 t0 0,0 5.0
65,0 0,0 lo '1 5.0 {J,0 15,0 0,0 1.0 2

0.0 0,0 20.0 5u 2,O 10,0 0,0 3
c
a
p
â

2
70,0 0.0 4.0 0 0.0 2.O 10.0 0.0 2.0 4 1

63 0.0 7.0 5,0 0.0 6.0 80 0.0 1.0 5
6s 0.0 3.0 5.0 00 5.0 10,0 0. 6
60.0 0.0 5.0 5.0 0.0 10.0 10 0 0 0 0
60.0 5.0 5.0 5.0 3.0 10 10.0 0.0 10 10
33.0 30.0 30.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0 9

M
I

n
é
f
i

o

I
10.0 10.0 ?o.o 25. 10 0 lo 5.0 5.0 ,]

0 12 1 1

1,0 30.0 1 0.0 0,0 5.0 t.0 4.0 't0 3
5.0 0.0 40 5.0 0.0 5.0 1 5.0 21n 0.0 30 30.0 30 0 2.O 5 1
1.0 25.O 65.0 51 0,0 0.0 0 3 16

25.0 35.0 10.0 1.0 t.0 5.0 13
?.o.o 3,0 30.0 200 10.0 0.0 '1 .0 ?.o 14.0 17 6

J.0 20.o 15.0 z¿,t) 3.0 0.0 1_0 5.0 4,0 14 11 11
u.0 20.o 20.0 z5.u 1.0 0.0 1.0 0.0 3,0 1

a
p
a

o
20.0 20.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 19

2.0 0.0 2.O 3.0 0.0 0.0 20 4
84 5.0 0.0 5.0 0.0 1.0 5.0 0.0 0.0 21 2 2

3.0 30.0 15.0 0,0 0.0 0.0 1.0

n
f

3 2
0.0 0.0 10.0 L0 1.0 2.0 0.0 2.0 2 2
0.0 2.0 10.0 10.0 0.0 1.0 0,0 2.0

70.( 0,0 0.0 20.0 20 ?o 0.0 75 2
zl 75.0 0.0 0.0 2.O 2,U t.0 0.0 5.0 26 a

Amoslra
No, Hb

utonta
cl B¡

\,¿uaf tzo
Qz

l,ranaoa
Gr cb

rrirgruur.
PI GF

opacos
Op

Peûo-
orafla

Lamrnas Antr0as NOVAS

Total 1995 zuu2
zoB 60.0 10,0 8.0 0.0 U.U 2,O 0,0 0,0 tuE

198
188
178
l6B

c
a
p
a

1 I
198 63.0 5.0 1 0.0 20.o 0,0 t.0 0.0 0.0 1.0 2lBB 10 0 1.0 5.0 0.0 0,0 5.0 0.0 tt) 1 I178

0 0
168 30.0 30.0 30.0 3.0 3.0 0.0 0.0 z.o 2.O 2 2
l58 0.0 25.0 t5 1 5,0 1,0 u.t) oo t 5,0 1þtt

148
138
12f3
118
108
098

i
n
é
r
i

I U
148 0.0 10.0 '10.0 '1 5.0 0.0 0.0 15,0 4 3

3.0 0.5 4. 5.0 0.5 30.0 32.5 5
2.O 30.0 20.o 0 2.O '15.0 2
0.5 11.0 55,0 10 2 0.0 6.0 12.5

108 18.0 1.0 16,0 20.o 5 0.0 1 0.0 20,0 5 5098 5.0 0.0 20.0 35.0 20.o 0,0 0,0 50 15.0 3 3
65.0 2.5 20.o 0.0 5.0 0.0 0,0 uoÞ

078
068
068
048
038
028
0lB

L
a
p
a

7
07B 60.0 5.0 40 20.0 0.0 5 5,0 0.0 1.0 1 0068 lo 35,0 1 5,0 0.0 15.0 4.0 0.0 4058 1.0 35.0 1 5.0 0,0 'f 5,0 4.O 0.0 0
048 1.0 35 15 0.0 15.0 4 0.0 0.0 2038 25 5.0 2 0.0 1 5.0 0.0 10.0 4 4

25.0 00 30.0 0 0.0 0.0 0 0.0 1.0 1ola 40.0 1.0 ?4.O 25.o 0.0 0,0 0.0 'L0 2 z



Anexo 4: Tabelas de Dados Geoquímicos de Rochas e Minérios
(FRX, ICP-MS, Fire Assay-AAS)



Anexo 4; Tabela 1 - Análises via Florescência de raios X o de As, Au o Ag de amostras do Nivel OO da lrina do par¡



Anexo 4: Tabela 2 -Análises v¡a Florescência de raios xde Amostras do Nível lo da Mìna do pari

Amoslre
sitt rT
ft.)?

FEZUJIOI-

r

c;e()
Ne7()

6 2:a

K2lJ

zét Jll
529

0 t!

fl ¡ix

15.2

H?.)

ñ

617

Pt-

o 15

o 91

cr

u 11

N¡

l3 05

)

UO

/i5

4E

{t l.i

1 .3C

1

a

7a

Fì 05

tJ at

0.11

Ph

119

96 €ìO

lIl t

l03

2slj

t-.

iFt

j

u1

1

Rh

0.1(
9¿ ?1

t.

I t, a'tal

Sf

21

2.94

lrH

43

Íia

0'l

542

f\¡n

5.41

Il 1'1

u

\¡t<

tÌ

3U

1,)

xI

fa :42

0.31

) ¡4

tñ

TB

6¿

o17

65n

t3l

t,

2A

fi

ouc

3U

o

IA

14.44

4Í

4C

10

9

cê

6

0.1f

NO

ôE

21

0.14

1,9f

,8

0t

0,1 1

tl

14.'19

71

E

474

t5

{

ó fi.l

1

ITÈ'

1i

1(

1

l, ltf

134

t2

t9

1:.1

0.11

UÈ'4

x¿

a

541

92

I 1.6€

a4

t9

u 15

tãl<

I '1(

2tll

35

0.1

1

126

10.73

¿o

<It

o.14
VJ,U'

14

x:a

3,4C

'11

t) 1¡l

7

I 9t< I

15¡

5/ A1

ri:l

41

t la't

455

It

138

12.11

aa

3U

34

0.6

27'l

tt

a¿2

t0

4

4

lllt

15

0.1 7

c 5ti

131

/\¿ )

t;o 1-)

4a

o 5/

tl z'1

13t

10.7 f

28

)6

ftq

I

t,
ti5

¿li

14

9.1€

llta

31

t4

0.1

t) 45

I tt..t

171

11 0(

?tì

t2L t

lt

U

61

ìfi

9't

t9

4

l.i¿

161

|.'f¡¡l

11l)4

lt

u.t

114

cti :i 1

t9

61e

460

18

9U

D

c

tti5

3Z

IA

17\

¿5

3t

9

I

9¿1

al.1

2l

1t

{l

10t

1Í

15

to

113

11

'41

17

¡i f

¿3

ttt

A

t¡l

91

?ìt

11

67

llt

a f

1

)tr

¡
54

5¡

/t.

1U

4

tr

tl

I

lv
.l

3

õ

1t

Jb



Anexo 4: Tabela 3 - Análises via FRX e de As, Au e Ag de testemunhos e galerias da Mina do Pari
n.a. - não analisado

afnf|srt:l
sJ( ),
tltlt

FEZUJIOI.
MN(J

I -.f!l

1 .O4

Nâ2.)

f4'l

llt alñ

K?O
P205
Soma I

o2

I

'14

12

H20

I

13.3E

l42

1.E4

PF

96,48

NI

t-f

0,1

92
14.3e

11 .44

I rãtt

98,87

2.81

o,22

t, tõ

Cu

ttl

n'l

1

t al¡l

)5

148

t3

I -5ü

1.11

97,68

¡ì.R

s

0.75

t¡ I I

RN

0,06

1,6i

0,'l

16t

101

FìE

17t

1

I -OU

tt

4E.01

I es,38

1.35

I I -lal

I o,o7

¿. t<

592

0,2

I

15C

I

g1

I 5.9Í

92

4a

t -.oô

48.1t

99,3

1

0.92

t) /á

U

J.Þ I

0.1

19

't.3f

tl

7S(

¿tx

{x

17 .2¿

65

61

0,12

,t \¿1

4

Nd

o.21

0,6

t,

¡181

1

fi

5a¿

o

763

Itrt,

1r,

15

Il,tu

4

U

9t

AO

18.8ì

I

t rr

55

lt
l3t

I]

1

tc4

oa7

10

l,

II

17

197

t¡

10,31

n.e

t Flurt

20 '17

4

t¡
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n.a

46

ll rra

l.0f

11¡

01

1
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n_a
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o¿o

t),tt1

4'12
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ft

1

7.08

3

IU\¡

1760
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1 .24

1

n.a,
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t, ):a

U

11ê

n-a
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ôq¿
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1C
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(l
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1S
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1
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Anexo 4: Tabela 4 - Análises via ICP-MS das amostras do Nível de Entrada (N-00) da Mina do Pari



Anexo 4: Tabela 5 - Análises via ICP-MS das amostras do Nível 10 (N-10) da Mina do Pari



Anexo 5: Tabelas de Dados de Química M¡neral (Microssonda Eletrôn¡ca)



Anexo 5: Tabela 1 - Química Mineral de Biotitas



Anexo 5: Tabela 1 - Química Mineral de Biotitas (cont.)



Anexo 5: Tabela 1 - Química Mineral de Biotitas (cont.)



Anexo 5: Tabela 3 - Química Mineral das Muscovitas

Sample GPO2 GPO2 GP02l GP02
/srs 24 2! 2t 2i

-ocation c
ulinerel MUS MUS MUS MUS

4 4 46,54(
tio2 0 0.361 0.32!
\t203 36.E7t 36.631 3t .24t 36.94{
:eo o 64t 0,601 0,55f 0,63

'/lnO
0 7C. 0.01t 0.00c

3 0.50t t41
leO 0.01f o.00t 0 05t 0,05É
\,la2O 2.781 53{
<20 7,361 151 7 .62( 7.26

0.06Í 0.00c o.o7i 0.00(
lt 0.00( 0
fotal 94,9Í 94,41 95 I 94,9

0,01 0,0[ 0,0: 0.0(
lTotal 94.9( 94.41 95 1t 94 9:
laO 'tot t9€ 0.10t
si 6 09¿ 6,095 6,093 6,1
\ V 1.90t I .905 1 .90i 1.88(
iml

\tvr 1 359

ri 0,03( 0,034 0,03€ 0,03i
:e3

=e2 0,071 0.066 0.061
lr
Mn )01 0.00(
\¡0 0, 0€ 0,10( U.l UI 0.11(
la 0.00Í 0.00( 0 00t 0,00
{a 0.52( ì4i

1 238 1 ,20( 1.27t 1,21€
lat¡ons
]F 0.05! 0.06r
lct 0 00¡ 0,00Í
fti
) 24 24 24 2/

0.4c 0.4t 03i 0.3t
0,6t 0.6: o



Anexo 5: Tabela 2 - Química Mineral de Cloritas

ample 3Nt9 GN19 3N19 GN19 ENl9 IGN19 GN19 GN19 GN19 GN22 GN22 G¡N22 GN22 GN22 GN22 GPlO 3P10 GPlO GPlO
32 3t 4[ 41 4f 47 251 231

-ocat¡on c c c E c E c
urnerel cLc cLc cLc cLc cLc cLc cLc cLc cL( cLc cLc cLc GLC oLc GLC cLc cLc oLc cLc
J¡O2 2E.70¿ 26.65€ 24.521 26.8, 26.51'l 26.76É 26.59¡ 24.4t 26,86{ 26.30¡ 26.21i 26.529 26.49ç 26.57€ 26.32t 20.6E9 26.131 26.10( 26.04t

)2 0.37t 0.102 0.04É 0.06i 0.079 0.091 0.09( 0.'t 0.1 0' 0.06f 0.02t 0.04( 0.07€ 0,094 0.03¡ 0.1 03 u.tÐi 0.06¡ 0.06(
\t203 20.31t 21.41 21.30r 21 .44r 21 .248 ¿1.4ól 21 .471 20.487 21 .29 21 .55Í 21 3! 21.48 21.27e 21 .291 21 .26 21 .125 2't 32i 21 0A¿ 21 .22!
-eO 14.61 ( 15.00( 14.921 '15.211 't5.o2( 15lSF l4.lJ. 14.35t 14.63: 15.E01 15.7 1 5.58 15.53€ 15.72! 15.56Í 21.'11 20.91t 2't.14 20.E3Í
=e203 0.00( 0.00( 0.00( 0.00( 0.00 0.00c 0.01 0.00( 0.0 0.00( 0.00( 0.00( 0.00c o.o0( 0,00( 0.00( 0.00( 0.00( 0.00(
\ilnO o,171 0.1 0.12r 0.141 0.15C 0.14( o.14t 0.13( o.17 0.'t 5t 0.16i 0.17t 0.122 0.121 0.15f 0.21f 0.22f 0.191 0.27!

) 20.25t 21.51( 21 1Si 21 .04Í 21.1 21 .z8t 21.691 21 .56i 21 .65" 20.34r 20.5 20.61¿ 20.11r 20.55i 20.371 /.35 17 .311 17 .522 '17 .51!
lao 0.00t o.ozi o.o21 0.0 0.01 I 0.02t 0.02r 0.00( 0.o3t 0.o1i o.o21 0.00t 0.01t o.o4I 0.031 0.04¿ 0.04f 0.01€ 0.03¡
\¡a2o 0.04f 0.00t 0.00€ o.o22 0.011 0.01t 0.01 0.00( 0.00( o.o2t 0.01( 0.00( 0.00€ 0.02f 0.00f 0.001 0,01t 0.00( 0.01¡
<20 1 .34Í 0.05( 0.01t 0.01i 0.00f 0.00¡ 0.00¡ 0.011 0.00; 0.02t o.00'f 0.01Í 0.00c 0.00f 0.00i 0.06f 0.03Í 0.02! 0.00

0.00( 0.051 0.00c 0.01 0.01i 0.00( 0 o.05'1 0.00( 0.00( 0.01€ 0.00: o,o71 0.00( o_ol t 0.09i o.o2t 0.00( 0.04t
ll 0.00( 0.00i 0.00¡ 0.011 0.011 0.01t 0.00f 0.001 0.00t 0.ooÍ 0.00i 0.002 0.00c 0 0.00; 0.00t 0.004 0.04 0.01
rotål 85 84.9f 84.16 84.84 84.2r 85.0¿ E4,E( 61 .6¡ ó4.1 84.3t 44.2ê 84.5t 83.81 44.4e 83.7t a7 .21 46.21 46.2i 86.07

o.o0t 0.02( o.00[ 0.01( 0.01( 0.00( 0.00( 0.02( 0 0, 0.o1 0 o. o1c 0
0.0 0.02( 0.00c 0.01[ 0 0.00( 0.00( 0.02( 0.00( 0.00( 0.01c 0.00( 0.03( 0.00( 0.01( 0.04 0.01 0.00( 0.02(

)t 0.00c 0.00( 0.00( 0.00( 0.00( 0.00( 0.00c 0.00( 0.0 0.00( o.00c 0.00( 0.00( 0.00( 0.00( 0.00( 0.00c o.01( 0.00(
lTotal 85.9C 84.91 84,1( E4.E: 44.24 E5.0¡ E4.E( al .6t 84.7-, 44.32 44.2Í 84.52 83.7{ 84.4t 83.71 87 .1i 86,19 86.2t 86.01
tao o.054 0,00( 0.03¡ 0.00c 0.00( 0_00( 0.00( o.o41 o. 0.05i 0.07( o.oo( U,UUI 0.09t 0.00c 0.04 o.00(

5.8¡fç 5 48¿ 5.50Í 5.52€ s.49t 5.49( 5.46! 5.34( 5.521 5.472 5.465 5.49ç 5.54i 5.5't f 5.50( 5.52! 5 47C 5.17( 5.46'l
\ V 2.151 2.51t 2.491 2.47'l 2.501 2.501 2 511 2.66( 2.47t 2.521 2.53¡ 2.501 2.45t 2.44! 2.49/ 2.47! z.bó 2.53t 2.53f
ium T
\tvt 2.72Í 2.672 2.7O-l 2.725 z.oYt 2.61 2.51 ¿,toa 2.to1 2.144 ¿.1ór ¿.T¿I ¿, t4t 2.74t 2.72! 2.67! 2.701

o ost 0.01€ 0.00t 0.01c 0.01i 0.01f 0.01f 0.018 0.01t 0_01c o,00¿ 0.00? o.o1t 0 0'r: o o0r 0.01€ 0 0.o1( 0.01(
;e3 0,00c 0.00c 0.00( o 00c 0.0001 0.00( o.ooI 0.00[ 0.00( 0.00c o.00( 0.00c 0.00( 0.00c 0.00( 0_00c 0.00( 0.00( 0.00(
-e2 ¿.4V1 2.541 2.sEt 2.621 2.60¡ 2.611 2.531 2.578 2 5'l! 2.75 2.75 2.702 2.71t .t¿N ¿.t¿ 3.65e 3.661 3.70t 3.65¡
lr
\rn 0.0 0.02c o.o2i 0 02t 0.02€ 0.02t 0.025 o.o24 0.03( 0.02t 0.02t 0.031 o.ozt o.o21 0.028t 0.03t 0.041 0.03¡ 0.04f

6.59? 8.54t 6.461 6.55C o.521 6.651 6 90C 6 83¿ 6.311 6.39f 6.37( 6.271 6.35C 6.35Í 5.35t 5.401 5.474 5.47!
0 0.00t 0.00{ 0.00, 0.00: 0.00€ 0.00t 0.00( 0.00t 0.003 0.00e 0.001 0.00¡ 0.01c o ooì 0.01( 0.01( 0.oo4 0.00i

\,1â 0.01t 0.00r 0.00Í 0.00( 0.( 0.00i 0.00r U,UU( 0.00( 0.00{ 0.004 0,00( 0.00¡ o.o12 0.00i 0.00( 0.00 0.00c 0.00I
0.35( 0.01í 0.00¡ 0.00Í 0.00i 0.001 0.001 0.00i 0,00i 0.00i 0.00( 0.00Í 0.00( o.oo1 0.001 0.01t 0,01( 0.00€ 0.00:

lations 19.82t 19.90t 19.ð81 19.örit 19.EEf 19.E84 19.90t 20.o4i 19.8E( 19.87Í 19.90i t9.E5t 19.814 19.867 19.86¿ 19.84i 19.87t 19.91[ 19.90Í
JF o.o0( 0.06( 0.00( 0.021 0.01t 0.00c 0.00( 0.06f 0. U u.1 IJ 0.02( u. tlr 0.034 0.00c 0.06¿
lct 0.00( 0 001 0 00i 0.0 0.00t 0.01c 0.00¿ 0.001 0.00€ 0.00i 0.004 0.00Í 0.00c 0.004 0.00f 0 00( 0.003 0.02ç 0.00t
)H
) 3t 3t 3t 3t 3t 3€ 3t 3t 3( 3t 3€ 3t 36 3t 3( 3t 3t 3C 3€
.e FeMo 0.2t o.2f o.2E 0.2ç o.2t o.29 o.2t o.21 0. U U U 0.3[ 0.3( 0.3( 0.41 0.4c 0.4c 0.4r
I FeMg o.71 0.71 0.72 o.t o.7i 0.71 a.t o.7:1 o.71 0.7( v. tL o.7( 0.7c o.7( o.7l 0.5( 0.6c 0,6c 0.6t



Anexo 5: Tabela 4 - Química Mineral de Anfibólios



Anexo 5: Tabela 4 - Química Mineral de Anfibólios (cont.)



Anexo 5: Tabela 4 - Química Mineral de Anfibólios (cont.)



Anexo 5: Tabela 4 - Química Mineral de Anf ibólios (cont.)



Anexo 5: Tabela 5 - Química Mineral de Granadas



Anexo 5: Tabela 5 - Química Mineral de Granadas (cont.)

0.380 0.334 0.059 0.074 0.118



: Tabela 6 - Química Mineral de



Anexo 5: Tabela 7 - Química Mineral de llmenitas

Sampl€ GPOs GPOs GPOs GPOs GPOS GPOS GPOS GPOs GPOS GP13 GPI3 GP13 GP13 GP13

102 f03 104 105 106 107 10ð 109 10 4g 50 51 52 53

Locat¡on B c B B B B c c B c c

Minerel ILM ILM ILM ILM ILM ILM ILM ¡LM ILM ILM ILM ILM ILM ILM

sioz 0.041 0.oð 0.0't 8 0.036 0.019 0.035 o.o22 0.o2õ 0.024 0.000 0.000 0.056

T¡02 51 .009 51.946 52.2ê 51.525 51 .46S 51.904 5U./Ct 51.449 50.779 ð t .4uÞ 50.801 51.451 50.515 50.777

4t203 0.015 0.008 0.013 0.000 0.036 0.017 0.028 0.000 0.01E 0.028 0.005 0.020 0.018 0.023

FeO 45.270 45.9E0 45.980 45.980 45.270 46.700 45.980 45.980 45.270 ¡t4.550 44.550 44.550 43.E30 43.830

Fe2O3 3.100 2.040 2.330 2.390 3.120 1.730 2.120 2.650 3.190 2.180 2.110 2.040 3.010

ceoS 0.000 0.012 0.031 0.010 0.041 0_014 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

MnO 0.360 0_357 0.358 0.332 0.302 0.343 0.308 0.310 0.356 1 .'t 56 1 .101 'l't1 1 .172 191

Moo 0.139 0.1 19 O 12t 0,210 0.23S 0.156 o.124 0.185 o 166 0.150 0.174 0.156 0.183

CaO 0.086 0.044 0_067 0.073 0.040 0.000 0.010 0.021 0.000 0.023 0.001 0.001 0.097 o.243

Nb205 0.003 0.000 0.064 0.048 0.000 0.025 0.o72 0.046 0.045 0.019 0.043 0,029 0.000

Zno 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

FeOTOT 48.059 47.821 48.0E1 44.132 48.085 48.255 41 .892 48.366 44.144 46.510 44.719 46.385 46.542 ¡16.896

TOTAL 100.04 100.55 101 .32 1ocr.59 100.55 100.91 99.44 100.66 99.85 99.54 99.O8 99.37 9E.EE 99. /9

Si 0.003 0.004 0.001 0.001 0.oo2 0.001 0.001 o.o0t 0.000 0.000 0.o03 0.003

AI
Ti

0.001 0.000 0.oo 0.000 0.002 0.001 0.002 0.000 0.001 0.002 0.000 0.001 0.001 0.001

1 .937 1.961 I .95 1 .447 L941 1 .957 1.943 1.943 1.933 1.S60 1.949 1.964 1.939 f .931

Fø2 1 .911 I .930 1 .914 1 .932 't .899 1.957 1.958 1 .931 1.916 1888 1 .900 1.891 1.471 1 .853

Fe3 o.fl8 o.o77 0.087 0.090 0.11E 0.065 0.081 0.100 0.121 0.083 0.092 0.078 0.115 0.129

Cr 0.000 0.000 0.001 0.000 0.002 0.00'1 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000

Mn 0.015 0.015 0.015 0.014 0.013 o.015 0.013 0_013 0.015 0,050 0.048 0.04 0.051 0.051

0.010 0.009 0.009 0.018 0.018 0.012 0.009 0.014 0.013 0:011 0.013 0.0'l 0.014 0.017

Ca 0.005 0.002 0.004 0.004 0,002 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.00s 0.0'13

Nb 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 o.000 0.000 0.000 0.000 0 000 0.000 0.000 0.000 0.000

zn 0.000 0.000 0.000 0.D00 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Cations 2.06 2.04 .04 2,06 2.06 2.O5 2.O7 2.06 2.O7 2.04 2.O5 2.O3 2.Oe 2.O7

0.000 0.000 0.r)00 0.000 0.000 0.000 0.ooo 0_000 0.000 0.000 0.000

0.640 0.650 0.rt50 0.ô40 0.650 0.640 0_640 0.640 0.640 0.640 0.640 0.630 0.640

PMAIzOS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0_000 0.000 0.000 0.000 0.000

0 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

PMMnO 0.010 0.010 0.010 0.o00 0.000 0.000 0.000 0_000 0.010 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020

0.000 0.000 0.010 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

PMZnO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 o.000 0.000

0.020 0.010 o.010 0.010 0.020 0.010 0.010 0.020 0.020 0.010 0.020 0.010 0.020 0.020

PMFeO 0.630 0.840 0.640 0.640 0.630 0.650 0.640 0.640 0.630 0.620 0.620 0.ô20 0.610 0.610

SOMA I .30 1.31 1.31 1.31 1.30 1 .31 1 .29 1 3t) 1.30 1 .29 L3U 1 .29 1 .24 1.30





Anexo 5: Tabela 9 - Química Mineral de piritas
o/oalm recalc. 100o/o

Amostra Anál¡se ÇlH Fe ioma l-e S Fe/S
(j!;ö-U2
GSB-02
GSB-Oô
GS8-06
G58-06
GS8.06
GSB-Oô
GS8.06
GS8-06
GPf 9A
GP19A
GP19A
GPI9A

I
27
28
29
30

32
35
96
97

100
101

X

X

X

x

x

X

X

x

X

X

X

X

x

5¿,ó IO
32,936
32,882
32,799
32,738
32,854
33,606
33,182
33,191
33,204
33,086
33,397
33,237

b t ,u3z
66,896
67,061
67 ,124
67,06s
66,994
65,853
66,705
66,729
66,637
66,770
66,335
66.516

vv,YUa

99,83:
99,94í
99,92Í
99,82Í
99,84r
99,45S
99,88?
99,92(
99,841
99,85e
99,732
99,753

.5¿,91

32,99
32,90
32,82
32,80
32,90
33,79
33,22
33,22
33,26
33,13
33,49
33,32

67 ,09
67 ,01
67,10
67,18
67 ,20
67,t0
66,21
66,78
66,78
66.74
66,87
66,51
66,68

2,0
2,O

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2.0

2,O
2.O



\nexo 5: I aDeta ì u - uutmtca N nerât de PtrroTllas
C-Centro; B-Borda do qrão

Amoslfa AnaltsÊ t Obseru Fe l-ols
GSA-02 5 46.518 I 53 46 56 oal
GSA'02 6 46.06 53.94 0.454 o 146

GSB.O2 Sbenlo remob. 46.72 53.28 o 477
ostJ-02 2

15 54,04 0,851 0,149

16 andâdo Sull 45,82 54.1A 0,846 0.154

osB.0s 19 lâ¡rdâdo Sull 46.65 53.35 0 874

GSB-05 20 169 46 20 53 a0

53,77 0,860 0,140
0,645 0,'155

GSB.O4 4A oa7 o,129
GSA-0¿ 49 46.707 O,E7E o,122
GSB-0¡ 52 46',43 53,57 0,E67 0,133

53,35 o,474 0,126

oP-01 60 o 475

o P.01 6t 46.1A 53 A2 o,142
GP.O1 62 0,813 0,187
(lP-O 63 54,59 0,632 0,16S
(-lP-o iulf. Mac 46,48 53,52 0.868 o 132

65 iulf. Mac. 46.20 53.80 0.859 o1
66 ìulf. Mac. 45.A6 0,153

G P'r 67 54,92 0,821 0,179
6a ìulf Mac 46,24 53.76 0,860 0.140

46,46 0,842

148 70 x o,142
148 71 0,861 0.139
148 72 X 53,75 0.860 0.140

r¡nério N-10 46,40 53,60 0.866 0.134
1, linório N-10 46.02 53.98 0.a53 o 147
1, 75 rinério N.10 54. t9 0,154
148 79 0,140
f48 a0 X 53,58 0,E66 0,134
148 6 45,97 54,03 0,851 0.149

455 54,49 0,E35

85 0,155
oN-26 86 0,848 0,152
(lN-26 a7 0,84ð 0,152

aa l¡nér¡o N'10 46,42 53,98

ninério N.1o 46.02 ff.94 0 452
90 ninério N-10 53 79

GP-19a 91 45.875 53.922 45,97 0,149
G P.'19a x 54,4 0,837 0.163
G P.l9a 93 x 99,8 45,64 54,36 0.E40 0.160
(lP-19å 94 45,770 54,108 r¡nór¡o N-10 45.83 54.17 0.846

95 45,694 54.099 99.E rinério N-10 45 79 54.21

G P'f 9a 9E 46,095 53 744 999 0,857 o,143
utJ- 19å 99 45,974 o 146

102 53,313 46,61 53,39 o.127
G.a 46,078 53.E91 46.09 53.91 0 a55 o1

46,400 53.469 0,132
-8 113 45.921 53.962 999 no N-10 0,851 0,149

G-8 116 x 46.63s 46,69 53,31 0,E76 0.124
G.A 117 46,00 54,00 0.E52 0.14A
â-a '123 52,996 46.93 53.07 0.884 o 115
(l.a 46,A94 53,855 46.12 53.88 0 456

133 46,441 53.471 46 4A 5:l52 0,131
G'8 134 45.894 53.987 ¿5 95 0,850 0,150
G.8 r35 46.679 53 179 N-10 46,75 0,E78 0.122
G-A 136 53,567 53,62 0.E65
o"8 46,7 47 53,104 53.18 0 aao

53 aa 0,144
G'8 150

45,699t54.122t99.E N-10 4s.76 51.22 oa4



99,9
ooo
99,9
99,9

100,0
74,7
99,9
99,9

24,73
25,04
25,0ô
24,89
25,20
33,32
25.10

24,54
24,32
24,87
24,99
24,37
33,37
24,53

50,74
50,64
50,07
50,12
50,43
33,32
50,36



32,885
33,139
33,170
32,754
33,029
32,943
33.291

54,207 8,994
54,329 9,442
u,672 9,4s0
55,659 9,069
53,710 9,262
54,627 9,620
54.414 9.420

97,199
96,086
96,910
97 ,292
97 ,482
96,001
97,190
97 .125

99,356
99,880
99,8s7
99,829
99,851
99,812
99.849

Anexo 5: Tabela l2 - euímica Mineral de Esfaleritas

50,554
50,766
50,643
50,109
s0,98ô
50,391
50,842

7,938
8,303
8,283
7,965
8,208
8.447

40,864
40,811
40,931
41,755
40,657
40,974
40.7 49

FES'/ir ff tI,tes

00
00
on
00

l-e
15.9

00
00

5.7
t6 4

00

6.4

OU

¿n

104
105
106
107
108
109
110
111

EO

6.1

xD

6,8

¡lt ¡ ¿

a

a

a

a

alt t at

ö,2

a3 :.i

GP-21
GP-21
GP-21
GP-21
GP-21
GP-21
GP-21

óE1

Õu. I



Anexo 6: Pranchas 16, 17 e 1B de Fotomicrografias de Minérios (Luz Refletida)



Prancha 16



Prancha 16



Prancha 17



Prancha 17



Prancha 18



Prancha 1B



Anexo 7: Gráficos Normalizados de ETR (Elementos Terras Raras)

Pá9. 01 - Normalização : Condrito C1

Pâ9. 02 - Normatização : N-MORB

Pá9. 03 - Normalização : E-MORB

Pâ9. 04 - Normalização : Barberlon peridotitic komat¡ite
Pá9. 05 - NormalÌzação : Toleiíto arqueano seg. Kuhno
Pá9. 06 - Normalização : Basaltos recentes do Easf pac¡fic R¡se
Pâg' 07 - Normarização : oBS (ocean bottom sed¡ments) of the East pacif¡c R¡se vents
Pá9. 08 - Normal¡zaçäo : pittow tava do Easf pacilic Rise
Pá9. 09 - Norma¡ização i Vent ftu¡ds do East pacifìc Rise
Pá9. 10 - Normalização : Água do mar
Pá9. 11 - Normalização : NASC
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Anexo 8: coeficientes de conelação e Dados Estatísticos Básicos LitogeoquÍmicos



Anexo 8: Tabela 1 - Coeficientes de correlação geoquimicos de todas as amostras da Mina do Pari

n=õ2 MTioz 4t203 Fe203T MnOs¡oz
Nd
Ce
La
Ag
Au
As
s
U

Co
Cr
V
N¡
Cu
Zn
Ga
Pb
Th
Nb
Z1

Sr
Rb
BA
LOt

P206
K20

Na2O
CaO
Mso
MnO

Fe2O3T
4t203
Ti02

0.10 0.1tj 0.0E -o.02 -o.24 -0.02 -o.21 D.t 3 0.14 -0.03 -u. I 0.1 3 0.l4 0.16 o.2a o.41 0.39 0.12 o.21 0.20 0.30
-0.16 -o.20 -0.11 0.38 -0.30 -o.25 -0.50 -0.18 0.52 -0.08 0.1 0.24 0,5 -0,03 -o.12 0.00 0.06 0.36 u.5b -0.07 o.32
0.10 -0.2E -0.52 0.45 -o.24 -0.44 -0.41 -tJ.4¿ 0.13 .U,1U 0.05 0.11 0.18 -0,22 -0.12 -0.06 0.02 o.42 -0.06 0.01 0.49
-o,27 0,34 0.04 0.00 0.29 .0.07 0.42 0,09 -0.37 0,30 0.04 -0.30 -0.39 0.06 0.18 0.13 -0.09 -0.16 -0.06 0.36 -0.18
-0.48 .0.27 -0,54 0.67 o1) -0.35 -0.40 -0.03 -0.09 0.65 -0.04 0.oo -0.35 -o.23 -o.21 o.32 -0.09 -o.17 o.12
-0.51 .o.24 -0.51 0.65 0.1 3 -0.31 -0.33 -0.37 -0.04 -0.07 0.66 -0.05 -0.01 -0.31 -0.19 -0.21 0,29 -0.09 -0.'lô 0.11
-0.37 "0.43 -0.73 0.83 -0.07 -0.59 -0.52 -0.57 0.10 u.Ì! 0.61 0.05 0.14 -0.41 -0.30 -0.24 -0.23 0.51 -0.10 -0.15 0.41
-0.18 .0.33 -0.49 0.50 -0.07 -0.34 -o.42 -0,43 0,26 -0.22 0.52 0.35 0.29 -0.'t 8 -0.16 -0.01 '0.16 0.60 0.'16 -o 01 o.22
-0,31 0.16 0,10 .0.07 0.28 0,'13 0.31 o.21 -0.36 o.12 0.22 -0.15 .0.37 0.16 0.03 -v,u I -0.06 -0.1 5 0.03 -0.30
0.27 .0.31 -0.06 -o.24 -0.01 0,78 -0.28 -o.18 o.22 -o.23 0.01 0,09 0.25 -0.14 -0.06 -0.26 0.06 -0.l0 o.21 -0.35 0.02
,0.14 0.93 0.46 -0.03 o.42 0.05 0.23 0.15 -0.38 0.45 -0.57 -0.36 -0.45 -0.02 0_07 0.48 0.44 -0.13 -0.33 -0.01 -0.21
0.25 -o.20 -0,18 -0.05 -0.l0 0.53 -0.41 -0.30 o.14 0.05 -0.04 o.o2 u. I -0,18 -0.25 -0.31 0.1 5 0.08 0.l6 -0 46 o.23
-0.27 -o.21 -0.61 0.68 -0,05 -0,59 -0.29 -0,45 -r.J.u I -o.12 o.27 -o.12 -0,05 -0.33 -0.25 -u, tu -0,1 3 u.4ð -o.12 0.35
0.02 -0.25 -0.07 o.32 -0.43 -o.42 -0.55 -0.05 0.37 -0.13 o.26 0.44 0.39 0.1 s -tl.24 o.14 0.20 0.41 0.12 0.16
-0.19 0.1 7 0.29 -0.17 -0.03 .U.J5 u. ótt 0.45 0.04 -o.02 0.21 0.31 0.04 u. þu 0.43 o.44 -0.0¡t -0.05 0,02
0,05 -o.21 o.21 -o.17 -0.36 0.05 -0.16 o.26 0.57 -0.15 0.05 0.35 0.s4 0.42 0.07 o.04 -o_o1 u.tþ
-0.21 -0.13 -o.24 0.56 0.00 -0 46 -0.45 -0.32 0.15 -o.17 0.19 0.1 o.17 -0.14 -o 12 0.16 -0.12
0.08 0,46 0.33 -0.01 -0.05 0.16 "0.31 0.14 0.1 0,20 -0.41 0.12 0.09 0.06 -0.07 0.46
-0.1E 0.63 0.51 -0.02 014 -0.22 0.03 0.36 0.08 -0.04 -o.22 0.30 0.04 0.38 0.20
0.03 0.1 0,1E .0.33 0.06 o11 0.31 0.36 0.00 0.06 -0.06 0.04 0.00 o.24
0.16 014 0.60 -0.59 -0.4 -0.09 0.32 o.82 0.24 -0.04 0.00 o.43 o.22
o.17 -0.¿f0 0.03 0.00 -0.40 -0.06 -0.60 o.o2 0.99 0.30 0.83
o.14 -o.23 0.13 .0.05 -0.35 U,1 -0.44 0.16 0.82 -0.16 0.35
-u.39 -0 51 -0.43 0.35 -U,1U -0.30 -o.20 -0.18 0.25 -0.23
-0.14 0.51 0.11 0.05 0.21 -0.05 o.17 0.01 -0.19
0.13 .U,JJ 0.10 .0.01 .U.Jð -0.06 -o.57 0.06
018 0.26 0.76 -0.70 -U.Jó 0.08 o.41
-0.14 o.32 0.31 -0.50 0.24 o.14
0.26 -0.01 0.20 -u,5b 0.15
-0.53 0.43 -0.01 o.29
-0.58 -0,06 -0.56
o.o2 0,51
-0.24



Anexo 8: Tabela 1 - Coeficientes de correlação geoquimicos de todas as amostras da Mina do Pari (cont')

La Ce Ndt¡

0.1 0 0.08 0.07 o.ofl -0.42 -0.08 -0.05 -0.19 0.11 u.4Õ

0.24 0.14 -0.21 0.04 -0.40 o.22 0.39 0.20 0.18 -0.14 0.43

0.57 0.08 -o.27 -0.10 -0.51 o.22 0,51 0.07 0.08 -0.07

-0.03 -0.16 o.25 -0.19 0.01 .0.09 -0.14 -0.04 -0.05

0.39 -0.03 -0.26 -0.1 5 0.32 0.48 0.75 0.98

0.35 -0.01 -0.23 -0.1 3 0.36 0.45 o.74
0.80 -0.01 .0.40 -o.22 -0.05 0.57
0.39 0.03 -o.38 -0,03 -0.02
-u.Ì¡ 0.02 o12 0.0P
-0 31 0.8 3 -0.23
-0.1 9 -0.10
-0,06



ANEXO 8: Tabela 2 - Estatística básica de todas es âmostrâs da Mina do Pari
S¡O2 rioz 4t203 FeZO3T Mno MqO

úinimum 33 43 0.03 4.09 6.23 0.03 2.45
\ilax¡mum 60.12 2.7 18.75 39.7 0.36 12.34
\¡ean 50,05 0,67 12,ss 15 3¡l 0.2 6
St.Oeviation 4,86 0,67 3,03 6.S7 006 2.55
./âriance 23.67 0.45 9.18 44.62 0 6.5
{umber Of Cases 52 52 52 52 52 52

CaO Na2O K20 P205 LOt
Vlinimum 1.26 0.03 0.1 o 0,'16
Vlaximum 17 ,33 3,73 3,85 253 14.S

úlean 7 .74 1 .71 't .o4 1 3.28
st.Devaat¡on 3.52 0.96 0.85 34 2,63
y'efience 12 42 o9l o.72 o.12 6.93
\,lumber Of Cases 52 52 52 52 52

Ba Cu N¡ V Cr Co
\rlin¡mum 0 4 64 4 '12 0
Vlax¡mum 772 874,6 685 447 1237 130
\¡eân 233 12 '141 .1 243.5 183 372 41 .4
3t,Dev¡ation 199.71 1E4.1 't67 93 334 24.3
y'ar¡ance 39884,76 33883,9 27881 ,S 8633 1't1374 590.6
{umber Of Câses 52 52 52 52 52 52

U Rb Sr s As
\ilinimum 0 0 4 10 50
Vlaximum 1E 1/¡4 407 87 16000 I 13500
Vlean 5 0'1 37 't61 25 15282 4735.58
St.Deviat¡on 3.85 35 102 1 25193 16340,52
y'ar¡ance 14 A1 1229 10471 167 ô 35E+08 2.67E+08
{umber Of Câses 52 52 52 52 52 52

Au Aq Zn Pb Ga Nd
ülinimum 0 79.9 0 lo 0

i¡aximum 56.E4 121 .SE 27t7 .3 122 47 65

vlea n 2,58 '14.05 415.4 '17 .a 23.3 27.22
St.Deviat¡on 8.28 21 .41 593.3 16.6 7,4 15.27
Var¡ance 68.59 454,25 351996,8 275,1 55.1 233.1 I
Number Of Cases 52 52 52 52 52 52

Zr Nb Th La Ce
M¡n¡mum 25 2 0 0 0
Maximum 258 16 16 85 720
Vlea n 83 85 5.4 19.23 68.'18
St.Dev¡at¡on 40 4.7 18.32 135,89
úanance 1576 10.1 22,3 335,77 1846ô.64
\umber Of Cases 52 52 52 52 52



Anexo 8: Tabela 3 - Coeficientes de correlação geoqu¡micos dos minérios de ouro da Mina do Pari

n=17 MAl2O3 Fe2O3T MnOT¡O2s¡o2
t\to
Ce
La
Ag
Au
As
s
U

Co
Cr
v
N¡

Cu
Zn
Ga
Pb
Th
Nb
Z1

Y
Sr
Rb
Ba
LOt

P205
K20

Na2o
CaO
Mso
Mno

Fe2O3T
AI2O3
Tioz

a.21 0.51 0.46 -0.44 -0.45 0.19 o.12 0.54 0.00 0,39 -o.47 -0.17 0,00 0.41 0.80 0.34 o.g1 -o.'l E 0.10 0.16
-0.14 -0.03 0.12 0.10 -0.28 -0.03 -0.32 0.08 0.53 -0.04 -0.18 0.04 0,52 0.16 0.28 -0.03 -0.03 o.17 0.61 -0.08
0.34 0.01 -o.12 -0.12 -o.29 -0.31 -0.01 0.04 -0.10 0,1¡1 -0.36 -0102 -0.03 o.12 0.60 o.'12 u.l tt -0.10 -o.24 o.32
-0.40 0.00 o.27 o.20 o.12 0.3 -0.07 o.5ö 0. I o.12 -u.4ö -0.59 -o.21 u.1ó -0.31 -0,1 1 -o.09 -0.20 -0.18
-0.60 -0.56 -0.68 .Tó 0.30 -0.34 -0.14 -o.43 -0.37 -0 3 0,80 -0,31 -0.36 -0.38 -0.37 -0.59 -0,56 0.19 -0.19 -0.28
-0.63 -0.53 ,o 67 0.79 o.29 -0.36 -0.16 -0.4 -0.35 .0 0.82 -0,30 -0.34 -0.33 -0.29 -0 56 -0.55 0.19 -o 't7 -0.25
.0.51 -0.75 -0.E1 0.83 0.13 -0.03 -0.2s .0.49 -0.29 -0. 4 0.83 -o.22 -o.24 -0.35 -o.24 -0.48 -0,59 0.07 -u.ó5 -0.11

-0.22 -0.6E -0.4 0.49 0.16 -0.40 -0.42 0.04 .0.66 0.66 0.32 0.06 -0.19 -0.67 -0.21 -0,60 0.52 0.03 -0,1 5
-0,53 -0.25 -0.30 0.49 0.25 -0.23 -0.02 -0.1 -0.34 -0.30 0.75 0.Ð7 -0.35 0.04 -0.50 -0.1 -0.26 0.40 -0.05 -0.03
o.12 0.63 0.76 -0.59 0.00 o.74 -0.01 0.52 0.48 -0.05 -o 41 0.33 0.42 0.42 o.20 0.46 0.68 -o.12 0.51 0.01

0.25 0.81 0.64 -0.60 0.49 0.32 0.55 0.o2 0.63 -0.22 -0.01 o.21 o.a2 0.34 0.65 -0.43 -0.05 0.18
0.19 0.40 0.57 -0.54 -o.4t o.24 -o.22 0.81 o.42 -0,10 -0.1 4 0.43 0,37 o.7 0.03 0.52 0.64 -0.02 0,52 0.18
-0.27 -0.50 -0 48 0.46 -0.16 -0.98 -0.10 -0,1 1 -0.27 0,08 0.58 -0:24 -0.25 -0.09 0.12 -o.22 -0.26 -0.07 tl32 0.00
0.21 0.39 0.40 -0.37 .0.49 -o.34 -0.04 0.69 0.08 0.10 0.39 0.09 0.75 0.05 0.75 0.45 0.03 0.01 0.68
0.07 o.27 0.28 -0.13 -0.11 -0.23 -u.to o.23 0.16 -o.2t -0.04 0.59 0.1E 0.34 0.1 0.69 0.30 0.08 -0.26
0.03 0.28 0.52 -0.29 ,o,27 0.20 -0.18 444 0.65 0.04 -0.27 0.22 0.60 0.51 -0.I 0.18 o.12 0.35
-o.24 -0.1 0 0,07 o.27 0_02 -0.31 -0.09 -0.09 0.10 -0.38 o.21 0.29 0.10 0.17 -o.37 0.16 -o.29
0.24 0.70 0.73 -0.66 -o.27 0.51 0,f0 o.72 0.19 0,16 -0.49 0.21 o.17 0.57 0.48 0.66
0.l8 0.s4 0.71 -0.46 -0.25 0.01 -0.16 0.59 0.40 -0,29 -0.25 0.74 0.40 0.73 0.08
0_08 0.43 o.27 .0.25 .0.08 0.40 0.05 0_18 0.02 0.41 .0.43 -0.30 0.03
0.35 0,41 0.56 -0.59 -0.64 -o.14 -0.10 o.E7 0.32 0,01 -o.22 0.50 0,31
0.16 0.10 0.40 -0.19 -0.04 0.02 -0.72 0.22 0.99 -0,35 -o.22 0.65
o.20 0.04 0.33 -0.18 -0.06 -0,23 -0.57 o.21 o.62 -o.73 0.02
-0,59 -0.61 -0.59 0.76 o.24 -0,4E -0.37 .0.37 -o.24 -0.39
0.11 0.42 0.13 -0.31 -0.14 0,27 0.61 0.31 -0.31
o.12 o.17 o.47 -o.22 -0,03 0.10 -0.67 o.26
o.37 o.62 0.71 -0.75 -0.63 0.1 0.04
-0.01 0.40 o1 -0.22 0.03 0.35
-0.08 0.64 056 -0 38 o26
-0.55 0.02 -0.'1 6 o.52
-0.78 -0.59 -0.67
0.1 5 0.88
0,04



Anexo 8: Tabela 3 - Coeficientes de correlação geoquimicos dos minérios de ouro da Mina do Pari (cont.)

NdCeLa
0.37 0.o0 0.29 0.63 0,23 -0.41 T3 -0.33 -o.38 -0.4tt -0.1 1 0.60 0,32
-0.13 0.07 0,19 -0.19 -0.28 -0.09 0.09 0,00 -0.06 -0.33 0.29
0.26 0.07 -o.14 0.20 -0.31 -o.42 -0,43 0.02 -o.20 -o.27 -0.45
-0.13 0.37 -0.14 0.00 -o.13 0.53 0.01 0.26 0.49 0,56
.0.30 0.45 -0.22 -0.50 0.7 4 0.50 0.7I 0.98
-0.26 0.45 -0.18 -0.s5 -o.47 0.76 0.48 0.83
-0.14 o.77 U.J4 -0 60 -0.67 0.48 0.45
-0.30 o.12 -0.10 -0.84 -0,20 0.s6
-0.02 o.'f I 0.16 -0.52 -0.08
0.00 -1u.5Ð o.71 0.32
0.40 -10.24 0.1 5
0.42 -tù 23
0.15



ANEXO 8: Tabela 4 - Estatística básica das amostras de minério
sio2 T¡O2 A,1203 Fe203T MnO Mqo

M¡nimum 33.43 003 4 4'l 1.12 0.03 2.45
Vlax¡mum 59.07 0.87 16.67 39.7 0,36 9,58
lreen 49,1 0.5 11.22 21 .52 0.18 4 3'l
it.Deviat¡on 6,8 0,22 3,39 0.0E 1 .84
y'âr¡ânce 46.29 0.05 11 16 48,93 0,01 3,38
{umber Of Cases 17 1 17 't7 7

CaO Na2O K20 P205 LOt
vlinimum 1.26 0,03 0.33 0 1 .75
vlaximum 8.25 3,3 3,85 u. t¡ 14.9
Vlean 4.13 1.15 156 0,08 4.75
it.Dev¡at¡on 2.14 0.93 0.9 0.04 3.'16
/âr¡ance 459 0,87 0,81 0 10
{umbôr Of Cases 17 17 17 17 17

Be Rb Sr ZJ Nb
ú¡n¡mum a2 10 0 I 33 4
úlaximum 7t2 144 407 27 1 14
ülea n 333 4t 60 127 18 EO E.E
it.Dev¡at¡on 222.57 35 128 5 25 2,6
y'er¡ance 49539,01 12^7 16351 26 644 6.7
{umber Of Cases 't7 '17 17 17

Th Pb GA Zn Cu N¡
\¡¡n¡mum 2 4 't4 207 A I 147.9
Vlax¡mum 16 122 34 2737 .3 617 5tI.5
Meân 9l 21 ,2 22,4 1056,2 751 I 273.1
St.Deviat¡on 3.7 26.6 6.8 723 5 150 117 .8
y'a riance 13,6 705.9 45.9 523431 .1 22489.4 13476.4
Numtier Of Ceses 17 17 17 'tt

v Cr Co u s As
Vlinimum 78 141 0 2 400 100
Max¡mum 1E4 836 130 18 1 16000 'I 13500
Meån 138 367 27.8 7,65 3E4EE 13535.29
it.Dev¡etion 34 180 31 6 426 29046 26993.17
y'ariance 130 32576 995.7 14.12 8.44E+08 7 .298+08
{umber Of Cases 17 17 17 1

Au Aq La Ce Nd
vl¡n¡mum 0.06 0 19 0

[/ìaxrmum 56.E4 16 85 720 57
Mean 752 6,94 32,29 172,29 30.53
St.Dev¡âtion 13.4 3.94 20.9 203 27 18,75
Variance 179.44 15.54 436.E5 41318.97 351 .39
Number Of cases 17 't7



Anexo 8: Tabela 5 - Coeficientes de correlação geoquimicos das rochas encaixantes da Mina do pari

n=3õ s¡oz Tio2 At2o3 Fe¡O¡f---¡¡õ-F
tNolc.
ll"
lesleul¡"lslu
I

lco
Cr
V
N¡
Cu
Zn
Ga
Pb
Th
Nb
Zr

Sr
Rb
Ba
LOt

P206
K20

Na20
CaO
Mgo
MnO

Fe2O3T
4t203
Tio2

0.25 -0.15 0.16
-0,o2
0J8

71

n
n

0.00 l-0.3ffiffiiìõ71Trcõ2t-T-ffi

-0.12 I 0.12
0.22 | -0.25
-0.38 I 0.42
-0.01 I 0.0s
-0.34 | -0.06
0.39 | -0.07
0.05 I -0.03
0.55 I -0.31
-0.23 I -0.08
005 I ñ2.4

13

n
13

0.40
-0-01

o.50
oo7
õro
o15
õog
õ66
013

14

-0.
o.

0.92
0/1
0.1(U.

-o

0.07 0.26 -0.03
-0.03 0.30 0.14 o.00 o.32 u,51 U.JU 0.17 o.44 o_27

0,00 -0.15 -0.75
0.01 0.45 0.05 o.22 0.44 0.38 -0.05 o.29 0.12

-0.46 o.2a -0.04
0.02 -0.13 -o.1 0 -0.07 -o.12 -0. 13 0,40 0.09 -0.09

0,00 -0,28 -0.55
o17 -0.28 -0.38 0.03 o.12 o.14 -0.08 -0.05 -o.o2 0.42

0.16
-0.05 -0.25 "o. 19 -0.36 -o.12 -0.26 -0.18 0.15 0,01 -u.tu

-0.1 1 -o.24 -0.70
-0.28 -o 11 -o.32 -0.53 -0.30 -o.24 -0.04 0.02 -0,67 -0.56

-0.03 -o.12 -u.35
-o.02 -0.31 -0.23 -0,30 -0.12 -0.26 -(l.29 0.45 -0.06 -0.17

-o.17 0.07 o.29
0.13 0,13 u.1 3 0.04 0.1 0.11 -0.05 0.44 o.27 0.16

o.42 -o.4'l -0.30
0.01 11 -o.13 0.'f 1 -0.04 -0.1 1 -o.21 0.08 -u.¿o 0.00

-Q.41 0.93 o 4'l
0.17 0.05 0.27 .0.09 -0.35 -0.04 -0.12 0.18 -0.43

0,38 -0.2s -0.43
-0.61 -0.33 -0.46 -0,21 "0.09 0.51 0.49 0.16 -o.71 -0.08

-o.24 0.00
-0.09 -0.20 0.04 -0.60 -o.25 -0,44 0.03 0,0'1 -0.13

0,08 -o.17 -0.23
-0,1 5 -0.36 -0.34 .0,37 "o.1 ,0.06 -0.'t 5 0.46 -0.18 -o.12

-0,45 0,14 0.28
o.24 0.39 -U- 1U 0.06 -0.o7 0.08 -0.09 o.21 -0,09

0.19 -0.52 -0.1 1

0.49 0.26 0.05 0.82 0.49 0.38 -0.1 3 -0,02 o.44
-0.09 0.l5 -0.17

0.58 0.58 0,57 o.47 0.40 -0.03 -0.19 -o.23
o.o2 u.Ð4 0.23

-0.21 ,0.21 -o.23 -0.14 o.24 -o.17

-o.42 0,69 0.s0
-0.52 0,05 0.02 -0.18 -0.11 0.42

-0.06 -0.06 0.05
-0.25 o.21 -0.03 0.30 o.21

-0.17 -0.02 0.57
0,24 0,32 o.24 o.26

u.3ö -0,37 0.06
0.46 0.62 0.43

o.20 -0.16 0.23
0.46 u.92

-0,06 t .13
0.47

-o.24 0.49 0.07
o.32 -0.29 o.12
-0.09 0.06 0.75 -0 0.

1

1

-0.64 o.o2 0.14
0.47 -0.35 -0.1
-0.64 0.63 -0.01
-0.47 0.52 -o.34 l
-0 55

I



Anexo 8: Tabela 5 - Coeficientes de correlação geoquimicos das rochas encaixantes da Mina do Pari (cont.)

q LA ce Nd
0.1E 0.07 -0.03 0.06 0.06 -0.40 0.35 -0.01 -0.34 0.10 o.22 0.34 0.78
0.20 -0.24 0.1 0.08 0.19 .U.óU 0.1 -0,28 -0.07 -0.05 u. ti 0.09
0.26 o.74 0.10 -0.23 -0,06 -0.36 0.42 0.77 -0.07 0.61 0.14
.0.03 0.07 -0.14 020 -0.20 -o.22 0.04 -0.02 0.07 -0.02
0,31 0.59 -0.07 -0.30 -0,1 4 .0.1 0.06 o.71 0.03
0,13 0.05 0.59 0.32 0.35 0.19 -0.32 0.05
0.06 0.95 -o.o2 -tJ.¿ I -o.2'l -0.07 0.30
"0.04 0,31 -0,02 -0.19 0.03 .o.24

-0.19 -0.09 0.04 0.13 0.06
0,34 -0.31 0_ 86 -0.2s
.0.19 .0.04 -0.08
0.29 -0.10
-0.02



ANEXO 8: Tabela 6 - Estatística básica das amostras das encaixantes



Anexo 8: Tabera 7 - cá¡curo das composições [¡édias das rochas ut¡r¡zadas no Baranço de Massa



Anexo 8: Tabela 8 - Perdas e ganhos do balanço de Massa (b = inclin. de reta y= bx)

(oG, Alterada x¡sto Hw-{ro (isto Hw-1 ANÍG.FW-OO Anl(' FW-1u
toc. OfiOinal Anfrbol¡to Anf¡bol¡to AnÎ. (irenet. AnÎ. Gfanat.

b 0,8982 U, ¡/ 199 1 ,2163 . t3()J
sio2 9,12655

-0,46381
0,03399
1,41552
0,00098
1 ,33726

-1 ,92154
0,54028
0,59545
-o,04420
-0,22829
0,01052
0,00109
-0,00053
-0,00678
-0,00266
0,01223
0,01087
0,38567
0,00209
0,01035
-0,00016
0,00076
0,00012
0,00099
0,00191
-0,00003
-0,00003
0,001 10
0,00150
o,00248
0,00008
0,00128
0.04453

¿t,tótJt
-0,20585
0,01552
2,81038
0,06796
9,32229
-3,78428
-0,47954
1 ,34827
-0,05207
1,01648
0,13364
0,07380
0,00072
0,00012
-0,00490
o,01234
0,02208
0,02482
0,00574
0,02089
-0,00261
0,00011
0,00045
-0,00018
0,00261
0,00042
0,00015
0,00198
0,00369
0,00347
0,00000
0,00042
0.11113

-o,Õ+/uó
-1,16750
-5,04747
-7,23839
-0,06960
2,70183
-2,77239
-0,66381
0,19378
-0,08706
2,78686
0,06357
0,02398
-0,00173
-0,02215
-0,01638
0,00659
0,00023
0,00266
0,00173
0,00896
-0,00340
-0,00019
-0,00012
-0,00425
-0,00005
-0,00041
0,00037
0,00029
0,00176
o,00147
0,00001
0,00181
o o32aq

.S,Aó T ¿ T

-1,34449
-3,39567
-9,65090
-0,10447
0,03707
-0,88948
0,37780
1,27547
-0,08021
3,95192
0,01568
-0,00081
-0,00104
-0,02607
-0,o1732
0,01081
0,00302
-0,0191 I
0,00596
0,03721
0,01004
0,00044
-0,00039
-o.00257
0,00098
-0,00050
0,00020
0,00005
0,00126
0,00090
0,00000
0,00017
0.01730

Tioz
4t203

Fe2O3tot
MnO
MoO
CaO
Na2O
I<20
P205

PF
CÍ
N¡
Co

Cu
Pb
Zn
s

Rb
Ba
Sr
Ga
Nb
Zt
Y

Th
U

La
Ce
Nd
Au
Aq
As

ioma t 0.E70 34.252 -18.113



Anexo 9: Geotermômetros Granada-Anf¡bólio e Granada-Biotita



Anexo 9: Tabela I - Geotêrmômêtros Granada'Anfibólio lemperaturas fG) Dlferonça ilód¡as

u( ô POnIOt ¡o P. êt al raham & Howell ruk et â1. 19ðt

bôlro c b ìraham & Powell Psrcr H-ç .C Méd¡âs N¡ád¡as

JP-1U ôlitô Gr.tsso HW BR-57 194 x 534.36
573.35

465.4 t
523.11 38.99 57.64

ìP-'10 \nfìbolito Grosso HW BR-57 229 195 X

P-10 \nfrboltlo (jrosso r 22t ozt.vo
563 77

4CV.4V
513.90 35.81 54.41

'10 \nf¡bol¡to Grosso Hw 224 x
221 5.tÞ.Òu

sd

40/.40
sdsd sd x

osso HW BR-57 190 x b29.4ð
573.03 522.4O 43.55 6't.89

Centro
538.33

ÇenIro
472.92

ìP-10 \nfibolito Grosso HW BR-57 197

\nf¡bolito Grosso HW BR-5/ 229 196 X ccv.io
581,03

cuc.õ /
526.53 1.58 20.06

iP- olito Grosso HW BR-57 230 197 X
564.42

öorqas
513.44

JN-Uð 3i-Hb-x¡sto HW (N-o( 8t X 53 ¡/.Zb

548.20 51 1.20 10.95 11.47
¡-Hb-Xisto HW (N-0( 70 8E x

JP-]U sto HW 225 2UU bòu.42
574.33 521.53 23.9'l 52.03

B-C
26,09

tJ.U
40.52

lo Hw -00) 226 201 x

¡18.80iP-10 ôHW 194 x
564.86

{00.oo
512.46 1E.61

ìP-10 3¡-Hb-Xisto l' I 199 x

10 x cc{.¿Y
562.94

1í ó.Vt
481 03 8.ô5 7.96

10 li-Hb-Xisto HW 2¡.J3

-Hb-xrsto Ftw T1 X 507.31
538.30

462.08
508.41 30.93 48.33

li-Hb-X¡sto H' x

Anfrbolito Granatffero FW distants X b31.99
514,09

557.ð5
536,68 ¡7.90 -21-17a4 x

\nf¡bol¡to Granatllsro FW dlstant€ x c{ r.uð
51S.64

567,08
540.81 .2t.44 -26.27

cenlro
537,30

vgorro
555.11

\nfibolito Grânatlfer x

aristentø o1 538.86
494,99

ðþ9,5ó
514.95 '¿3-87 -44.38tante x

JP.U5 rnl6 6t Y c41.40
514.09

bou.u4
536.68 -27.3ø -23.36 5',t8.27

Ëoroas
537.52

¡P-05 ¡bol¡to Granatffsro FW distant€ ôô 84 X

JP.U5 ôlilô Granafllero hw ol l5 c43,þð
533.25 560.07 -'10.33 .5.88

ahfibôl¡to Grânâtff€ro FW distante 60 76

P-O5 rânât rro FW dtslante 542.3 t
524.51 550.83 ,,17.86 -13.85

É-u
-19.04

tJ-L;

-17.59
ìP-05 \nfibol¡to Granatff€ro FW d¡stantê 78

\nfbolito Granattfero FW dlslanlê x
517 .23

564.6¡r
522.80 ¡2.74 -Á1-fl7

P-Ob \nfibolito Granatffero FW d¡stantê 58 IB X

\nfibol¡to Granatff€ro FW distante x cvt,¿t
523.15 51A 71 15.94 26.57x

t[ó CjranaltT OJ x oól. tv
508.02

cþc.ou
533.30 -23.17 -22.30

ìP-05 \nf¡bolito Granatlf€ro FW distante 64 x

JP-Uþ olito Granatlfero FW d¡stant€ 63 539.29
533.6S

þo4.14
560 40 -5.61 -3.74ru d¡ste¡ts a4 X

48 tinério C€ntral 221 x 4Þ¿.ë6
501.73

4ð /.Oé
472.37 10.85 11.74

4B

496.65
Centro
466.644B '¡o C€ntral N-10 219 X 484.83

505.33
+o2. ¿ í
493.09 20.50 30.82

4B 220 209 X

4B '¡o Csntral N-10

-'õãntraÑ-10-

221 210 þuJ.ov
485.51

4Iö.1t
456.45 - t 8.18 -2't.f 2

4B X

48 FMinério Central N-10 19 21t) 50þ.ðz
488.97

4U3,Uö
476.ô5 -16.85 €.43

tsorqas
51 1.78

botoas
489.04

48 r¡o Central N-10 220 211 x

ülnério Cenfral N-10 219 214 x 480.14
560.99 534 08 80.85 95.204B ts-u

15 12

EI-\J

22.40t4B \,.l¡nério Central N-10 1 X

t4B \rl¡nério Cenkal N-10 21rt 212 õ¿z.cÐ
528.12

479.41
50'1.58 5.57 21.77

t4B \¡inér¡o 10

iP-15 tibco Alooma {FW 125 543,94

536,52

þu4.oo
501 69 -7.42 -2.97

u9nrto
544.79

uenrro
501.92

ìPls
ìP-'15

F tiDóo Alooma (FW Par llR 12 X

3lF tiDco Alqoma (l-w Par 123 555.70
546.87

516.10
51 1 .81 4.83 4.25 Bordas

546.39
Bofdas
505.29ìP-15 F t¡Dco Alooma { FW 18 124

iP-' lF I|DCO A '19 '125 x co9,u /
545,86

gìt t.vð
498.81 1'l,79 10.83w Par 126 x

ìP- F tiDco A 119 123 x 545.43
556 29

498,93
508 86 10.86 9.93

B-O
1.60

t-u
3.38

;P-1 3lF tipco Algoma (FW Par¡) 20 X



Anexo g: Tabela 2 - Geotermômetros Granada-Biotita

:P-lo
{nrrDo to urosso tiw öK-5/
\nflbo¡ito Grosso HW BR-s7

rrelcnçao

iP-10

[¡w u eruÞ5(, ñvY fJt

eFrìF ¡su nvv trr-uv/
Bi-HUxisto HW lN-OOl
qnfibolito crosso HW BR-57
Anfibolito Grosso HW BR-57

êp-1n
.rfr rf.¡ot¡ro þfosso Ftw !tK-þ/
qnfìbo¡ito Grossô HW RR-57
{r¡relte \rrssso t-lvv uK-c/
\nfibolito Grosso HW BR-57

|-onlos
G.ânâdâ I B¡ofitâ

arf rwtrLu e¡ rÀs.u nvv E rl-5/
\nlibolito Grosso HW BR-57

ìP¡5

Antrrotrc brosso tiw tsl(-5/
Anfilhtitñ êrâêê^ sl^/ ÞÞ Ã"

ìp{v

AnarooÍto ura¡alfero FW cttstanle
Añfìthlit^ êÞñ'r¡rôh F\^/ ¡;êrâñr^

\nf¡bolito G¡enetífêrÒ FW .iicr

t58-t
l5B-1

'irìrrrrorno granaltTero tw ot$anle
Añfìt-ldô GÞñât¡fa'ñ F\^, ¡ì.r..+-

)4t

X

2tF

4¡neno L/enlrat N-lu
,inério Centrâl N-10

??a

MiñóÉñ aañrãl N t^

Temperaturas {oC)

2Æ

x

-ñ-

471 7

2U

x

ljo¡omanú-lltoee¡ / r-

x

rþt¡,Þ

x

9)

¿63 3

X

113-- 115

Diferença

1þþ

t--..:-I 4s6.2
| Ãr, Ê

3¿9

4þ5,t'

tl1

50r Â

JC,U I

r4.s ---l

x

Médias

Jþþ,9

1ð4,¿

5t) I,1
Lq) 7

\.emro
¿âq n3

lat

4.4!4, A

Þoroa

¿ll,ù

- rr3
tlt

Æ1.44

11t

,¡',

41.67

179

éoroa
Áqo 2.l

ela

524 66

óoroa

Èt-t

2A 76

Çe ro
400,86

Borda
493.12

çemro

4qa 76

ð-t

uemro
414,64
Borda

Â3 4q
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