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Resumo

O Grupo Itaiacoca é composto predominantemente por rocbas metadolomíticas

de baixo grau metalnórfico que contêm expressivas reservas de talco. O Grupo Itaiacoca

foi submetido a quatro episódios metamórficos: (i) metamorfismo regional fácies xisto

verde, zona da clorita; (ii) metamorfisrno dinârnico e hidrotermal em zonas de

cisalhamento transconentes; (iii) metarnorfismo termal no contato com o Complexo

Granítico Cunhaporanga; e, finalmente, (iv) rnetamorfismo termal no contato com

diques de diabásio mesozóicos que cortaln o Grupo Itaiacoca ao longo do Arco de Ponta

Grossa. A talcificação está relacionada à atividade hid¡otermal nas zonas de

cisalhaûlento, que geroù talco xistos com foliação anastomosada envolvendo lentes

residuais de lnetadolomito e lentes sintectônicas de calcita. Jazidas de talco maciço fino,

com o talco concenffado em descontinuidades estuturais sem alteração significativa de

volume, estão associadas a zonas de fraturas periféricas aos sistemas de cisalhamento,

sern a influência direta da deformação milonítica, Quantidades subordinadas de talco

retrometamól fico formaram-se a partir de tremolita na au¡éola de metâmorfismo de

contato com o Complexo Granítico Cunhaporanga. Não se observou talco associado aos

metadolomitos afetados por metamofismo regional ou pela auréola de metamorfismo

de contato dos diques. A principal reação de talcificação da dolomita por reação conr

soluções aquosas com sílica foi 3doÌomita + 4sílica,,,, = talco + 3ca2*nq + 6CO2, A

mineralogia dos lninérios de talco é simples, com talco xisto compostos por talco,

calcita, quartzo, dolomita, e quantidades menores de clorita, serpentina e tremolita. A

mineralogia dos minérios, além de isótopos estáveis de carbono e oxigênio, e inclusões

fluidas indicam que os fluidos mineralizantes tinham muito baixa Xcoz, devido à

percolação de grandes volumes de água nos planos de cisalhâmento, com relação

fluido:rocha superior a 500:l em volume, o que diìuiu quase totalmente o CO2 liberado

na descarbonatação e talcifìcação. Dados de geoteflnometria de carbonatos âpÕntam

para temperaturas próximas a 400" C para o pico da talcificação. No metâmorfismo de

contato próximo ao granito, as temperaturas foraln mais elevadas (-500' C) e a

disponibilidade de COz no fluido foi maior, pela menor disponibilidade de fluidos

externos. Coln isto, as paragêneses evoluíram no sentido da fonnação de hemolita ao

invés de talco, este se fonnando apenas em quantidades subordinadas por

retrometamorfismo.
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As soluções hidrotermais que promoveram a talcificação percolaram o

metadolomito através das zonas de cisalhamento, planos de f¡aturas e descontinuidades

estruturais, devido ao gradiente geotérmico elevado, provocado pela presença dos dois

batólitos grâníticos que delirnitam o Grupo ltaiacoca, ambos colocados no Ciclo

Brasiliano, ao final do quâl se instalaram as zonas de cisalhamento transcor¡entes às

quais se associam as principais jazidas de talco da região. O gradiente geotérmico foi o

fator chave para a geração de talco no Grupo Itaiacoca. Utna evidência disto é a

inexistência de talco na Formação Capiru, situada próxima ao Grupo Itâiacoca, de idade

semelhante, com composição dolonrítica, e igualmente afetada por zonas de

cisalhamento e por diques de diabásio. Enûetanto, enquanto o Grupo Itaiacoca se

situava numa crostâ aqùecida pelos batólitos graníticos, a Fo nação Capiru foi

empurada por falhas de cavalgamento por sobre uma crosta friâ, composta por

migmatitos arqueanos do Complexo Atuba. O calor libe¡ado pelas rochas graníticas

assegurou a circulação suficiente de fluidos para a transformação dos tnetadolomitos de

Itaiacoca em tâlco.



Abstract

The Itaiacoca Group, Paraná Stâte, southern Brazil, is composed mainly by

metadolomites of low metamorphic grade, and contains large talc deposits. This group

was affected by four metamolphic episodes: (i) greenschist facies, chlorite zone

regional metâmorphism; (ii) dynamic and hydrothermal metamorphism along

transcurrent shear zones; (iii) tbernrometarnorphism at the contact with the

Cunhaporanga Granitic Complex; and, finally, (iv) thermometalnorphism at the contact

with the diabase diques that cross cut the Itaiâcocâ Group along the Ponta Grossa Arch.

Talcification is related to the hydrotbemal activity along the shear zones, tbat foflìred

talc scbists with anastomosed foliation envolving lense-shaped fragments of

lnetadolomite and sintectonic calcite. Deposits of massive, fine-grained talc were also

foflned, where talc is concentrated in structural discontinuities, witbout expressive

volume change or mylonitic deformation. Minor amounts of retrograde talc were

fonned after tremolite in the contact aureolas close to the border of Cunhaporanga

Granitic Complex. There was no talc formation related to tbe regional metamorpbism or

to the emplacement of the diabase diques. Talc was formed by the reaction of dolomite

with a silica-bearing aqueous solution, through the reaction 3dolomite + 4silica,,o = 1¿ls

+ 3ca2+nq + 6COz. Ore minemlogy is simple, composed by talc, calcite, quartz and

dolomite, with minor amounts of chlorite, serpentine and tremolite, of restricted

occurrence. Ore rnineralogy, carbon and oxygen stable isotopes and fluid inclusion dâta

point to lr.rineralizing fluids with very low Xçs2, since water:rock ratios we¡e >500:1 in

volume, which diluted the CO2 generated by the dolomite deconposition. Calcite Xy,

geotbermometry points to temperatures around 400" C to the main stâge of talc

formâtion. Temperatures were higher at the contâct with the granite (-500" C) and the

CO2 concentration in the fluid was also higher, due to minor input of external fluids in

this context, and, therefore, paragenesis in this case evolved towards tremolite formation

instead of talc.

Talc-forrning hydrothermal solutions percolated the metâdolomite along shear

zones, fractures ând structural discontinuities, driven by higb geothermal gradient

caused by the two neighbouring granite batholits ernplaced during the Brasiliano

Orogenic Cycle. Geothennâl gradient was a key parameter for talc formation in the



Itaiacoca Group. This is supported by the absence of talc in the neighbour Capiru

Formation, which has sitnilar age, similar dolomitic cotnposition, and which was also

affect by shear zones and diabase diques. While the Itaiâcoca Group was in a hot

continental crust due to the granite batholiths, the Capiru Formation was tÌânsported by

wrench faults toward a cold crust, made by archean migmatites of the Atuba Complex.

The heat of the granite batholiths rnade possible the circulation of huge volumes of

hydrothermal solutions tbÌough the Itaiacoca lnetadolomites, leading to the formation of

talc deposits.



1.. Introdução

O Grupo Itaiacoca pertence aos terrenos neoproterozóicos dos Estâdos do Paraná

e São Paulo e registm uma cornplexa história metamórfica com quaüo eventos

metamórficos, que são metaÌnorfismo regional, metamorfismo dinâmico com

hidrotermalismo associado, e dois eventos distintos de metamorfismo termal, o primeiro

no Neoproterozóico e o segundo no Cretáceo. Os produtos destes quatro episódios

metamódicos são visíveis na porção sul do Grupo Itaiacoca, na região de Itaiacoca -
Socâvão. Tanto as variáveis intensivas pressão e temperatura, como os demais fatores

(regime tectônico, origenr e cornposição dos fluidos, razões fluido:rocha, estilos de

percolação) foram conÍastantes nestes quatro eventos metamórficos. A homogeneidade

original dos protólitos dolorníticos favorece a comparação entre produtos gerados nestes

eventos metamódicos e, à exceção do metamorfismo regional homogenamente presente

eln toda a unidade, os registros dos processos nìetan.ìórficos superiÌnpostos têm

distribuição espacial que perrnite analisá-los individualmente.

Os metadolomitos do Grupo Itaiacoca contêrn as maiores rese¡vas de talco do

Brasil (DNPM,2006a) e diversos modelos foram propostos para a sua origem. Barbosa

( 1943) e Sobanski et al. (1984) atribuíram a talcificação ao metamo¡fismo de contato

dos diques de diabásio cretáceos do Arco de Pontâ Grossa. Lima (1992, 1997) e Lima e

Dardenne (1987) reconheceram uÍìa primeira geração de talco associada ao

metârì.ìorfismo regional e a falhas de cavalgamento, e uma segunda geração relacionada

à percolação de fluidos superficiais hidrotelnais em falhas transcorrentes de direção

nordeste, cuja circulação teria sido provocada pelo aquecimento provocado pelos

granitos vizinhos ao Grupo Itaiacoca. O relató¡io DNPM-MINEROPAR (1999) sobre as

jazidas paranaenses de tâlco, :ìtribui sua origern ao metâmorfismo e ao percolamento de

fluidos em falhas de cavalgamento e fraturamentos subverticais, plano-axiais a dobras

âbertâs, e à alteração superficial, retrabalhanìento e reconcentlação do talco

metalnórfico.

O presente estudo pretende discutir os modelos de interação fluidc rocha nestes

metadolonritos, em partìcular nos sistemas relâcionados à gênese de talco. A interação

lluido-rocha é uma das principais vias de transformagão de materiais geológicos na

crosta terrestre e, apes de sua ilnpoÌtância petrológica e econômica, é relativamente



pouco estudâdâ elÌì sistemas relacionados à concentração de bens não-r¡etálicos A

análise da talcificação por interação fluido-rocha efiì zonas de cisalhalnento e em dois

sistemas distintos de metalnodismo de contato permitiu identificar com relativo detalhe

os processos neoproterozóicos e mesozóicos que afetaram a crosta continental na região

que hoje constitui o Grupo Itaiacoca. Estes dados folam interpretados no contexto das

regiões vizinhas e comparados com ocorrências geologicamente semelhantes, Parte dos

dados e discussões apresentados neste trabalho enconÍaÍt-se publicados em artigos

recentes (Szabó ¿f aI.,20O4,2006; Andrade et a\,2005, in prep.).



2. Objetivos

O presente trabalho ten.r como objetivo reconstituir os fenôrnenos de interação

fluido-rocha nos metadolomitos do Grupo Itaiacoca, com ênfase nos sistemas

formadores de talco. As principais questões que tentamos responder com este etudo

foram:

. como se for¡naram as jazidas de talco do Grupo ltaiacoca?

o qual a relação entre talcificação e história metamódica?

o quais as variáveis intensivas e extensivas do processo de talcificação?

o como foraln as interações flùido-rocha neste processo?

O estudo foi feito em diversas escalas de observação, desde o reconhecimento

regional da distribuição e diversidade das jazidas, passando pela descrição detalhada de

afloramentos selecionados, até a análise em laborató¡io das amostras consideradas

representâtivas das principais feições observadas em câmpo. O uso combinado de

petrografia por microscopia ópticâ, microscopia eletrônica de varredura, difratometria

de raios X, geoquímica de rocha total, quírnica mineral e análises microtennométricas

em inclusões fluidas permitiu a formulação de modelos dos processos geológicos,

pafticularmente os hidrotennâis, transcorridos na região de estudo.

Não fizeraln parte dos objetivos deste trabalho o mapeamento geológico do

Grupo Itâiacocâ, neln conúibuir para a discussão de sua paleoestratigrâfiâ e

geocronologia, ou de sua inserção no contexto geotectônico da Faixa Ribeira.



3. Materiais e métodos analíticos

3.1. Amostragem em campo e petrografìa

As análises petrográficas e mineralógicas foram realizadas eln amoshas de

metadolomitos, mármores dolomíticos, além as rochas associadas (filitos, rochas

metabásicas, granitos, diabásio). Foram preparadas seções delgadas convencionais e

seções não recobertas por Iamínula, para realização de tingimento seletivo de carbonatos

com azul de lizarina (dolomita - azul; calcita - incolor; Hutchison, 1974). As descrições

petrográficas forarn realizadas no Institùto de Geociências da USP.

3,2, Microscopia eletrônica de varredura

A microscopia eletrônica de varredura foi usada na obtenção de imagens de

elótrons secundários e retroespalhados, com análises químicas qualitativas por foram

obtidas ern equipa¡nento LEO440i, no Instituto de Geociências da USP, corrente 20kV,

com distância de trabalho de 25mnr e diâmetro do feixe de -3pm, eln amostras

recobertas por carbono. Análises químicas pùntuais qualitativas foram realizadas com

detector de espectro de energia dispersiva (energy dispersive spectra, EDS) Imagens

adicionais por elétrons secundários por microscopia eletrônica de vanedura foram

obtidas com corrente 20kV em amostras recobertas por ouro, em equipamento Philips

do Centro Experimental Aramar da Marinha do Brasil ern lperó, SP

3,3. Difratometria de raios X

As análises por difratometria de raios X (DRX) em amostras de pó foram feitas

em amostras de minério de talco coletadas in situ, nir,ério bruto extraído e estocado

"tal-qual", minério pré-beneficiado por sepamção granulométrica etn peneiras enì rarnpa

e catação manual, minério beneficiado (corninuído, peneirado, seco em forno). As

análises foram feitas no Instituto de Geociências da USP em difratômetro Sielnens

D5000 com tubo de cobre (Cu Kn) operando com 40 kV e 40 mA equipado com

colimador de feixe do tipo espelho de Goebel. A primeita etapa das análises foi voltada

à identificagão rotineira de fases (varredura em passos de 0,05'/s e intervalo angular

(20) entre 3" e 65"), e a segunda voltada à análise esûuturâl do talco pelo método de
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Rietveld (varredura erì passos de 0,02', com velocidade de l0 segundos por passo, e

intervalo angulaÌ (20) de 5" a 120"). Os difratogramas foram interpretados utilizando o

banco de dados JCPDS-ICDD e o programa Diffrac AT PLUS. Amostras contendo

asbestos foram preparadas em caixa de luvas (g/ove box), con o uso de máscaras de

proteção específicâs,

A análise difrato¡nétricâ pelo método desenvolvido por Rietveld (1969) foi feita

visando a análise quantitativa de fases e a identificação das características estruturais

entre talco procedente de diferentes contextos geológicos no Grupo Itaiacoca. As

amostras de talco puro foram preparadas de duas maneiras distintas: (a) moagem em

moinho de disco e (b) desagregação com pistilo de ágata e¡n solução aquosa, seguido de

decantâção sobre portâ-âmostras de vidro. A estratégiâ de refinamento dos

difratogramas calculados levou em conta os seguintes parâmetros: (i) seleção dos

modelos de estrutura das fases prcsentes; (ii) refinamento da radiação de fundo

(backgroun{ pelo polinôrnio de Chebyshev lnodificado de ordem 8; (iii) fator de escala

individual para cada fase presente no caso das amostras polifásicas; (iv) parârnetros de

cela (a, b, c, a, þ, ù e deslocamento dos picos de difração (slrrlt) refinados em

conjunto, sendo o deslocamento corrigido no mesmo sentido e quantidade para todos os

picos de todâs as fases (sårf constraint); (v) parâlnetros de perfil de pico, incluindo

assimetria, largura à meia-altura, eìn suas componentes gâussiana e lorentziana; (vi)

deslocaÍìento atômico; (vii) microrugosidade e absorção. A estratégia de refinamento

foi baseada em Paivâ-Santos (2006), Gualtieri (inédito) e McCusker et al. (1999),

sofrcndo alterações em cada caso, para acomodar as diferenças estruturais entre as

alÌìoshâs. A determinação do alargamento instrumental dos picos foi feita pela análise

de urn padrão (CeO2 tratado termicâmente) com talnanho de cristalito homogêneo,

isento de microdeformação e com baixa densidade de defeitos cristalinos. O

refinamento dos dados pelo método de Rietveld foi realizado no software GSAS

(General Structure Analysis Sys/em, Larson e Von Dreele, 2004) com a interface gráfica

EXPGUI (Toby,2001). A conversão dos difratogramas do formato *.RAW (Siemens)

para *.GSA (GSAS) foi feito com o programa ConvX.



3,4, Química de rocha total e de minerais

As análises químicas de rocha total de 24 âmostras foram executadâs no Instituto

de Geociências da USP em amostras de metdolomito oliginal (n=6), metadololnito

relacionado à talcificação (n=16) e ern tremolita mármore dolornítico no contato com o

granito (n=2). As análises foram feitas por fluorescência de raios X em equipamento

Philips Analytical PW 2400 em pastilhas fundidas e prensadas para os elementos

maiores e lnenores (SiOz, TiOz, AlzO:, Fe2O3 total, MgO, CaO, MnO, NazO, K2O) e pot

espectrometriâ de etnissão óptica com plasma induzido acoplado (ittduced coupled

plasma, ICP-AES ARL-3410) para os elementos-traço (Ba, Sr, V, Y, Zr, S).

Determinações de teor de CO2 foram feitas por analisador elementar de carbono (LECO

cHN 1000).

Os minerais analisados por microssonda eletrônica foram dolomita (n = ll),
calcita (n = 64), talco (n = 86), serpentina (n = l8), clorita (n = l3), trernolita (n = 30),

diopsídio (n = 36), considerando sempre as suas respectivas relações petrográficas' As

análises foram feitas no Instituto de Geociências da USP em equipamento JEOL JXA

SuperProbe 8600 coln 5 espectrômetros, utilizando sisteÍìa de análise automatizada

WDS 4.1 Termo-Noran e EDS acoplado. As condições de operação forarn 15 kV, 20,10

+ 0,10 nA, diâmetro do feixe 5 ¡rm e 10 ¡rm, com correções quantitativas através do

programa PRZ Termo-Noran, colÌì e¡ro analítico estil¡ado en ! 3Vo. As estimativas

geotermométricas foram baseadas na fração molar de MgCO¡ em calcita coexistente

com dolomita, segundo equação de Puhan (1995) logX¡¿r = -141'41'1 + 0,48691.

3,5. Análises de isótopos estáveis de carbono e oxigênio

Dados de isótopos estáveis de cafbono e oxigênio foratn obtidos eln 83 amostras

de litotipos representativos, incluindo metadolomito original (n=7), lnetadolomito

relacionado à talcificação (n=59), metadolornito em contato com granito (n=8),

metadolonito err contato com diabásio (n=5) e carbonatos supergênicos (n=4); destas

amostras, 45 são de dolomita, 37 de calcita e uma de aragonita. As análises isotópicas

foram realizadas no Instituto de Geociências da USP em espectrômetros Europa modelo

GEO 2020 e IRMS Delta Plus Advantage ThermoFinnigan. A extração dâs amostras foi

feita a 25oC por reação off-line com ácido fosfórico 1007a e a qualidade dos resultados

conûolada em relação ao padrão inte¡no do laboratório e aos padrões internacionais



IAEA-CO-I, IAEA-CO-8, NBS-18 e NBS-19. Para cada análise foram coletados no

mínimo lOrng de rocha com por separação manual sob lupa binocular ou com micro-

broca de lmm de diâmetro, dos quais uma alíquota de 5mg foi analisada. As amostras

de rocha total contendo dolomita e calcita foram analisadas pelo procedimento de dupla

extração, com ulna extração de CO2 após thora (caìcita), seguida de uma descarga

inteflnediária de CO2 após 24horas para garantir que a calcita tenha sido totâlmente

consumida, e uma segunda extração depois de T2horas (dolomita). Os dados isotópicos

são apresentados nas notações ôllcrou ¡%o1 para carbono e ô18O5¡a6y¿ l%"1 para

oxigênio. A precisão analítica é de 0,2%" para as razões isotópicas de carbono e de

oxigênio.

O fracionamento isotópico por interação fluido^rocha foi calculado de modo

sinrilar ao proposto por Hecht eÍ al. (1999) e Boulvais et al. (2006), considerando os

seguintes pârâmetros:

. sistemâ abeúo, volatilização tipo Rayleigh;

. telnperaturås varíaveis enhe 150 e 450'C;

o relações fluido-rocha variáveis (fluido:rocha = 0,01; 0,1;0,5; 1; 5; l0; 50; 100);

r pressão parcial de espécies carbônicas (Xc) 0,05 e 0,10;

o composição isotópica inicial da dolomita original ôl3Cp¡s= 2,4%o, ôl8O5ys\,r' =

Z6%ai a partfu desla composição obtida em uÍra amosüa, foi calculada a composição

da calcita ern equilíbrio a 400oC (El3Cp¡s= 1,3%o, ô18o5¡aeys = 24,2%"), usando os

fatores de fracionamento de Sheppard e Schwarcz (1970)',

. composição isotópica inicial atribùída ao fluido hidroterlnal ôl3cpo"= -57,,

ôr8O5y6* = 3o¿,'

o fatores de fracionalnento isotópico segundo O'Neil et al. (1969), Sheppard e

Schwarcz (1970), Ohrnoto e Rye (1979);

. razões fluido:rocha segundo equações de Taylor (1979).

3.6. Microtermometria de inclusões fluidas

As anáÌises petrogrãficâs e microtermométricas de inclusões fluidas foram feitas

no Instituto de Geociências da USP, em inclusões em quafzo e calcita associados à



tâlcificação. Foram confeccionadas 25 seções bipolidas para análise de inclusões

fluidas. Foram analisadas inclusões primrárias, contemporâneas à cristalização dos

minerais hospedeiros, identificadas por critérios petrográficos (¿8., Roedder, 1984;

Goldstein e Reynolds, 1994). As análises foram realizadas em equipamento Chaixmeca

MTM85 acoplado a microscópio petrográfico Leitz A platina utilizada foi calibrada

utilizando-se os padrões MERCK Signotherm para baixas temperaturas e MERCK MSP

para temperaturas elevadâs.

As propriedades termodinâmicas dos fluidos aprisionados, incluindo densidade,

salinidade e frações molares dos componentes foram calculadas utilizando-se as

equações de Archer (1992) e de Zhang e Frantz (1987), referentes ao sistema H2O-

NaCl, incluídas no programa BULK, peftencente ao pacote de programas "FLUIDS" de

Bakker (2003). O cálculo das isócoras foi feito com base nas equações de Bodnar e

Vityk (1994) e Knight e Bodnar (1989) presentes no Programa ISOC do mesmo pacote

de programas de Bakker (2003). A análise de inclusões fluidas em carbonatos levou em

consideração restrições devidas à facilidade de recristalização destes minerais e às

interações entre fluido e mineral hospedeiro (e.g. Roedder, 1984; Goldstein' 2001).

Os dados disponíveis âté o momento referem-se a inclusões em cristais de

quartzo e calcita em talco xisto em zona de cisalhamento (PTI 02 AI, Mina Paranaense)

e na auréola de contato com o Granito Cunhaporanga (yII 43AC' PTI05bac). Na

arnostra PTIO2AI, os dados microtermométricos foram obtidos em 144 inclusões fluidas

primárias, dispostas em agrupamentos tridimensionais aleatórios' em três cristais de

carbonato (Fragmentos 4F,7A, l2), e em 56 inclusões aprisionadas posteriorinente,

alinhadas segundo plano de fratura cicatr\zada, num quarlo clistal de carbonato

(fragmento 3C). Trata-se nos dois casos de inclusões bifásicas aquosas, com pequena

variação na proporção volumétrica da fase vapor. As inclusões analisadas nas amostras

PTI43AC (n = 43 inclusões) e PTI05bac (n = 65 inclusões) são em sua maioria

carbônicas e aquo-carbônicas. Estas análises ainda estão em andamento, e as

interpretações são menos conclusivas que no caso da arnostra PTI02AI



4. Localização e vias de acesso

A área de estudo se localiza a nordeste do Município de Ponta Grossa, Paraná,

abrangendo as localidades de Itaiacoca, Socavão e Abapã. O trajeto de São Paulo a

Ponta Grosa pode ser feito pela Rodovia Castelo Branco até Sorocaba, depois seguindo

ern direção a Itapeva, Itararé e Castro (Figura l). Outra possibilidade é seguir pela

Rodovia Régis Bitencourt até Curitiba e de lá seguir até Ponta Grossa. O acesso aos

¿rflorarnento estudados pode ser f'eito a partir de Ponta Grossa pela Rodovia dos

Minérios e por estradas vicinais.
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Figura I. Mapa de localiz-ação e acesso à área de estudo (fonte www.googlcmaps.corn)
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5. Geologia regional

A área estudada localiza-se numa região onde afloram rochas metamótficas e

ígneas (Figura 2) meso- a neoproterozóicas da Faixa de Dobramentos Ribeira (Almeida

et a\.,1973;Hasni et o1.,1975), rochas sedimentares paleozóicas da Bacia do Paraná e

diques de diabásio mesozóicos do Arco de Ponta Grossa (e.g. Almeida, 1983; Renne er

al., 1996). As rochas metamórficas supracrustrais do Paraná e do sul de São Paulo

foram inicialmente denominadas de Série Açunguí (Derby, 1878; Olivera, 1916, apud

Campanha e Sadowski, 1999).

A parte meridional do Cinturão Ribeira, composta predominantemente por

rochas metamórficas supracrusLais de baixo a médio grau, foi denominada Campanha e

Sadowski (1999) de Dornínio Apiaí, correspondendo ao antigo Grupo Açunguí. Os

autores propõem um modelo de evolução geológica baseado na ¡evisão de dados

geocronológicos e tectônicos, e consideram que sedimentação e vulcanismo ocorreram

no Paleo- e Mesoproterozóico, em bacias nas bordas do Oceano AdaÍìastor, entre os

paleocontinentes Paraná, a norte, e Luís Alves, a sul. No Neoploterozóico, o Domínio

Apiaí teria se comportado como uma única massa continental, intrudida por rochas

básicas entre 1,1 e 0,85Ga. Utn arco magmático cordilheirano teria se instalado na

região entre 0,7 e 0,6Ga, causando metamorfismo, migmatização e granitogênese

cálcio-alcalina. Após o fechamento do oceano, entre 0,6 e 0,45Ga se instâlarâln zonas

de cisalhamento transconentes dextrais relacionadas à colisão oblíqua e ao escape

tectônico. Bacias tipo pull-apart se abriram e foram preenchidas por sequências

rnolássicas. FinalÍìente, a região foi intrudida por granitóides pós-orogênicos, se

estabilizou e passou a sofrer resfriamento regional.
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Figura 2. Mapa geológico regional, simplificado de Campanha e Sadowski (1999). Abreviações: gnr =

Complexo Gnáissico-Migmatítico; c¿¡p = Formação Capiru; v/ = Grupo Votuverava; ac = Formação ,4gua

Clara; il = Crupo ltaiacoca; 7C = Cornplcxo Cranítico Três Córregosi CP = Complexo Granítico

Cunhaporanga.

As sequências proterozóicas do leste paranaense contêm expressivos pacotes de

rochas metacarbonáticas, que são predominantes no Grupo ltaiacoca, na Formação

Água Clara, na Formação Capiru e em parte do Grupo Votuverava. De todos estes

pacotes metacarbonáticos, o mais semelhante com o Grupo Itaiacoca é a Formação

Capiru (Marini et al., 1967; Fiori, 1990, 1992)localizada nas proximidades da região

metropolitana de Curitiba. Ambos apresentam composição dolomítica e corespondem a

sequências platafonnais rasas (Campanha e Sadowski, 1999), dada a associação de

metadolomitos com estromatólitos e oólitos com pacotes terrígenos compostos por

filitos e quarzitos. As similaridades litológicas levaram autores como Almeida (1956) e

Bigarella e Salamuni (1956) a correlacionar estas duas unidades litoestratigráficas. A

Formação Capiru foi afetada por falhas de cavalgamento (¿.9. Fiori, 1992) que a

colocaram em situação alóctone sobre rochas arqueanas do Complexo Gnáissico

Migmatítico (Campanha e Sadowski, 1999), tambérn denominado de Complexo Atuba

(Siga Jr. et a1.,2003). No modelo de Campanha e Sadowski (1999), o Grupo Itaicoca

representaria as fácies proximais em plataforma rasa, numa margem continental passiva

na borda do paleocontinente Paraná, enquanto que a Formação Capiru ocuparia uma
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posição equivalente, na borda do Cráton de Luís Alves, ou Maciço de Joinville. As

demais formações metacarbonáticas do leste paranaense, peftencentes às unidades ,Água

Clara e Votuverava, são predominantemente calcíticas e mais intensâmente deformadas.

O último grande evento tectônico ocorrido na região foi o vulcanismo bâsáltico

toleiítico Cretáceo associado ao rompimento de Gondwana e à abeftura do Oceano

Atlântico Sul, um processo iniciado a cerca de 135 Ma (e. g. Tvner et al , 1994; Picirillo

e Melfi, 1998). A manifestação deste vulcanismo na região é a presença de numerosos

diques de diabásio de orientação geral N60W, subverticais, que representam os dutos de

alimentação dos derrames basálticos continentais da Formação Serra Geral. O enxame

de diques de diabásio define a abrangência do Arco de Ponta Grossa, uma estrutura

regional de soerguimento que foi o principal foco do magmâtismo basáltico na região

durante o Cretáceo.

5.1. Grupo Itaiacoca

O Grupo Itaiacoca é uma faixa de ¡ochas Íìetassedimentares e metavulcânicas

de baixo grau metamórfico alongada na direção geral N40E, que se estende desde a

região de Itaiacoca (PR) até Itapeva (SP). O Grupo Itaiacoca situa-se entre os batólitos

graníticos neoproterozóicos Cunhaporanga e Três Córregos. Considerado inicialmente

como parte do Grùpo Açunguí (e.g. Bigarella, 1947), recebeu posteriormente as

denominações de Formação Itaiacoca (Almeida, 1956; Soares, 1987; Soares et ø1.,

1987), Grupo ltâiacoca (IPl, 1985) e Faixa Itaiacoca (Reis Neto, 1994). A região foi

objeto de mapeamento geológico em escala 1:150.000 realizado pela Comissão da Carta

Geológica do Paraná (Fuck, 1967), em escala 1:100.000 pela CPRM (1977), em escala

l:150.000 por Guirrarães (2000), e em escala l:25.000 por alunos do curso de Geologia

da USP, em 1997 (Prazeres Ftlho et al., 1998). Mapas geológicos de detalhe das

principais jazidas e uma avaliação abrangente do distrito mineiro do tâlco no Paraná são

apresentados por DNPM-Mineropar (1999).

O Grupo Itaiacoca contém estromatólitos Conophyton (Sallun Filho e Fairchild,

2004; Sallun FIlho et al., 2005), que sugerem deposição em águas abaixo da zona de

ação das ondas. Estromatólitos do mesmo tipo foram descritos no Canadá, onde a

profundidade estimadâ para sua sedimentação foi entre l0 e 100 m. A plesença destes



estromatólitos seria indicativâ de sedimentação entre 850 e 1.700 Ma, não sendo,

portanto, um critério geocronológico decisivo.

Siga Jr. er al. (2003) considerâm que o Grupo Itaiacocâ se formou no

Neoproterozóico, com base em idades U-Pb em cristais de zircão das metavulcânicas

(628+l8Ma e 636+30Ma), interpretadas como idade de cristalização. Outra população

de cristais de zircão forneceu idades de 2480 e 1990 Ma, intepretadas como idade do

material detrítico oriundo de fontes paleoproterozóicas. Estas idades divergem das

obtidas por Reis Neto (1994), que propõe o intervalo enffe 1250 e 1080 Ma para

deposição do Grupo Itaiacoca.

As relações de contato do Grupo Itaiacoca com os batólitos graníticos

Cunhaporanga e Três Cónegos (Figura 3) são de natureza distinta. O contato com o

Complexo Granítico Cunhaporanga com a borda NW do Grupo Itaiacoca é intrusivo,

marcado por auréola de metamorfismo de contato, enqüânto que o contato com o

Complexo Granítico Três Córregos é tectônico, marcado pela Zona de Cisalhamento

Itapirapuã, de direção predominantemente N40E (CPRM, 1977). Segundo Prazeres

Filho (2000) e Prazeres Fllho et al. (2003), os Complexos Graníticos Cunhaporanga e

Três Córegos contêm fácies graníticas do tipo I, típicos de margem continental ativâ,

com idades entre 630 e 625 Ma, e granitos tardios peraluminosos enriquecidos em

potássio, sin- a tardicolisionais com idades enl¡e 620 e 590 Ma. O magmatismo

granítico na região extendeu-se até 560 Ma, com s/oc¿s anorogênicos pós-colisionais de

pequeno pofe. Juntamente com o Cornplexo Granítico Três Córregos, a sudeste da

Zona de Cisalhamento Itapirapuã afloram rochas supracrustais metamorfisadas em grau

baixo a rnédio, localmente representadas pe)a Formação Água Clara (Matîni et al.,

1967; Fassbinder, 1996).
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Desde a década de 1930 foram feitas diversas tentivas de divisão

liteostratigráfica mas o Grupo Itaiacoca continua sendo motivo de debate quanto à sua

idade e estratigrafia original (Tabela 1). A seguir serão abordadas de modo resumido

questões relativas ao contexto geológico, à estratigrâfia e as idades desta ùnidade; ùma

revisão críticâ destas polêmicas foge ao objetivo deste trabalho. Apesar de não haver

consenso em relação à paleoestratigrafia do Grupo ltaiacoca, diversos autores

consideram uma divisão baseada em três associações litológicas principais:

. metiìdolomitos e mármores dolomíticos com intercalações de metabasitos, filitos e

rochas metacarbonáticas com contribuição pelítica e psamítica (Formação Bairro

dos Campos, Souza, 1990; Reis Neto, 1994; ou Forrnação Tanque Grande, Lima,

1993b);

. metapelitos com intercalações de quartzitos (Formação Serra dos Macacos, Reis

Neto, 1994);

. meta-arenitos e meta-arcóseos, com intercalações de metavulcânicas e

metavulcanoclásticas (Formação Abapã, Reis Neto, 1994; ou Formação Bairro da

Estiva, Souza, 1990).

A dificuldade em se propor um modelos paleoestratigráficos neste caso está

relacionada ao fatiamento tectônico pelas zonas de cisalhamento transcorrentes dextrais,

que afetam todos os tipos litológicos e que marcam diversos contatos litológicos no

interior do Grupo ltaiacoca. Estes falhamentos têm amplitude regional, podendo

alcançar rejeitos estimados da ordem de dezenas de quilômetros. Além disto, as rochas

metâcarbonáticas não são passíveis de datação geocronológica pelos métodos

radiométrico convencionais, tendo sido datadas indiretamente através da datação das

rochas metavulcânicas e metabásicas a elas associadas.

O Grûpo Itaiacoca foi afetado por quatro episódios metamórficos. A seguir são

resumidas as feições metamórficas, com ênfase naquelas presentes nos metadolomitos:

. metqmorlìsmo regíonal. (Ciclo Brasiliano, Neoproterozóico): atingiu a fácies xisto

verde, zona da clorita, locallnente zona da biotita, fonnando metadolomitos cinza,

filitos e anfibolitos, cujas estruturas primárias sedimentares e vulcânicas encontram-

se em parte preservadas (Reis Neto, 1994: Prazeres F" et al., 1998; Siga Jr. et al.,

2003; Szabó et a1.,2006). Nas rocbas metapelíticas e metavulcânicas, desenvolveu-

se uma foliação S¡ subparalela ao acaffìamento (So), foliação esta que é



praticarnente imperceptfvel nos metadolomitos, a não ser eln rocbas

metacarbonáticas impuras. A seguir, formaram-se dobras aberlas assimétricas D2,

com plano axial subvertical, às quais se associa foliação plano-axial Sz. Houve

formação de muscovita e clorita nas foliações S¡ e 52 em metapelitos e filitos

carbonáticos. Nos filitos, filitos carbonáticos e metavulcânicas a foliação 52 ocorre

como clivagem de crenulação, enquanto que nos meta-ârenitos e metadolomitos

desenvolveu-se uma clivagem espaçada. Para alguns autores (Soares, 1987; Linia,

1993b, 1,997, DNPM-MINEROPAR, 1999), a foliação Sr teria se desenvolvido no

decoÍer do cisalhamento associado a processos de cavalgamento, entretanto, não

foram observadas feições de cisalhamento de baixo ângulo na porção meridional do

Grupo Itaiacoca no âmbito do presente trabalho;

metqmorrtsmo dinômico e hidrotermal (Ciclo Brasiliano, Neoproterozóico): este

episódio transformou os metadolomitos em calcita talco xistos ao longo da Zona de

Cisalhamento Itapirapuã e suas ramificações, que definem o contato tectônico do

Grupo Itaiacoca com o Complexo Granítico Trôs Córregos (630 Ma, Pnzeres Ê et

al.,2OO3) e com a Formação Água Cla¡a (1.500 Ma, Fassbinder, 1996;Weber et al.,

2OO4). A intensa percolação de fluidos ricos em sílica nas zonas de cisalhamento

trânscorrente foi responsável pela formação das principais jazidas de talco na Porção

meridional do Grupo Itaiacoca (e.s. Szab6 et aL.,2004)',

metaftnrrtsmo termal I (Ciclo Brasiliano, Neoproterozóico): ocorreu no contato

intrusivo do Complexo Granftico Cunhaporanga (590 Ma, Prazeres Fo, 2000;

Prazeres Fa et al.2OO3) na bordâ NW do Grupo Itaiacoca, formando mármores

brancos com bolsões concêntricos contendo pâragêneses de mais alto grau no núcleo

e retrometamóÌficas nas bordas (forsterita + diopsídio + tremolita + quartzo I
calcita), além de xistos com granada t sillimânita + andalusita. A abrangência

espacial deste evento restringe-se à zona de contato intrusivo com o Complexo

Granítico Cunhaporanga, sendo pouco penetrâtiva no Grupo Itaiacoca;

metamorrtsmo termql II (rupt'lJa de Gondwana, Cretáceo): concentrando-se ao longo

do Arco de Ponta Grossa, formando mármores brancos (brucita + ser?entina t
câlcita) restritos a espessuara de poucos centímeffos nas zonas de contato intrusivo

com diques de diabásio (-135 N4a, Renne et a1.,1996).



Iabela 1. Propostas de empilhamento estratigráfico pa¡a o Grupo Itaiacoca (modificad¿ DNPM-Mineropar, 1999).

IPT, l9E5 Treìn ¿t ¿¿, 1935 Soares, 1987 Mineropar, 1988 Souza, 1990

Folhas A¡¿çaiba e Abapã - Herval do regionâl Itâjacoca - Socavão Folhas Bûra do
Barra do Cabpés Xaxim Chapéu e Ou¡o

Grupo Itaiacoca Fm. Itaiacoca Complexo ltaiacoca Grupo Itaiacoca Grupo Itaiacoca

sequêncfus sequêncids .tssociações fonn¿ções fonnoções

superior: mâI':'],orcs e cdùoruilicd:
quaftzitos má¡mores e

quâ¡tzitos

quartzitos e filitos Abapã:
merawlcâricas.
metarcóseos

ådral: fìlitos.
quårtzitos, dolomitos

meråpeìirica

melacalcário
dolomítico

melåvulcânica

metafeldspato
arenito

Bairro dos Campos:
metadolomitos e

filitos

Ãgm Nova:
metadolomilos,
filitos, metabásìcas,
qua¡tzùos

Ab.1pã:
metavulcânrcas,
piroclásticas,
metarcóseos

Reis Neto, i994 Campanha e Siga Jr. ¿tdl., 2003
Sadowski. 1999

Itaiacoca - Socavão
regioral

Bairro dos Campos:
metacarbonáticas,
caròonática alenosa,
carbonática argilosa

SerÌa dos Macacos:
metapelítica arenos4
metâpelíticâ
carbonátic4
metabasilos

Bairc das Alnas:
merapeliticâ
carbonátrca

Bairro da Es¡iya:
metapsâmítica

Grupo ltâiacoca Grupo ltaÌacoca Grùpo llaìacoca

fom¿çòes sequ¿n.ia! sequências

Baitro dos Catnpos:
miírmores
dolomítcos,
metassiltitos,
metâb:ísicas

Serra dos Macacosl

merassìllitos

Ásua Clara:
má¡mores,
cálciosilicátic¿r,
xistos, anfibolitos

á¿¿p¿: metarcóseos.
piroclásdcas,
metavulcânicas

Baúro dos Canpos:
metadolomitos,
metabãsicâs

Sefta dos Macat os:
ortiquârtzitos,
metacongÌomer:ldos

Água Nota:
meråssilritos.
metarritmitos, filitos

Baifto ù1 Eslíva:
metarenitos
â¡coseânos, filitos,
paraconglomemdoq
metabásìcas

onoq Ba¡tzrtos.
metârenitos hnos e

médios, fiÌitos, filìtos
gúfitosos,
metåpsamitos

máfm. doÌomítìcos.
márm. ìmpuros,
filitos com

basal:

metarenitos

metavùlcânicas,
metavulcanoclásticas
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6. Thlco: geologia econômica, estatísticas e usos industriais

O talco tem sido usado desde os primórdios da civilização, principalmente na

forma de esteatito (pedra-sâbão). A facilidade para a produção de peças entalhadas

permitiu amplo uso na produção de vasilhames, adornos e outros utensílios desde

período Paleolítico, cotn registros de uso desde cerca de 7500 anos at¡ás Utensílios de

esteatito têm sido encontrados eln sítios arqueológicos de diversos povos, como os

Vikings na Escandinávia, os Harappan na Índia, os Inuit no.Á.rtico, além de povos na

América do Norte e Central, África (Rapp, 2002). Com o surgimentos das primeiras

fundições de cobre e bronze, o estaetito passou a ser esculpido para a produção de

moldes. O talco está presente também nos dois tratados que inauguraratn as ciências da

Terra, que são Peri Lithott do grego Teofrasto (-372-287 aC) e Naturalis Historia do

italiâno Plínio, o velho (23-79 a.C.).

O talco é um filossilicato hidratado de magnésio (Mg¡Si+Oro(OH)z) que tem

ampla gama de aplicações industriais. A maior pafte da produção de talco destina-se às

indústrias de cerâmica, tintas e papéis, seguidas por plásticos, borrachas, defensivos

agrícolas, produtos farmacêuticos, cosméticos e veterinários, sabões e velas, têxtil e

alimentícia, onde o talco normalmente é usado cotno carga mineral

Os depósitos de taìco se formam a partir de rochas ultramáficas ou de rochas

dolomíticas, em ambos os casos pela atividade de soluções hidrotermais Em complexos

ultramáficos, os silicatos magnesianos, principalmente a olivina, podem ser alterados

metassomaticamente e formar esteatitos, que podem conter, além do talco, outros

minerais como cloritâ, serpentina e anfibólios. Em rochas dolomíticas, a formação de

talco a paftir de dolomita se dá pela atividade de fluidos capazes de remover Ca e CO2,

e concomitantemente promover a combinação de sílica e água com o magnésio livre.

Os dados lnais recentes sobre as reservas, a produção e o consumo de talco no

Brasil são o Sumário Mine¡al 2007 e o Anuário Mineral 2006, ambas publicações do

DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) disponíveis no slle

www.dnpm.gov.br. Uma revisão atualizada do mercado internacional e nolte-americano

pode ser encontrada no Mineral Commodity Summary 2007 do USGS (United Slales

Geological Sarvey, www.usgs.gov). O Brasil está enÍe os seis maiores produtores

mundiais de talco, juntamente com a China, Estados Unidos, Índia, Japão e Coréia.

3l



A cornparação entre dados estatísticos sobre o talco apresentados por diversas

fontes revela significativas discrepâncias (Tabela 2). Uma possível fonte de effos é a

" ,.,.frequente lroca de lerm¡nologia associatla ao segnenlo dos minerais industreis .. ."

(DNPM, 2007). Os dados sobre o talco são, ern alguns casos, apresentados em conjunto

e de modo indistinto com os dados estâtísticos sobre a pirofilita (AlzSiqOlo(OH)), seu

análogo aluminoso, ou ainda dados conjuntos de talco, pirofilita, filito e demais cargas

minerais somadas de modo indistinto. Para complicar ainda mais, a indústria utiliza os

termos tâlco e pirofilita também para designar as rochâs metamórficas que contêm estes

minerais (esteatito, saponito, pedra-sabão, agalmatolito) e que podem conter outros

minerais. Apesar de alguns usos comuns, talco e pirofilita em geral têm âplicações

distintas, como na indústlia cerâmica, onde o talco é uma fonte de nagnésio para

controle da expansão térmica, e a pirofilita é uma fonte de alumínjo e favorece a

refratariedade. Conforme a aplicação, o talco e a pirofilita concorrem com outras

matériíìs-primas como argilas especiais, filitos, caulins, calcários e dolomitos.

Tabela 2. Estimativas da produção de talco em tonelad¿¡s, âno-base 2005, segundo DNPM (200?) e USGS

(200't).

DNPM 12007) USCS (2007)

China

Repúblic¡ d¿r Coréi¿ì

fìsrados Unidos

J¿ìpão

fndia

Br¿rsil

tot¿ìl

3.000.000 3.000.000

900.000 900.000

856 000 856.000

43r.000 630.000

630.000 542.000

413.000 607.000

1.280.000 L280.000

7.5 t0.000 ?.8rs.000

O Paraná contém as maiores reservas medidas de talco do Brasil, atingindo 6O7o

das reservas nacionais que ultrapassaram as 115.000.000 tonelâdas no ano-base 2005

(Tabela 3), em dados (DNPM, 2006a). O restante das reservas se concentra nos Estados

de São Paulo e Bahia, com cercâ de 16Va cada, seguidos por Minas Gerais e Rio Grande



do Sul, com cerca de 4Vo cada (Figura 4). Os dados da produção nacional por Estados

(DNPM, 2006b) indicam que o Paraná detém a maior produção bÌuta, enquanto que a

Bahia detém a maior produção de talco beneficiado, o qual alcanga um valor por

tonelada cerca de seis vezes superior ao do Paraná (Tabela 4, Figura 5). Quanto ao talco

bruto, o produto paranaese teve um valor médio de R$34ltonelada, enquanto que o

produzido na Bahia atingiu R$ lO53/tonelada. Já o talco beneficiado atingiu PR

R$65/tonelada no Paraná e R$788/tonelada na Bahia. Percebe-se aqui uma

inconsistência, pois os dados oficiais registram que na Bahia o talco bruto teve valol

unitário mais elevado que talco beneficiado. Isto pode se dever à coleta de dados, onde

um lote comerci alizado a preços extremamente altos ou baixos pode afetar as

estatlsticas. O preço de mercado do talco é altamente variável, em função do seu grau de

pureza e de sua homogeneidade, que são os principais fatores determinantes do tipo de

uso industrial.

Tabela 3. Reservas medida de talco no Brasil em toneladas, ano base 2005 (DNPM, 20064)

reserva medidâ (t) paúicipâçâo nacional (7¿)

68.232.405 59,1

18.974.083 16,4

t8.533.6' 16,l

5.176.420 4,5

4.535.459 3,9

38.5'12 0,03

ll5 490.6t0 100

Pâraná

São Pâulo

Bahiâ

Miûas Gerâis

Rio Grande do Sul

Goiás

total
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Figura 4. Participação dos Estados nas estatísticas brasileiras sobre o talco ano-base 2005 (DNPM,

2006a). (a) Reservas nacionais (total 115,5 milhões de toneladas); (b) valor da produção (total R$56

milhões).

Tabela 4. Estimativas da produção e valores de talco no Brasil, ano-base 2005 (DNPM, 2006a).

produção bruta produção beneficiada

quant¡dade valor (R$) valor unitário
(t) (R$ / Ð

quantidade (t) valor (R$) valor unitário
(R$/ù

valor total

PR 139.87t 4.75t.92't 33,97

sP 32.476 66 r.835 20,38

BA 31 32.648 1053,1ó

MG 13.750 l;793.468 t30,43

RS r.800 36.000 20,00

40.309 2.6M.428 U,6t

23.91s 8s3.804 35,70

56.239 44.3M.Ø4 788,50

2.887 923.633 3 19,93

7.356.355

r.515.639

44.3'77.929

2.717.t0t

36.000

total 187.928 7.275.878 38,'12 t233s0 48.726.509 395.03 5ó.002.387
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R$ 7.275.878,00

RS ¿f4.344.644,00 tblco beneficiado

Ihlco bruto

R$ 853.804,00

Rt 661.835.00

PR R$ 4.75r.927,00

50.000 100,000 150.000

produção nacional de talco (toneladas)

200.000

Figura 5. Produção de talco e respectivos valores no Brasil, ano-base 2005 (DNPM, 2006a).



7. Aspectos patológicos relacionados a poeiras minerais

O talco pode estar relacionado à origem de doenças devido a característicâs

inbínsecas como estabilidade química e tamanho de paftícula, e, indiretamente, devido à

presença de contalninantes minerais, em particular os minerais de asbestos, que

coìì.ìumente estão prcsentes em seus minérios. A exposição prolongada a ambientes

saturados ern poeiras minerais causa doenças pulmonares graves, algumas delas

irreversíveis (Richards, 2003). O risco de doenças aumenta corìl o tempo de residência

das partículas no pulmão, que é função da biodurabilidade, que é a resistência à

dissolução química no corpo, e da biopersistência, que é a resistência total de uma

partícula frente aos mecanismos de lirnpeza do sistema respiratório (Jurinski e Rimstidt,

2001). Algumas destas patologias recebem nomes referentes aos minerais causadores,

como s¡licose, asbeslose e lalcose.

O uso de talco em cosméticos vem sofrendo restrições, tanto pela frequente

associação entre talco e minerais de asbestos (¿.9. tremolita, serpentina) nas assembléias

minerais dos minérios, como pela própria biopersistência do talco. A talcose é uma

pneumoconiose benigna câracterizada pela forrnação de nódulos fibrosos nos pulmões e

causada pela inalação prolongada e excessiva de talco. Nas condições de pH do pulmão

humano, uma parrícula de talco com 1¡rm levaria aproximadâmente 8 anos para ser

destruída. O talco é dissolvido mais râpidamente que o quafzo, mas mais lentamente

que crisotila e olivina (Jurinski e Rimstidt, 2001).

As caractel'ísticas geológicas dos ambientes de formação das jazidas de talco

fazem com que a contaminação dos minérios por asbestos de anfibólio (trelnolitâ) ou

serpentina (crisotila) seja reìativaÌnente frequente, ainda que em muitos casos os níveis

de contaminação sejam baixos (Szabó er al.,2000). Van Gosen et aL. (2004) observa

uma variação do tipo de asbestos em função do ambiente de formação das jazidas, onde

o talco formado a temperaturas relativamente baixas (<400"C) poderia ter contaminação

apenas de crisotila, enquanto que o formado a temperaturas lnais elevadas num contexto

de rnetâmofismo de contato poderiam apresentar asbestos de anfibólio. Entrctanto, este

critério não é válido para o Grupo Itaiacoca, pois lá a hemolita fibrosa ocorre tanto no

contexto de metamorfimo de contato como em zonas de cisalhamento, Isto mostra que a

generalização de critérios pode ser perìgosa e que a avaliâção de risco deve ser feita



câso a caso. O cuidado na seleção de matérias-primas nem selnpre é levado em

consideração na mineração, beneficiamento e uso final de talco.

Tanto os asbestos de anfibólio como de crisotila devem sel tratados como

potencialmente carcinogênicos e causadores de doenças pulmonares graves, ainda que o

anfibólio seja mais perigoso devido à sua maior biopersistência (McDonald e

McDonald, 1997). Estatísticas internacionais colnprovant a relação diretâ entre inalação

de asbestos e o desenvolvimento de doençâs pulmonares graves (e.g Selikoff e Lee,

1978; Skinner et al., 1988: Virta, 1998; Scliar, 1998; Yirta et a\.,2004), o que levou

vários países a proibir o seu uso. O Brasil baniu o uso de asbestos de anfibólio em 1995,

por ser mais agressivo à saúde humana que o de serpentina (crisotila). O mesotelioma,

uma forma de câncer provocada por exposìção a asbestos, é uma doença com longo

período de latência e de difícil diagnóstico (e.g. Niklinski ør al., 2004).



8. Resultados

8,1, Aspectos petrográficos e de campo

As descrições aqui apresentadas referem-se aos afloramentos de metadolomitos,

com ênfase nos sistemas formado¡es de talco e nos processos tectono-metamódicos

ocorridos na região. O mapeâmento geológico não está entre os objetivos do presente

trabalho.

8. l.l, Protolito dolomítico e metamorfismo regional

Os metadolomitos do Grupo Itaiacoca constituem pacotes espessos e

homogêneos, de cor cinza e granulação fina, conforme observado em porções afetadas

pelo metamorfismo regional de baixo grau mas não por eventos de metamorfismo ou

deformação superimpostos. Em campo é possível observar o acamamento sedimentar

(So) marcado pela alternância de tons claros e escuros de cinza dados pela alternância

rÍtmicâ de níveis com teores variáveis de matéria orgânica (Figura 6). A presença de

estromatólitos e oólitos no Grupo Itaiacoca é conhecida de longa data (e.9. Almeida,

1956) e tais estruturas foram observadas em diversos pontos, inclusive na periferia de

corpos de minério (Figura 7).

Os metadolomitos compostos apenas por fases carbonáticas e qùartzo

praticamente não âpresentam registros do metamodislno regional, apenas uma

incipiente recristalização dos carbonatos, mas preservando sua granulação

submilimétrica e coloração cinza dada pela presença de pequenas quantidades de

matéria orgânica. Sua composição mineralógica é relativamente homogênea, com leitos

localmente rnais ricos em quartzo dehítico ou em calcita. Testes de coloração

diferencial de carbonatos indicam que calcita ocorre, via de regra, em teores <5Vo vol.

Em rochas pouco defornradas observa-se um tênue acamamento marcado pela

alternância de composição ora mais calcítica, ora mais dolomítica. Dentre as estruturas

sedimentares primárias preservadas foram observadas estratificações e laminações

sedimentares, de diflcil identificação em superfícies não intemperisadas, raros leitos

arenosos quartzosos (Figura 6b), em geral descontínuos e complexamente deformados.

Os grãos detríticos de quartzo apresentam recristalização incipiente, mas não Ìnostram



sinais de reação com dolomita, mesmo quando a alguns micrometros deles desenvolve-

se talco em planos de cisalhamento ou fraturas de escala microscópica.

Além das feições primárias acima mencionadas, foram observadas brechas

formadas por blocos angulosos de metadolomito fino i¡nersos em matriz igualmente

metadolomítica de granulação fina (Figura 8), não apresentando feições de deformação

e recristalização. Esta brecha foi observada em uma pedreira ([rII 0l), em uma faixa

subvertical bem definida, sugerindo inclusive tratar-se de uma possível estrutura

sinsedimentar de colapso. Estas brechas diferem das diversas gerações de brechas

tectônicas observadas na região, que se caracterizam pela moagem do metadolomito

original e pelo contraste de cor textura entre os clastos metadolomíticos cinzentos de

granulação fina e a matriz dolomítica branca de granulação média a grossa (Figura 9).

Localmente percebe-se a sobreposição de brechas com teores diferentes de matriz,

sugerindo fenômenos recorrentes de brechação e recristalização de carbonatos.

Figura 6. Aspecto em afloramento da superfície original de sedimentação (So) subhorizontal dos

metadolonritos do Grupo Itaiacoca (ponto PTI 0l) (a) em afloramento; (b) detalhe de camadas dc grãos de

quartz.o en-r lâmina petrográfica.
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Figura 7. Estruturas sedimentares em metadolomito: (a) estromatólitos em afloramento; (b) estromatólitos

em amostra de mão; (c) oólitos em lâmina petrográfica (ponto PTI 22).

Figura 8. Brechas não-tectônicas em vista panorâmica e de detalhe (ponto PTI 0l).



Figura 9. Brechas tectônicas em afloramento (ponto PTI 0l): (a) sobreposição de uma brecha com matriz

menos abundante sobre uma brecha anterior, com abundante matriz carbonática branca; (b) detalhe da

brccha com moagem e transporte pouco pronunciado de clastos.



8. 1.2. Metamorfisrno dinâmico-hidrotermal

O contato entre o Grupo Itaiacoca e o Complexo Granítico Três Córregos não

apresenta evidências de metamorfismo termal, sendo eminentemente tectônico, definido

pela Zona de Cisalhamento de Itapirapuã. Apesar dos dados regionais da literatura

indicarem movimento transcorrente predominantemente dextral, planos de cisalhamento

de alto ângulo contendo talco apresentâm est¡ias de atrito que indicam rejeitos em

diversos sentidos e ângulos, posto que o talco serviu de lubrificante para posteriores

reativações tectônicas destes planos.

A abundância de veios de quaftzo concordantes e discordantes, deformados em

grau variável, indica aporte de fluidos hidroteflnais ricos em sílica através da zona de

cisalhamento em todas as etapas de sua evolução. Nos metadolomitos, o metamorfismo

hidrotermal associado à deformação heterogênea promoveu intensa talcificação,

t¡ansformando-os em talco xistos (Figura l0). As faixas de talco xisto chegam a atingir

dezenas de metros de espessura e estendem-se por até centenas de metros na direção da

foliação. As feições anastomosadas com porfiroblastos de calcita, veios lenticularizados

de quaftzo e fragmentos lenticulares de metadolomito repetem-se em escala de campo

até em escala de lâmina petrográfica, em um padrão de autosirnilaridade típico das

foliações de cisalhamento.

A hetercgeneidade da deformação de cisâlhamento é evidente por exemplo na

Mina Grande (PII22), onde, ao lado das zonas de cisalhamento principais, há planos

progressivamente mais espaçados de cisalhamento e talcificação, com teores de talco

descrescentes à medida em que se afastam do eixo do cisalhamento principal (Figura

l1).

Os talco xistos são rochas de textura lepidoblástica, granulação fina e

mineralogia simples, compostâs predominantemente por talco, com porfiroblastos de

calcira idiomódica e fragmentos de metadolomito na forlna de lentes concordântes com

a foliação, O talco apresenta-se com coloração predominantemente ciîza clara a

Iocallnente rosada, esverdeada ou mesmo negra, sendo esbranquiçado onde afetado por

intemperismo. Em lâmina petrográfica se observa o talco em palhetas com dimensões

inferiores a lOpm, formando ùma textùra lepidoblástica e estrutura xistosa

a¡lastomosada, onde os filossilicatos envolvem fragmentos de lÌìetadolomito

parcialmente talcificados e porfiroblastos de calcita sintectônica, ambos com dimensões



variando de micrométrica a decimétrica. É rara a ocorrência de clorita e serpentina, as

quais se associam ao talco xistos, particularmente nas extremidades dos veios de

talcificação. A tremolita fibrosa também está presente nos talco xistos em teores muito

baixos.

Figura 10. Talco xisto rnilonítico em zona de cisalhamento transcorrente (ponto Yll 22)' As faixas

anastomosadas onde se concentra a defornração mais intensa (à direita) envolvem frações

meradolomíticas preservadas em graus variados (à esquerda). (a) afloramento; (b) anrostra de mão.; (c)

lâmina petrográfica, porfiroclasto de metadolomito fragmentado e rotacionado na matriz talcosa; (d)

lâmina petrográfica, porfiroblasto de calcita em meio à matriz talcosa.
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Figura I l. Borcla clc unra zona de cisalha¡nento transcorrente conr nrineralização tipo talco xisto (ponto

PTI 22). (a) cspaçanrcnto rcgular de faixas miloníticas conr talco xisto (faixas claras) cortando o

mctadolonrito; (b) detalhe de plano de fbliação milonítica anastonrosada; (c) detalhe de foliação

nrilonítica cortando a estratificação original (So).

Foi observada a aparente ocorrência de deformação em regime rúptil e em

regirne dúctil numa mesma zona de deformação heterogênea, em escala de poucos
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centímetros. Por vezes, em um mesmo plano há porções brechadas, cimentadas por

matriz carbonática branca, ao lado de porções dúcteis, onde houve formação de talco em

porções limitadas no interior dos planos de cisalhamento (Figura l2). O metadolomito

nas imediações das zonas de cisalhamento pode aparecer preservado, inclusive com

estromatólitos (PTI 22), ou localmente esbranquiçado. Esta feição sugere interessantes

aspectos relacionados ao regime de fluidos durante o cisalhamento, posteriormente

comentados. Importantes jazidas de talco da porção sul do Grupo Itaiacoca, como as

Minas Grande (ponto PTI22) e Paranaense (ponto PTI02, antiga Mina São José),

localizam-se ao longo de ramificações da Tnna de Cisalhamento de Itapirapuã, que

define o contato tectônico entre metadolomitos e o Complexo Granítico Três Córregos.

Figura 12. Aparente transição local de regime de deformação rúptil (brechas) para regime dúctil (foliação

com talco) na porção central da imagem (ponto PTI 0l).
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Os corpos de metabasitos em contato com os metadolomitos talcificados

sofrerarn alteração hidrotermal com epidotização generalizada. Os quaftzitos

apresentam foliação de cisalhamento e abundantes veios de quartzo.

8.1.3. Metamorfismo termal I - Complexo Granítico Cunhaporanga

A auréola de contato do Complexo Granítico Cunhaporanga sobre os

metadolomitos e metapelitos do Grupo Itaiacoca não pode ser observada de modo

contínuo em campo, dada a escassez de âfloramentos. Além da propensão à dissolução

quírnica das ¡ochas carbonáticas, há um aparente rebaixamento na porção sul do

Complexo Granítico Cunhaporanga, cujos afloramentos são raros, tipicamente na forma

de blocos anedondados de dimensões métricas. O granito predominante nestes blocos é

fanerítico inequigranular, e em uma apófise observada em contato direto com o

metadolomito (mármore dolomítico, Ponto PTI07 Mina Irapuru) o granito transiciona

para uln quartzo pórfiro de matriz afanítica.

Os metadolomitos cinzentos sofreram recristalizagão ao longo do contato,

tornando-se mármores granoblásticos brancos, com veios e bolsões descontínuos com

tremolita, quartzo, calcita metarnórfica, talco, diopsídio e forsterita, freqüentemente com

zoneamento concêntrico, com paragêneses de mais alto grau nos núcleos, envoltas por

paragêneses retrometamórficas (Figura 13). A tremolita ocorre também em

porfiroblastos aciculares milimétricos isolados, alinhados ao longo de fraturâs, às vezes

acompanhada de calcita metamórfica ou em parte substituída por talco (Figura 13d). O

contato das rochas metassedimentares com o granito foi localmente afetado por falhas

nìenores, mas prevalece seu caráter intrusivo com evidências de percolação de fluidos

aquosos coln alta atividade de sílica nas rochas encâixantes. A percolação não foi

pervasiva, tendo sido canalizada em descontinuidades estruturais como planos de

acamamento e fraturas. O traçado das isógradas do metamorfismo termal não podem ser

inferido em campo, em pafte pela descontinuidade das exposições, mas principalmente

porque a blastese e a distribuição dos minerais-índice (talco, tremolita, diopsídio,

forsterita) está associada aos canais preferenciais de percoÌação dos fluidos, ref'letidos

nas estruturas concêntricas anteriormente mencionadas. Nos filitos e metarritlnitos



próximos ao contato, desenvolveram-se porfîroblastos de andalusita quiastolítica

(Figura l4) e granada, além de sillimanita (fibrolita) paralela à foliação local.

O mineral índice mais abundante nos mármores dolomíticos é a tremolita, que

ocorïe em prismas longos, isolados, dispostos em planos de fratura paralelos, em

agregados lenticulares e pequenos bolsões, chegando a formar agregados fibro-radiados

de aspecto felpudo. Em seção delgada, é possível identificar "trilhas" de tremolita, com

indivíduos prismáticos-longos isolados, iso-orientados, conectados pelas extremidades

por uma rede de fraturas muito finas, praticamente imperceptíveis'

Figura 13. Mármore dolomítico nas proximidades do contato intrusivo entre o Complexo Granítico

Cunhaporanga e o Grupo ltaiacoca. (a) visão panorâmica em afloramento; (b) detalhe de estrutura

concêntrica de metamorhsmo de contato, com paragêneses de temperatura mais alta na parte central

(forsterita, diopsídio, tremolita) e mais baixa nas bordas (talco, quartzo, dolomita); (c) tremolita acicular

em matriz carbonática granoblástica (polarizadores cruzados); (d) tremolita acicular bordejada por calcita

(polarizadores paralelos com tingimento diferencial - calcita incolor, dolomita azul).
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Figura 14. Fotonricrografia conr polarizadorcs cruzados de metapelito com andalusita na zona de

metamorfismo de contato entre o Complcxo Granítico Cunhaporanga e o Grupo ltaiacoca.

Apesar da presença de teores expressivos de tremolita, que podem atingir

localmente até l0o/o em volume, os mármores dolomíticos formados pelo metamorfismo

de contato são usados na indústria cerâmica pelo seu elevado conteúdo em Mg e

excelente alvura. Não há evidências que vinculem jazidas de talco a este episódio

metamórfico.

8.1.4. Metamorfismo termal II - enxame de diques de diabásio

Os diques de diabásio cretáceos do Arco de Ponta Grossa cortam todo o

embasamento proterozóico paranaense entre o litoral e Ponta Grossa, tendo servido de

canais de alirnentação para os derrames basírlticos da Fonnação Serra Geral. Os diques

são verticais a subverticais, com orientação geral N40W e espessura da ordem de I a

lOm na região de estudo, ou ainda mais espessos como mencionados na literatura

(Figura l5). Os diques mais espessos chegam a constituir um microgabro em suas

porções centrais, gradando para diabásio fino até afanítico nas bordas. Estruturas em

disjunção colunar são comuns, formando planos normais às bordas dos diques. Nas
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porções mais grossas a rocha é faneríticâ fina, com plagioclásio cálcico (labrâdorita) e

diopsídio em eshutura ofítica a sub-ofitítica, além de opacos abundantes (magnetita)

Nas porções mais finas, o diabásio é afanítico, com ripas de labradorita e pseudomorfos

de olivina preechidos por minerais secundários (clorita, serpentina) em matriz

microcristalina a vítrea.

O enxame de diques de diabásio causou um segundo episódio

tefmometalnórfico, que se desenvolveu com lirnitada percolação de fluidos, em faixas

milimétricas a centimétricas e em fraturas nas zonas marginais dos diques, gerando

bandas irregulares de granulação muito fina, preto-castanho-verde, contendo serpentina

nos metadolomitos contíguos (Figura l5). Megaxenólitos de metadolomito em diques

espessos contêm crisotila, em parte pseudomorfa sobre olivina, e veios de brucita. Não

houve formação de talco nas auréolas metamórficas destes diques, que truncam faixas

de talco xisto. Nas proximidades de diques mais possantes, o metadolomito sofreu

recristalização, transformando-se em má¡more dolomítico e calcítico branco a distâncias

de até vários metros do contato.

Em alguns casos, como na Mina São Judas (ponto PTI 37), a recristalizâção foi

condicionada pela estratificação, produzindo leitos alte¡nados de mármore calcítico

branco e de metadolomito cinza fino (Figura l6). Metadolomitos previamente

talcificados de modo incipiente foram transformados em mármores calcíticos-

dolomíticos talcosos brancos, usados pela indústria cerâmica. Próximo ao contato com

dique o metadolomito se apresenta t¡ansfonnado em má¡more branco, com superfícies

de fraturamento preenchidas por carbonatos prismáticos aciculares. A cerca de 80 a

100m de distância do contato o metadolomito cinza estratificado apresenta alternância

de camadas brancas ("mármore") e cinza (rocha original).



Figura 15. Contato intrusivo entre os diques de diabásio mesozóicos e o Grupo ltaiacoca (ponto PTI02).

(a) visão panorâmica em afloramento, vide trator na parte superior direita da foto para escala; (b) xenólito

de metadolomito na borda de dique de diabásio; (c) fotomicrografia com polarizadores cruzados da

porção central de dique de diabásio, com textura fanerítica fina (microgabro); (d) fotomicrografia com

polarizadores cruzados da borda de dique de diabásio, com textura afanítica.
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Figura 16. Metadolomito na zona de contato com os diqucs de diabásio mesozóicos, com planos e bolsões

recristalizados concordantes com o acanramcnto sedimentar (So).

8.2. Bstilos de talcificação

As observações de campo e petrográficas em diversas jazidas e ocorrências de

talco no Grupo Itaiacoca pennitiram a identificação de quatro estilos distintos de

talcificação (Szabó et al., 2004, 2OO6 Andrade et al., 2005, in prep.). Os estilos de

talcificação não são necessariamente independentes, mas podem podem estar

relacionados por variações espaciais ou temporais dentro de um sistema de grande

porte, conforrne discutido oportunamente. As principais características encontram-se

descritas a seguir:
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a) talco xistos em zonas de cisqlhqnento'. as faixas de talco xisto são alongadas e

estreitas, com centenas de metros de comprimento e larguras da ordem de dezenas

de metros a alguns centímetros ou milímetros. O talco xisto se concentra ao longo

da zona de cisalhamento transconente de Itapirapuã e suas rarnificações,

principalmente na porção meridional do Grupo Itaiâcociì. É nesta região que se

localizam as jazidas de talco de mais alta pureza. A talcificação é auto-similar em

diversas escalas, com lentes carbonáticas envoltas por planos anastomosados de

talco. O tâlco forma lamelas bem desenvolvidas de coloração de branca a rosa, bege,

verde, cinza a negro (Figura l7a):

metadolomilos com talcificação incipiente: transformação não-pervasiva, formando

veios e filmes de tâlco fino em descontinuidades estruturais como planos de

estratificação, clivagens plano-axiais espaçadas e redes irregulares de fratüras. Este

estilo de talcificâção ocorre em metâdolomitos fraturâdos próximos às zonas de

cisalhamento, que localmente configuram brechas protocataclásticas. Sua ocorrência

tlpicâ se dá nas porções residuais de minas de talco abandonadas, onde os minérios

de alto teor foram exauridos. Trata-se, portanto, possivelmente de um material

marginal aos minérios de alto teor (Figura l7b);

talco meciço, não foliado: metadolomitos não-cisalhados con bolsões irregulares de

talco de granulação muito fina, maciço, branco a variegado em tons bege a rosa,

sendo plástico quando úmido e pulverulento quando seco. O metadolomito

transiciona pâra estes bolsões de maneira gradual, preservando sua estratificação

original (S¡), indicando que a transformação não foi concomitante corn deformação

e que não houve grande variação volumétlica associada ao processo. Os bolsões de

talco não têm relação espacial visível eln calnpo coln zonas de cisalhamento,

intrusões graníticas ou diques de diabásio. As jazidas deste tipo de talco são lavradas

em grande volume, com extração do minério por escavação mecanizada, com

relação custo/benefício favorável oferecida pelo minério de extração mais simples,

realizada através de escavação mecanizada, sem a necessidade de seleção manual,

cotro nas lavras de talco foliado. As lavras de tâlco maciço disÍibuem-se

predominåntemente na região de Socavão, município de Castro (Figura 17c);

d) lalco retrometamórflco: ocoffe na auréola de contato do Complexo Granltico

Cunhaporanga com o Grupo Itaiâcoca, associâdo às lentes zonadâs com forsterita,

diopsídio, tremolita, quarlzo e calcita e aos porfiroblastos isolados de tremolita nos

b)

c)
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rnármores dolomíticos. Este tipo de talco não constitui concentrações de interesse

econômico (Figura l7c).

cisalhamento /

metadolomito
estratilìcådo

c.

b.

mármore
dolomit¡co

d.

5cm

10 cm

10 cm

Figura 17. Blocos-diagrarnas coln croquis dos estilos de talcificação no Grupo Itaiacoca.

As diferenças entre os tipos de talco economicarnente mais relevantes se

ref-letem no estilo dos blocos ("lnorros testemunhos") deixados para trás após a retir¿rda

do minério. No caso do talco foliado (tipo a), os blocos contêm restos de metadolomito

cisalhado parcialmente talcifìcado e estão alinhados segundo a direção das zonas de

cisalhamento. Nas cavas de talco maciço fino (tipo c), os blocos residuais são

irregulares e apr€sentam acamamento basculado com dobras abertas, cotn feições de

talcificação incipiente ao longo da estratificação e de estruturas estilolíticas. A

dicotomia de tipos de talco nas jazidas do Grupo Itaiacoca foi ¡nencionada por Araújo el

al. (1987) e Gondim e Loyola (2002), quando se retèrem a dois tipos de minério

lavrados, respectivamente, nos municípios de Ponta Grossa (distrito de ltaiacoca) e

Castro (distrito de Socavão): o primeiro seria mais cristalino, lamelar-placóide,

meladolomito
dobrâdo
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untuoso, coÌn maior variedade e freqüência de minerais associados (tremolita, quaÍzo,

cloritâ, montmorillonita), e formaria depósitos de maior volume, enqìranto o segundo

seria mais fino, pulverulento, ¡.ricrocristalino, com assembléia de minerais associados

mais simples (clorita e quartzo) e de menor volume, ocorrendo em bolsões menores

porém mais nurnerosos.

Há menção na literatura a ocorrências de tâlco com feições de retrabalhamento

superficial formando depósitos de talco coluvionar e cárstico (Lima, 1993a; DNPM-

MINEROPAR, 1999). Nos trabalhos de campo do presente projeto apenas a variedade

coluvionar foi observada, ainda que de modo bastante raro, na periferia de corpos de

minério.

As principais jazidas de talco, metadolomito (corretivo para solos) e mármore

dolomítico (cerâmica) do Grupo Itaiacoca estão apresentadas no mâpâ geológico

sirnplificado da Figura 18.
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Figura 18. Mapa geológico sinrplificado do Crupo Itaiacoca entre ltaiacoca e Socavão (modificado de

CPRM, 1977), com indicação das principais jazidas de talco, metadolomito e mármore dolomítico.
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8.3. Difratometria de raios X

8.3. L Análise qualitativa e semi-quantitativa de fâses

A difrâtometriâ de raios X foi utilizada para a identificação rotineira de fases em

amostras de rocha e de minérios de talco. As fases minerais mais frequentemente

associadas ao talco no Grupo Itaiacoca são quartzo, calcita e dolomita. Nos minérios

pré-beneficiados, a proporção entre o talco e estas fases varia de acordo corn a

procedência, o grau de seleção e a eficiência de beneficiamento da amostra considerada.

Foram identificados ainda serpentina, tremolita, clorita, brucita e outros filossilicatos

menos abundantes (rnontmorillonita, saponita). A análise dos minérios de talco pré-

beneficiados (separados e cominuídos manualmente, com seleção granulométrica e

nrineralógica rudimentar realizada através de peneiramento em rampas), estocados no

pátio das minerações, indicou que a maioria dos minérios é constituído de misturas de

minerais, sendo que aper.as lSEo dos minérios analisados correspondia a talco puro,

provenientes tanto das jazidas de talco xisto como de talco maciço, fino, pulverulento.

Quaftzo é a fase mineral mais comum associada ao talco nos minérios, ocorrendo em

aproximadamente ó07o das amostras analisadas. A presença de quartzo foi determinada

na fração fina dos minérios pré-beneficiado, dos quais os clastos de quartzo maiores,

correspondentes â frâgmentos dos veios de quartzo mais espessos que acompanham o

talco, haviam sido separados manùalmente e através de peneiramento. Este quartzo mais

fino corresponde provavelmente a vênulas associadas à talcificação e grãos detríticos

do dolomito original.

A presença de tremolita foi detectada em minérios provenientes da área de

Itaiacoca, domínio dos talco xistos associados às zonas de cisâlhamento. Neste setor,

tremolita fibrosa-acicular foi identificada também l¿ slta, nas cavas da Mina Grande

(PTI-22), Minas Guari e Serpentina (PII-32), Pocinhos (PTI-09) e Mina da Transcomin

(PTI-08). Neste último caso, a ocorrência de Íemolita apresentava-se como um leito de

material fino, de aspecto argiloso, esverdeado, intercalado entre o talco e os filitos

encaixantes alterados, formando um "tremolitito", com minúsculos cristais prismáticos-

curtos de tenninações esfiapadas. Sua presença havia sido detectada nos minérios

coletados no pátio de estocagem da empresa Transcomin em fevereiro de 2001, quando

a Mina da Transcomin (PTI-08) estava em operação. Nas amost¡as de minério coletadas

no nresmo local em fevereiro de 2002, não foi detectada a presença de tremolita,

sugerindo que a fonte de contaminação havia sido este tremolitito encontrado na lavra



agora paralizada. A presença de tremolitâ não foi detectada em amostras de minério de

talco fino, rnaciço, pulvenrlento, provenientes da região de Socavão.

Os carbonatos acotnpanham sistematicamente o talco nas jazidas, poréIn calcita

é a fase carbonática mais fieqüente encontrada nos minérios, com dolon.rita

praticamente ausente. Este fato se deve provavelmente ao modo de ocorrência de

ambos, com a dolomita ocofiendo como lentes centi- a decimétricas ern tneio aos talco

xistos, sendo portanto separada mais facilmente no Processo de seleção manual,

enqualto calcita ocorre intimamente associada ao talco, em filetes e grãos menores

intersticiais, sendo portanto mais difícil de separar. Outros minerâis reconhecidos nos

difratogramas foram serpentina, clorita, montmorillonita e saponita. Pirita foi

reconhecida apenas macroscopicamente na Mina Grande (PTI-22), em urna a[ìostra.

A difratometria de raios X foi usada na análise semi-quantitativa de amostras

contendo carbonatos (Tabela 5), posteriormente analisados em termos de suas razões de

isótopos estáveis de carbono e oxigênio. Estes dados semi-quantitativos são apenas uma

indicação aproxìmada da abundância maior ou menor das fases presentes em âmostras

selecionadas para análises isotópicas, que por sua vez representam os litotipos mais

representativos.



Tabela 5, Análise nine¡alógica semi-qua litativa por difratometria de raios X de amostras encâminhadas

pârâ ânálise isotópica de carbono e oxigênio (cc = calcit¿rj dol = dolonrita; qz = quaflzo; tc = talco; ct =

cloritâ; liz = lizardita; anf = anfibólio; ar = a¡agonita).

Amostr¡l comentário cc dol 9z tc ct liz tr år

PTl01 CA I meladol. originâl - 100

PTI0I CÀ 2 metadolomito est,atificîdo 99,8 O,2

(So) com vêrulas

PTI0I CC I brechâ ângulosâ m¡c¡ça - 100

(clâstos)

PTI 0l CC 2 brecha angulosâ mâciça - 100

(matriz)

PT( 0l CD I brechâ ùngLrlosâ mâciça 0,2 99,8

(clastos)

l'fl 0l CD 2 brecha ângulosÂ maciçâ 0,4 99,6

(mâtdz)

PTI 0l CC dolomita em câvidade d 100

brccha

PTI 0l CE I brecha com cav¡dades - 100

(clastos)

PTI0I CE 2 brechâ com c¡ìvidades 0natr¡z) - 100

PTI 0l CH I dolornirÂ, cr¡stÂl grande - 100

br¿rnco

PTI 0l CH 2 dolo¡¡ita, mâliz cirza firìâ 0,4 99,2 O,4

PTI 0l CI 1 brcchâ (clâsto escLrro) 0,3 99,'7

PTI 0l Cl2 brccha (matriz) 2,2 96,5 0,5 0,8

I'Tl 0l CJ I brccha (claslo) - 100

PTIoI CJ 2 brccha (inât¡iz) - 100

PTI02 DA inctadolomito cinzâ clåro 0,'7 96 - 3,7

Itfl 02 DF mctâdoloinito brcchâdo coi¡ 84,5 - 0,6 14,8

talco e calcita

PTt 02 D2 62,5 5,6 - 31,9

PTI02 DK c¡lcitâ gemi¡rada com feições 9'l,9 - 2,2

coûcênlricâs

PTI 02 DO mel¿ìdolornito 2,0 93 3,8 1,2

PTI 02 DP mehdolomiro 3,4 94,5 2,1

PTI02 DS veios 100

PTI 05 Â AC trei¡olita mánìlore no contâlo O,9 99,6

com Srsnito

F rl06 BA metâdolomito com talcilicação 6,0 90,1 1,8 2,t
incipieIte

I'TI 22 BG vcio de qz leitoso com ciìlcitiì 83,7 - 2,4 14,0

[)TI22CA. mctado'omilo estrâlificado 3,0 94,4 - O,'7 0,4

PTI22 CB mctâdo¡oinito cstr'âlificado 2,6 91,5 , 4,'7 1,2

com e,çtronìÂtólitos



Tâbelâ 5. (continuação).

P'r122 CD tålco xisto 29,1 10,5 2,0 5'7,7

P"î122 CB talco x¡sto 86,1 13,9

PT122 Cl voio que quartzo dobrado 2.9 - 92,4 3,8

Y 22 CM calcita supergêticâ 96,1 3,9

PTt 22 CN calcit¿r supergêûica 61,3 - 2'7,3 5,3

PIl42 AA metadolomito cinza 0,5 99,5

PTI42 AC l netadolomito cinza 3,6 95,4 - 1,0

y1142 AC2 borde de veio de calcira 63,8 4,6 - 31,6

wI42 AC3 talco maciço fino 92,3 7,7

Prl42 AE I brecha (clasto) 16,2 3,8

P1142 AE2 brechâ (rnatriz) '72J I,l -

Wl 42 AE 3 brecha (clâsto) 35,6

PTl42 AJ brecha (clasto) 94,0 6,0

m 42 AL tiìlco maciço fino - 100

PTI 43 AA tremolila mánnor€ no contato 6,9 84,5 - 4,0

com gfanito

26,2

4.9 59,4

PTI43 AB tremolitâ márlnore sacaróide 'l,0

PTI 47 AC tremolita mármore sacaró¡de 0,5

com calcita

PTI65 A metadolomito

PTI65 B meLadolornito

93,0

93,0

100

100

1.5

8.3.2. DiftatomeÍia de raios X e método de Rietveld

O método de Rietveld é um procedimento matemático aplicado à análise

difratoméÍica de alta resolução que permite o refinamento de parâmetros de estrutura

cristalina e a análise quantitativa de fases em amostras pulverizadas Qnétodo do pó).

Este estudo de detalhe foi aplicado a quatro amostras de minérios de talco do Grupo

Itaiacoca, sendo hês amostrâs de talco xisto (ponto PTI 02, Mina Patanaense) e uma de

talco fino maciço (ponto PTI 42), com o intuito de se observar possíveis diferenças

estruturais. As amostras de talco xisto são constituldas por talco puro e se distinguem

pela cor: PTI02 cinza, PTI02 branco e PTI02 rosa.

Numa primeira etapa, as amostras foram pulverizadas em moinho de panela de

ágata. Como será discutido oportunamente, a análise pelo método de Rietveld revelou

mctârlolomito ralcificâdô



discrepâncias expressivas entre a aÌnostra e os dados de estrutura do talco disponíveis na

literaturâ. Considerando-se a possibilidade de incremento da microdeformação através

de moagem, foi feita uma nova preparação, com a desagregação da amost¡a em via

úmida com pistilo de ágata, seguida da deposição do material sobre porta-amostras de

vidro. A intensidade geral foi reduzida, devido ao menor volulne de amostra da alnostrâ

desagregada em via úmida (Figura 19), mas mesrno assim houve uma sutil melhoria de

resolução e, poftanto, as comparações a seguir serão feitas entre aÍnostras desagregadas

em via úmida. Em comparação com a desagregação de talco com pistilo de ágata em

água, a preparação por moagem produziu um volume maior de amostras, além de uma

orientação preferencial aparentemente menos pronunciada. As amostras preparadas por

via úmida apresentam orientação preferencial mais pronunciada, realçando os picos

referentes aos planos (001), alé,m de gerar menor microdeformação nas lamelas de talco.

A simples comparação qualitativa dos difratogramas anterior à análise pelo

método de Rietveld evidencioù a existência de diferenças estruturais entre as três

amoshas de talco procedentes da mesma jazida (talco xisto, FII02), visíveis nos

intervalos angulares 5-12' e 18-4ff (2-teta) que contêm os principais picos

difiatométricos do talco (Figura 20). A amostra PTI02 branca praticamente não

apresenta os picos (020), (130) e (131), claramente visíveis nas demais amostras. Uma

diferença mais sutil, mas importante, é a maior largura e assimetria do pico principal,

(001), da amostra PTI02 rosa em relação às demais.

A comparação qualitativa entre âmostras de talco dos minério tipo talco xisto

(PTI02) e tipo maciço fino (PTI42) fbi dificultada pela contaminação nesta úìtima

alnostra por qùartzo e calcita, devido à dificuldade em se obter concenüados minerais

puros nesta faixa granuloméFicâ (Figura 21).
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Figura 19. Difratogramas de raios X para conrparação cntre amostra nroícla em nroinho de panela de ágata

e anlostra desagrcgada por via únrida e depositada em porta-amostras de vidro. A diferença na intensidade

entre as amostras sc cleve ao maior volunre de amostra analisaclo na amostra moída. A escala absoluta de

intensidacle consta apcnas por referência e foi alterada para pcrmitir a melhor conrparação das arnostras.
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Figura 20. Difratogramas dc raios X de três antostras de talco puro provcnientes do ponto PTI 02 (talco

xisto), nos intervalos angulares 5-12" e 18-40'. A escala absoluta de intensidade consta apenas por

referência e foi altcrada para permitir a nrelhor comparação das antostras. As amostras foratìl

dcsagregadas por via únrida.
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Figura 2l, Difratogramas de raios X de amostras de talco de talco xisto e de tâlco mâciço fino. A escala

absoluta de intensidade consta apenas por referência e foi alterada para permitir â melhor compâráção das

amostras. As anlostras foram desagregadas por via úr¡ida.

O rnétodo de análise de dados difratométricos proposto por Hugo Rietveld

(1969) é um procedimento baseado na comparação enüe o difratograma medido na

amosÍa e um difratograma calculado a paÍir de um modelo teórico que considerâ as

fases cristalinas pl€sentes na amostra e as condições analíticas usadas na aquisição dos

dados. O difratogralna calculado é refinado em iterações sucessivas, para se chegar à

menor sonìa possível dos quadrados das diferenças entre ele e o difratograma real da

amostra. No refinamento é considerada a radiação de fundo (backgrounQ e variáveis

que âfetam a intensidade dos picos, sua largura e assimeÍia, como orientagão

preferencial das fases cristalinas, microdefoflnação estrutural das fases, rugosidade da

amostra, enüe outros. Quando o refinamento do difratograma calculado atingiu uma

convergência considerada aceitável por parâmetros estatísticos, podemo obter as

proporções de fases presentes na afìostra, bem como informações sobre aspectos

estruturais de cada uma destas fases.

Estão disponíveis na literatura três modelos de estÍutura para o talco (Gruner,

1934; Rayner e Blown, 1973; Pe¡dikatsis e Burzlaff, l98l), entretanto nenhum deles

permitiu uma convergência adequada por critérios estatísticos com as amostrâs

analisadas de talco do Grupo Itaiacoca. O teste destes três modelos de estruturas foi



feito com uma amostlas de referência (YfI02 cìnza), tendo sido realizados os mesnìos

passos de refinamento pelo método de Rietveld, que foram: (1) modelagem de ruído de

ftndo (background), com polinômio de Chebyshev rnodificado de grau 8; (2) fator de

escala; (3) correção de deslocamento (såry') de picos; (4) refinamento de parârnetros de

cela (a, b, c, e, P, ùi (5) correção de orientação preferencial (modelo March-Dollase)

para os planos 001; (6) parâmetros de perfil de pico, considerando suas componentes

lorentzianas (LX) e gaussianas (GU, GW, GP); (7) parâmetros instrumentâis de

assimetria de pico. Após estes passos de refinamento, nenhuma das três estruturas

disponlveis permitiu uma convergência satisfatória (Figt:'ra 22). Os gráficos de Rietveld

são construídos de uma forma padronizada, sobrepondo o difratograma observado

(amostra real) e o difratograma calculado a partir do modelo de estrutura e âpresentando

abaixo a diferença entre ambos ponto a ponto (as análises foram feitas entre 5 e 120" 2'

teta com passo de 0,02", totalizando 5750 posições angulares de rnedição).

Dentre os pârâmeffos estatísticos utilizados para avaliar a convergência do

modelo calculado em direção ao dado real, escolhemos o 7' 1CHI" ot.' gooclness of fit)

que representa a fazão entre o resíduo ponderado e o resíduo estatiscamente esperado

como mínimo (12 = R*p / R*p). Num refinamento bem sucedido, o valor de 12 deve ser

52, indicando que as possibilidades de refinatnento do modelo calculado foram

esgotadas e que se está próximo do resíduo mínimo estatístico esperado. Nos testes

realizados com as três estrututas disponíveis (Figuta 22), os valores de 12 atingiram

mais de dez vezes acima do máximo, em torno de 25 paru as estruturas propostas Por

(Rayner e Brown (1973) e Perdikatsis e Burzlaff (1981), e acirna de 40 para a estrutura

proposta por Gruner (1934). Estes valores indicam a impossibilidade de convergência

entre os dados reais e modelos de estruturas da literatura. Uma tentativa de reduzir este

resíduo foi feita affavés do refinamento dos parâmetros de deslocamento atômico

isotrópico (U;"") para cada caso. Apesar de ter havido redução de 12, em todos os três

casos os valores obtidos no refinamento foram negativos para algumas posições

atômicas, o que não tem sentido físico, pois indicaria uma amplitude negativa de

vibração térrnica destes átomos no retículo.
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Figura 22. G¡áficos de Rietveld co compâração entre modelos de estruturas.



8.4, Microscopia eletrônica de varredura

A microscopia eletrônica de varredura mostrou ullì quadro de maior detalhe dos

tipos de talco do Grupo Itaiacoca. Imagens de elétrons retroespalhado em seções polidas

(Figura 23) de talco xistos com tremolita e com fragmentos de metadolomito, revelam

que os domínios com talco fotam afetâdos pela deformação, indicando que esta

continuou ocoffendo durante a após a talcificação; nesta amostla, a calcita preenche

vênulas concordantes com a foliação (Figura 23a). Em um metadolomito cisalhado e

incipientemente talcificado, o talco define uma foliação anastomosada, juntamente com

a tremolita, e observa-se a formação de manchas de calcita sobre a dolomita original,

possivelmente refletindo o liberação de cálcio da dolomita durante a talcificação (Figura

23b). No caso do metadolomito que contém talco do tipo maciço fino, a mineralização

ocorre na intersecção de fiaturas onde se concentra a calcita hidrotermal

macrocristalina, envolta por associação de talco e calcita lniclocristålinos (Figura 23c)

No mármore dolomítico no contato com o granito, a dolomita assume textura

granoblástica e há presença de ctistais aciculares de hemolita bordejados por calcita;

neste contexto, o talco é visto no preenchimento de pseudomorfos nas extremidades de

um prisma de tremolita (Figura 23d).

Amostras de minérios de talco xisto de alta pureza (Mina Paranaense, PTI 02

AQ2) apresentam granulação homogênea, após moagem a quente. Neste caso não foram

observados minerais fibrosos, ainda que em algumas seções perpendiculares ao eixo c

as clivagens basais dão a falsa impressão de hábito fib¡oso (Figura 24 a,b). Em alnostra

de minério contaminado com tremolita fibrosa (Mina Pocinhos, PTI 09 AA1), observa-

se a presença de fibras retilíneas, aciculares, além da presença de quartzo (Figura

24cd).
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Figura 23. Inragens de elétrons retroespalhados obtidas por nricroscopia eletrônica de vanedu¡a. (a) talco

xisto conì treûìolita (PTI22L); (b) talco xisto com tremolita (PT[Z2L); (c) talco maciço lino em

intersecção de fraturas (PTI42A); (d) tremolita mármore dolomítico, com talco retrometa¡nórfico

(PTI0?JI) (dol = dolornitâ; cc = calcìta; tc = talco; tr = trenìolita).
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Figura 24. Imagens de elétrons secundários obtidas por microscopia eletrônica de varredura. (a) minério

de tâlco puro (PTI02AQ2); (b) talco lâmel¿Ì em detalhe (PTI02AQ2); (c) associação tlel¡olita+quartzo

(PTI22JX (d) trcmolita fibrosâ em detalhe (PTI09AA1) (cc = calcita; tc = talco; tr = trenìolita; qz =

quartzo).



8.5. Geoquímica de rocha total

Os resultados das análises geoquímicas de rocha total são apresentados na

Tabela 6. As amostras analisadas incluem metadolomitos originais, incipienternente

talcificados, talco xistos, minério de talco maciço fino e mármores dololníticos cotn

tremolita no contato com granito. No gráfico CaO - MgO - SiO2 (proporção molar), os

metadolomitos originais e os incipientemente talcificados apresentâm uma variação

âmpla de SiO2 (Figura 25a), mantendo a razão CaO:MgO cÕnstante. Parte desta sílica é

devida à presença de quartzo detrítico e parte a veios hidrotermais de quartzo e

pequenas proporções de talco. Os talco xistos mostlam uma tendência distinta, com

progressiva diminuição de CaO ern direação aos minérios de talco mais puros, mas

mantendo a razão SiO2:MgO constante (Figura 25b). As amostras analisadas de talco

maciço fino contêm praticamente apenas talco e teores subordinados de quartzo, e se

localizam próximo à posição estequiométrica do talco no diagrama triagular (Figura

25c). O rnárrnore dolomítico no contato com o Complexo Granítico Cunhaporanga

situa-se no mesmo campo dos metadolomitos originais pobres em sflica (Figura 25d),

indicando que não houve expressiva entrada e saída de elementos neste processo.

A mobilidade de elementos foi quase total nos casos em que a talcificação se

processou até atingir a transformação conpleta do metadolomito eln talco. Foi

construído um diagrama com elementos maiores, enxofre e eshôncio, normalizados por

uma amosffa de metadolomito original de referência (Figura 26); dentre as

metadolomitos originais com estrutûras sedimentârs preservadas, foi escolhida corno

referência a amostra com menor teor de sflica (amostra PTIO1A, Tabela 6). A sílica nas

amosbas de metadolomitos originais é via de regra baixa, mas pode atingir valores

excepcionalmente elevados em casos raros e localizados (15 a 337opeso) - nestes casos

a sílica não está vinculada à talcificação, mas sim à presença de grãos dè quanzo

detrítico e veios de quartzo. No conjunto de arnostras talcificadas (talcificação

incipiente, talco xisto, talco lnaciço fino) há um enriquecimento em sílica devido à

alteração hidrotermal, concomitante com perda de Ca e COz, até abaixo do limite de

detecção dos métodos analíticos utilizados. Apesar de se perceber relativo aumento de

Al2O3 e FeO¡¡¡s¡, os teores absolutos são bastante reduzidos. Os elementos traços

plotados neste gráfico não lnostraram tendências significativas de variação.

Confinnando o observado na Figurâ 25, os mármores dolomíticos apresentâm

platicamente a mesma composição elemental dos metadolotnitos originais.



Fìgura 25, Composição química de rocha total, diagramas triangularcs CaO - MgO - SiO, (proporção

molar).
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Figura 26. Cornposição quinica de rochâ totâ1, diâgramas mult¡elementos no¡mali?-ados por

metadolomito original conì baixa sílica (amostra PTIIA, Tabela 6).
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Tabela 6. Dados geoquímicos de ¡ocha total

A.".tt-" PTIoIA rrI15B PTI3?A PTIo5D PTI06B PTI06DI FII06D2 PII06E PII22C m22D2 m22L PII35C

SìOz[7c] 0,05 33,2 4,E5 15,3 0,s3 t,43 0 4,2r 13,1 t,95 l9,l 9,5 6,93 5.11 4,17

Tio, <0,01 <0.01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0.01 <0,01 <0,01 <0,0t 0,03

Alro¡ 0,06 0,r2 0,16 0,33 0,06 0,29 0,07 0,1 0,07 0,08 0,09 0,34 0,14 0,r5 0,17

FeO, 0,06 0,05 0,09 0,16 0,04 0,11 0,1 0,08 0,05 0,05 0,05 0.14 0,1 0,12 0.29

MnO 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 1,2'7 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

MgO 21,5 I4A 20,8 18,5 21 20,8 22,8 2t,3 20,1 22,1 m,I 19.3 18,8 m.2 20,0

CaO 11.4 21,7 31,9 26A 32,5 31,4 31.4 31,0 29,6 32,O 29,0 3l,l 325 31.91 32,2

NazO <ó,01 <0.0t 0,05 <0,01 0,02 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

KO d,03 <0,03 <0,03 0,11 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 d,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,08

pro, 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 {.01 0,01 0,01 0,01 0,0I

H2O+ 0,08 0,09 n.d. 0,M n.d. n.d. 0,02 0,M 0,32 n.d. 1,21 0,54 0,54 0,'71 1,13

COu 46,9 30,4 n.d. 39,1 n.d. n.d. 45,3 43,2 31 44,1 30,5 39,0 41,0 41,9 41,3

LOr 46.6 31.0 43.0 40,0ó 46.6 46,1 4s,5 44.0 3'1,1 44,5 32,t 40,0 41,8 42,6 42,6

Ba [ppm]

Sr

Y

Zr

s

<10 <t0 <10 <10 <10 <10

n 2f 39 4t22 16

<15 <15 <15 <15 <i5 <15

<10 <10 <10 <10 <I0 <10

<25 45 <25 45 45 45
275 n.d. fr.d

<10 <10 <10

42 26 30

<15 <15 <15

<10 <10 <10

<25 45 <25

n-d

7 1000 i007 tol 7

<10 <10

26 36

<15 <t5

<10 <10

<25 <?5

?24 320

1l

32

<15

<10

<25

329

9n<10
32 3t 49

<15 <15 <15

<10 <10 <10

45 <25 <25

3t4 304 306



Tabela 6. (continuaçâo)

SiOz t7¿l 42,9 32,6 64,2 62.9

Tior <0,01 <0.01 <0,01 0.02

A1:O¡ 0,04 0,r'7 0.04 0,42

FeO, 0,05 0.24 0,03 0,45

MnO <0,01 <0,01 <0,01 0,03

MgO 2l,l 15,'7 31,0 31,5

CaO 18.4 2E,0 <0,01 0,02

Na2O <0,01 0,04 <0,01 0,03

&o <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

P:Os 0,01 0,01 0,0r <0,01

H?O+ 2.38 1.82 4,28 n.d.

COz 15,2 22,L 0,a2 n.d.

LOf 18,3 l4,l 4,8 5,16

mlco fino maciço

Ba [ppr¡]

S¡

Y

h

57,6 62,6 60,0 2,6? 1,08

0,26 0,o2 0,1E <0,0I <0,01

13.3 0,39 4;7 0,18 0.04

1,71 0,32 0,93 0,07 0,05

0,04 0,02 0,0I <0,01 <0,01

t9,6 3r,5 2',7.3 22,s 21,3

<0,006 0,02 0,31 30.2 30.12

0,03 0,03 0,ll <0,01 <0,01

0,05 <0,03 1,14 <0,03 <0,03

0,01 <0,01 0,03 0,01 <0,01

n.d. n.d. n.d. 0,33 n.d-

n.d. n.d. n-d. M.2 46,8

8.74 5,U 6,21 44,4 46,9

101,3 100.1 100.9 99.9 99.5

46 t'7 37 <10 <10

<5 <5 <5 37 26

18 <15 32 <t5 <15

28 <10 t02 <10 <10

4r <25 3E <25 <25

<10 l1 <10 <10

111 4r <5 <5

<15 <15 <15 <15

<10 <10 <10 <10

<25 <25 <25 <25

Iremolìla mármore

PTTO5B PII4?A

70



8.6, Química mineral

Foram realizadas análises químicas dos minerais dolomita, calcita, talco, cloritâ,

serpentina, tremolita e diopsídio, que são as principais fases minerais ligados ao

metamorfismo e à talcificação dos metadolomitos do Grupo Itaiacoca. De modo geral,

todas as fases analisadas têm composição pura, próximas dos membros finais

magnesianos de suâs respectivas sé¡ies. Os dados completos de cada lnine¡al são

apresentados em tabelas em anexos ao final do trabalho.

8.6.1. Carbonatos

Os carbonatos presentes nos metadolomitos são dolomita e calcita, ambos

pratjcamente desprovidos de ferro, e com os elelnentos traços Sr, Ba, Sr, Zn abaixo do

limite de detecção da microssonda eletrônica, tanto em dolomita (Anexo Tabela A-l)

como em calcita (Anexo Tabela A-2). O elemento Mn chega a ocorrer em valores da

ordem de milésimos de átomos por fórmula unitrária (a.p.f.u.). A calcita foi a fase lnais

sistematicamente analisada, devido ao seu potencial geotermométrico. As análises de

dolomita se mostraram problemáticas, a maioria com fechamento inferior a 97Vo. Os

minerais magnesianos em geral apresentam fechamento baixo, provavelmente em razão

da baixa massa atômica do Mg causar um efeito mat¡iz não adequadamente previsto nas

coffeções empregadas. Ambas as fases são desprovidas de ferro (Figura 27a), e suas

composições indicam excesso de Mg na calcita e excesso de Ca na dolomita (Figura

27b). Apesar da faixa de variação de teor em ambos os casos ser pequena, os carbonatos

de talco xisto apresentam uma faixa de variação composicional maior que a dos

carbonatos em talco maciço fino. A calcita presente no miírmore dolomítico na auréola

de contato com o granito apresenta os maio¡es teores de Mg, o que é decorrência de

uma temperatura de cristalização elevada, como será discutido oportunamente. Cabe

ressaltar que as razões Ca:Mg apresentam expressiva variação entre cristais vizinhos em

uma mesmâ alnostra, bem como dentro de um mesmo cristal. As análises por

microscopia eletrônica de varredura revelaram a ausência de lamelas de exsolução tanto

em calcita co lo eln dolomita (Figura 23), indicando qüe a heterogeneidade

composicional é dada por desequilíbrios locais sem controle estrutural definido.
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Figura 27. Cornposição dc calcita c dolonrita. (a) diagrama triangular CaO-MgO-FeO (propr. rnolares);

(b) cliagrama Ca v¿rs¿rs Mg (a.p.f.u.) clas mesmas anrostrâs.

8.6.2. Talco

O talco fbi analisado apenas em arnostras nas quais com cristais bem

desenvolvidos, incluindo ern talco xistos das zonas de cisalha¡nento, em talco maciço

fino e em talco em fraturas, presente em metadolomitos incipientemente talcificados

(Anexo Tabela A-3). A única variação composicional percebida nas amostras de talco

analisadas é a substituição de uma pequena fração de Si por Al. As relações entre Si e

Al total (Alrv + Alvr¡ lFigura 28) revelam diferenças entre o talco contido nos três tipos

1,21,0
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de amostras analisadas: (a) o talco em talco xisto apresenta os mais elevados valores de

Al até 0,5 a.p.f.u.; (b) o talco do minério de talco maciço fino apresenta tendência

semelhante, mas Al <0,15 a.p.f.u.; (c) o talco presente em fraturas em metadolomito

incipientemente talcificado apresenta tendência distinta, sendo praticamente isento de

Al e apresentando pequeno excesso de Si com até 8,05 no sítio tetraédrico,

correspondendo este excesso a erro analítico.
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i:i:mî:t¿: "þ.
7,00 7,25 7,50 7.75 8,00 8,25

Si (a.p.f.u.)

Figura 28. Variação composicional de talco, Si v¿rsas Al (a.p.f.u.)

8.6.3. Clorita e serpentrna

Os minerais clorita e serpentina ocorrern associados ao talco em pequenas

quantidades em talco xisto em zonas de cisalhamento. Os dados químicos completos

estão nos Anexos Tabela A-4 e A-5, respectivamente. Ambas as fases apresentam sítios

tetraédricos ocupados praticamente apenas por Si e os sítios octaédricos ocupados por

Mg em quase sua totalidade. A clorita apresenta composição do extrerno magnesiano

clinocloro; alguns pontos analisados têm excesso de Si no sítio tetraédrico da ordem de

8, I a.p.f.u. devido a erro analítico, Mg entre 9,8 e l0 a.p.f.u., e Fe reduzidas <0,02
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a.p.f.u., sendo negligenciáveis os teores dos demais cátions analisados (Ti, Cr, Mn, Ni).

Praticamente o mesmo padrão se repete na selpentina, cuja variedade presente nos talco

xistos é fibrosa, crisotilâ.

8.6.4. Tremolita

O anfibólio presente nas rochas carbonáticas do Grupo Itaiacoca é a tremolita

(Anexo Tabela A-6), predominantemente na variedade fibrosa, mas tambéln na forma

de prismas cuÌtos. As a¡nostras analisadas são provenientes de duas situações: (i) em

talco xistos nas zonas de cisalhamento, cuja ocorrência é rara; e (ii) em tremolita

lná¡mores dolomíticos da zona de contato com o Con.rplexo Granítico Cunhaporanga,

onde é o mais abundante mineral índice preservado de metalnorfismo de contato. Há

diferença nas ocupâções catiônicas na Íemolita destes dois casos. A tremolita do

mármore apresenta Al total lAllv+AlvI¡ significativamente mais elevado (>0,3 a.p.f.u.)

que na tremolita de talco xisto (<0,3 a.p.f.u.) (Figura 29). O mesmo se aplica à relação

entre Mg e Fe: a tremolita no talco xisto é isentâ de Fe e no mármo¡e eÌlt contato com o

granito apresenta até 0,025 a.p.f.u. de Fe. A bemolita dos mánnores dolomíticos do

Grupo Itaiacoca no contato com o Complexo Granítico Três Córregos apresenta valores

mais elevados de Na+K (até 0,15 a.p.f.u.), enqùanto na tremolita de talco xisto o

conteúdo de Na + K (A) é <0,13 a.p.f.u. Nas amostrâs associadas a rochas carbonáticas

ou de protólito carbonático, o anfibólio é tremolita s.s., com razões Mg/(Mg+Fe) entre

0,95 e 1,00. A diferença no padrão de variação composicional de anfibólios entre

amostras de mármore dolomítico e mesnìo internamente às amostras da zona de contato

sugere diferenças composicionais dos fluidos envolvidos na formação destes minerais.
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Figura 29. Variação composicional de trenrolita clc talco xisto e dc márnrore dolomítico, Si v¿rsr¡s Al

(a.p.f.u.).

8.6.5. Diopsídio

O piroxênio está presente apenas nas auréolas de contato entre ¡netadolornito

(mármore dolomítico) e o Complexo Granítico Cunhaporanga, concentrado e¡n

domínios lenticulares. Todos os pontos analisados são, portanto, do mesmo contexto

geológico e os dados completos encontram-se no Anexo Tabela A-7. O piroxênio em

questão é um diopsídio praticamente puro, na cornposição do extre¡no magnesiano da

série dos clinopiroxênios.

8.7. Isótopos estáveis de carbono e oxigênio

Os dados de isótopos estáveis de carbono e oxigênio de carbonatos do Grupo

Itaiacoca são apresentados na Tabela 7. As amostras abrangern as seguilttes categorias,

de acordo coln o contexto geológico ou petrográfico em que ocorrem:

o dolomita e calcita em metadolornito original (apenas meta¡norfismo regional);

7,95 7,90

Si (a.p.f.u.)

A trenpliÞ em talco xisto
A tremolih em rnarmore no contato com granito l

^¡ |A.
a ^ 

al¡a

^ dlàr
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. dolomita e calcita em metadolomito brechado (clastos e maüiz),

. dolonita e calcita de metadolomito talcificado;

. dolomita de metadolomito no contato com grânito;

. dolomitâ e calcita de metadolomito no contato com diâbásio:

. calcita e aragonita em crostas supergênicas.

Para facilitar a consulta, os inte¡valos de razões isotópicas de dolomitâ e câlcita

de cada tipo litológico acima estão organizados na Tabela 8. Os metadolomitos

originais, qùe preservam suas estruturas sedimentares primárias e não foram afetadas

pol eventos posteriores ao metamorfismo regionâI, apresentam os valores mais elevados

de ôO e ôC, sendo que todos os demais grupo apresertam redução de ôO ou ôC ou

ambos (Figura 30). Observa-se uma variação sistemática das razões isotópicas de

carbono e oxigênio de acordo com os processos geológicos superimpostos ao

metamorfismo regional de baixo grau que afetou todo o Grupo Itaiacoca. Os

metadolornitos relacionados à talcificação, incluindo carbonatos em talco xistos,

brechas, rochas venuladas e talcificadas, apresentam um desvio para valores menores de

õO, mantendo õC relativarnente estável, com pequena tendência de qùedâ. Os dois tipos

de minério de talco do Grupo Itaiacoca (tâlco-xisto em zonas de cisalhaìnento e talco

maciço fino), ocupam regiões silnilares no campo destas variações isotópicas. Os

carbonatos relacionados a processos superficiais (calcita, aragonita) mostram uma

tendência cont¡astânte com a dâ talcificação, com marcante diminuição de ôC, enquanto

que ôO permanece numa faixa de valores similar ao dos metadolomitos originais. Cabe

notâr que uma amostra de calcita de tâlco xisto apresenta vâlores isotópicos silnilares

aos dos carbonatos supergênicos, com de ôO similar ao do metadolomito original, mas

com ôC fortemente negativo; esta amostra foi nrantida com a notâção de calcita em

talco xisto, para não mascarar a sobreposição de eventos de recristalização que

caracterizam as rochas carbonáticas submetidâs a diversos ciclos de metamorfismo,

hidroLermalismo e. finalmente. intemperismo.

Pares coexistentes de dolomita e calcita ì'ì.ìostram dois tipos de tendência (Figura

3l). Nos metadololornitos sujeitos apenas ao metamodismo regional e aos plocessos

superirnpostos de talcificação, a dolomita ¿ìpresenta razões isotópicas maiores que a

calcita tanto em carbono como em oxigênio, sugerindo equilíbrio isotópico, A mesma



situação se repete nos pares calcita-dololnita de brechas e de metadolomito talcificado,

corn dolomita sempre com razões mais elevadas que calcita, entretanto com intervalos

variáveis ern cada caso. Nos metadolomitos afetados por rnetamorfismo de contato tanto

na auréola do Crnplexo Granítico Cunhaporanga como na proximidade dos diques de

diabásio, os pares calcita-dololnita estão em desequilíbrio isotópico, pelo menos em

termos de õ13C, onde os valores em calcita são superiores aos em dolomita.

81216202428

metadolomito orisinal OttOato* (por mil)
I dolomita
O calcita

motadolomito brechado
'> dolom¡tâ

O calcita
metadolomito talcilicado
I dolomata
I calcita

marmore no contato com granito
I dolomita
I calcita

marmore no oontato oom diabasio
I dotomita
I calcita

;li celcite sup6rgcnicâ
t'r aragonila supcrgenica

Figura 30. Raz.ões de isótopos estáveis de carbono e oxigônio de carbonatos do Crupo ltaiacoca.
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Figura 31, Razões isotópicas dc carbono e oxigênio de pares coexistentes de dolomitâ e câlcita,

As brechas tectônicas são compostas por clastos e mairiz essencialmente

dolomíticos, sendo que os clastos têln a mesma isotópica do metadolomito original e a

matriz apresentâ desvio para valores de ôl8O inferiores, da ordem de 16 a l8o/oo, mas

sem alterar os valores de ôr3C (Figura 32).
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Figura 32. Razões isotópicas de carbono e oxigênio de pares clasto-matriz enr metadolontito brechado.

No intuito de testar o equilíbrio isotópico entre os pares coexistentes dolomita-

calcita, foi aplicado o fator de fracionarnento de Sheppard e Schwarz (1970). A figura

33 apresenta o fiacionamento isotópico em tennos de ln l000013C1onr-..¡ versus

lnl000c[l8O1<ror-cc), QUe equivalem às dif'erenças (ôl3C¿n¡nnr¡,u-ôl3C.ur"itu) e (õl8O¿o¡nnr¡.u-

ôl8O"nr"¡tu), respectivamente. A figura apresenta também a linha de equilíbrio isotópico

detenninada para pares dolomita-calcita através das respectivas equações de

fracionamento isotópico ern função da temperatura. Três pares se situam sobre a linha

de equilíbrio isotópico, um em metadolomito original e dois em mármore no contato

com granito. As temperaturas calculadas pelo fracionamento de ôC e de ôO destas três

arnostras são coerentes: metadolornito original, amostra PTI06AB ôl8O 306'C, õ''C

305"C; mármores amostra Yfn2CB ôr80 461nC, õt3C 477"C; e alnostra PTI22CA õrrìO

504nC, õl3C 490'C. Os demais pares plotados no gráfico, rnesrno aqueles próximos à

linha de equilíbrio isotópico apresenta¡n temperaturas discrepantes para os dois sistemas

isotópicos em consequência de desequilíbrio.
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Figura 33. Fracionamento isotópico de cârbono (1000lno,r3C(,ì.r-"")) e de oxigênio ( l O00lndrsO(d.r-".)) em

p¿¡res coexistentes cle dolomita c calcita. A reta À aepresenta a Iinha de equilíbaio isotópico entre dolomita

e calcita (Sheppârd e Schwarcz, 1970),
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Tabela 7. Dados de isótopos estáveis de carbono e oxigênio, de variedades litológicos do Grupo Itaiacoca

(cc = calcita; dol=dolomita; ar = aragonita).

amÕsrr¡ 6'3l).^,^,,,%. ôrrc",."%" min. co,nentários

metadolomito
orig¡nâl

PTIOI AA 26,02 2,35 dol meladolomito o,iginalrocha total

metadolo'nito cinz clâto eslrâtìficâdo (frâção

P"fI22 CA 24,04 0,67 cc calcila)

metadolomito cinza claro esttâtificado cotn

Yfl22 CB 23,8'1 0,64 cc estromatólitos (fração calcitâ)

mctadolomito cinzâ clâro eslatificâdo (fmção

Yflz2CA 25,41 I,59 dol dolomita)

metâdolornito cinza claro estratilìcado corìl

Yfl22 CB 25,59 1,60 dol estromatólitos (fração dolomita)

I'II0I CAI 25,'72 3,41 dol meladolomito originål

PTI01 CA2 25,12 3,19 cc ,netâdolornito cinzâ estrÂtificado (So) com vênulas

metadolonìito
talcificâdo

PTIo1 AB 1 25,12 2,Qg dol brecha clâslo

PTIoI AB 2 18,41 -0,46 dol brecbâ malriz

PTI 0l AE 16,53 0,53 dol veio de dolomilâ brancâ corn tâlco niì bordâ

PTt 0l AI 19,98 0,38 dol dolonlilâ e,n drusâs ocupândo câvidrìdes enì veios

PTt0l AK 11,94 1,84 dol veio de dolomita com cav¡dâdes

PTI 0l BD l'7,04 2,O5 dol dolomitâ em drusas ocupândo cavidâdes em veios

PTIoI BE 16,76 1,48 dol veio de dolomita com cavidådes

PTlol CC1 24,8A 231 dol brecha ângulosâ mâciça (clastos)

PTIoI CC2 22,9'7 2,04 dol brecha angulosâ maciça (mâ¡riz)

brechâ ângulosa n¡ciçâ (claslos) com mâis mâtriz

PTlOl CDI 25,22 1,95 dol que PTI01 CC

brecha angulosa nìaciça (rnâùiz) com ,l)¡ìis ìÌatr¡z
PTI0I CD2 1'1,35 t,'15 dol que ['II0l CC

Pfl 0l CEI 24.68 2,O9 dol brechâ com cavidade$ (clâstos)

PTI 0l CB2 18,26 l,'72 dot brcchâ com c¿ìvidades (msrr¡z)

PTI 01 CG 16,34 1,55 dol cri$tâ¡s de dolomita em câvidade de brecha

PTI01 CHI l'l,12 1,39 dol dolomita, cristal Srände branco

Pfl01 CH2 23,85 1,93 dol dolomita, matriz cinzä fina

lrfl0l CII 24,53 I,16 dol brecha (fiag,nenlo escuro)

PTtol CI2 l'1,'75 -0,58 cc brecha matr¡z, fração calcita

PTIoI CI2 18,48 -0,41 dol brcch¡i rnatriz, fração dolorn¡t¿t

PTlOl CJI 25,34 2,66 dol brcchâ (fmgmento escuro)

PTIOI CJ2 26.61 1,83 dol brecha 0natr¡z brânca)

PTl02 AC I 18,10 O,49 dol dolomita porfiroblásticâ poiquillticâ

dolomi[a intercrescida nÀ dol Porfiroblástica
P1102,\G2 l'1,92 0,56 dol Poiquilíticå

PTl02 CA 8,80 -0,2o cc calcitÂ ern t¿rlco xislo

PTl02 CB 22,98 1,84 dol metâdololnito sacaróide (rocha totâl)

PTI 02 CC 10,70 '0,41 cc metådolomi(o com tâlco e câlcita

PTI 02 CC 11,44 -O,25 dol metadolonìito com tâlco e oalcila

PTI02 CI A,00 -0,05 cc câlcita em talco xisto

Wl O2D2 10.29 -0.61 cc c¡lcita em talco xisto

8l

pTt 02 DA l



Tabela 7. (continuação)

Amoslra ô'so.-,"*%, ôrrc,,,.%, m¡n. comenrá.ios

metadolomito

tiìlcificrìdo

nìetadolomito br€chado com talco e grandes cristÂis
PTI02 DF 9,'72 0,08 cc decalcita

PTl02DK 9,76 -0,19 cc câlcitå geminadacom feições concêntricâs ao Íedor

PTI02 DI 10,29 -0,61 cc talco rcsado com carbonålos

PTI 02 DO 13,91 -0,40 cc netadolomito com qz isolâdo (fração calcitâ)

I'Tl 02 DO 16,91 0,01 dol meladolomìto com qz isolado (fråção dolonita)

met¿rdolomito com tc, cc, qz, e feições corrcên{ricas
PTI 02 DP 18,00 -0,1| cc (frâção cÂlcirÂ)

mel¡ìdolomito com tc, cc, qz, e fe¡ções concêntricas
PTl02 DP 18,79 0,20 dol (fmção dolomitå)

PTI 02 DS 9,62 -0,30 cc veios de qz corìì cc +/- rc

PTI 02 C 12,39 -0,76 cc cslcita ern talco xisto

PTI06 BA dol + tc + qz (talco maciço, talcificâção incipientc
18,84 -1,09 cc erì1 frâturas)

PTI06 BA dol + tc + qz (lâlco 
'nâciço, 

t¿rlcificåção incipiente
23,16 0,98 dol eìn frÂturâs)

ml22BG 21,15 0,29 cc veio de qz leitoso coif) câlcjla

I,TI2ZCE 19,20 -0,07 cc câlcita do plsno de cisalhÂmento

PTI2ZCJ 20,76 -0,30 cc vero queqz com lremolita (?) dobrado

m122CD 20,05 0,07 cc caúonato$ enl talco xisto (frâção calcirâ)

PTI 38 C la,'74 -0,16 cc calc¡ta enì tâlco xisto

PTI42 AA 24,63 I,50 dol metadolomito cinzfl com mrÂs fraturâs (sern tâlco)

PTI42 ACI 19,1'7 0,21 cc metadolomito cinza (fração calcitâ)

PTI 42 ACI 22,40 0,63 dol inetadolomito ciûzâ (fmção dolo,ritâ)

PTl42 ACz 13,19 -1,16 cc borda rnicrccist¡linâ de veio (fração câlc¡ta)

metadolomito com planos de tc + cc (t¡po talco
PTl42 AC3 14,16 -0,39 cc maciço)

PTl42AEl 19,66 -1,64 cc brecha, fragmento de dolom¡lo brânco

WI42 AE2 brccha, porção verde clâra, esbraqùiçadâ com
21,04 -1,49 cc serpentim

ìnetadolomito silicificado com tc + cc (tipo talco
P II 42 A.J 24,99 7,49 cc maciço)

f"Tl 45 B I 15,4'7 I,08 cc meladolomito com talco e calcit¿ì (fração calcita)

PTI45 B 2 19,20 0,90 cc nìetâdolornito com ralco e calcitâ (fração calcita)

PTI 65 A nreladolomito cinza médio coln lalco em sutis
26,04 2,14 dol plânos de frÂlurâ

PTI 65 Il meladolomito cûrzâ médio com lalco em sutis
22,41 1,87 dol planos de flrfllura



Tabela 7. (continuação).

ô''or*o'u

metadolom¡to no
cont¿ìto gfänito

PTI 05 â AG

PTI 43 AA
YTI 43 AA
PTI 43 AB

PTI 43 AB

MT 4'I AA
PTt 4't AC

I' 48

24,94

20,82

20,82

2t,16

22,31

u,29
24,91

22.90

1,95

o,12

0,88
.1,t4

-0,5r

I,25

I,00

2,98

-1,36

-4,68

t,89

I,',79

I,40

-'7,63

-3,0'7

dol

dol

dol

dol

dol

dol

dol

tremolita márinore prox contato com grânilo

tremolita mármore prox contato com Sranito

trcnìolitÂ nìárìllore prox contâlo com griìnito

tremol¡tâ ,námìore sÂcâróide coln calcitù

tremolitâ má nore såcar'óide corn câlcila

trcmolita lnlfl nore s¿¡caróide

tremolita rìármore sâcaró¡de com calcita

már,Ðorc dolomídco com tâlco (retromelÂmórfico)

zorìa de conlâlo co¡n d¡que de diabásio

zona de contato com dique de d¡abásio

minério S. Judâs (frâção calcilrì) próx. dique diâbásio

minério S. Judas (frÂção calcilâ) próx. dique diabásio

mirìério S. Judas (fmção doloNita) púx. dique
diabásio

zona de contato colìì d¡que de diâbásio

calcita que reveste fraturas supcrfic¡a¡s

câlcitâ supergêr)icâ

melâdolomito no
contåto diabásio

PTl02 X cc 22,53

Prl02 X dol 25,93

PII37 AA cc I 21,69

WI37 A.Accz 22,33

PTI37 AA dol 23,54

supergênicos

PTI 02 X ¿rr

P' 22 BH

PTI22CM

24,9'7

24,41

24,43

Tabela 8. Intervalos de valores de isótopos estáveis de carbono e oxigênio de acordo coû o tipo

litológico,

ôr80 ø,
metadolornito SMOW

8'1cø, ôr8oø, Etsc n. ôl80ø" õt3cø"
PDB SMOW PDB SMOW PDB

original 25,6 a26,O

brechâdo 16,3 a 26,6

talcilicado ll,4 a26,6

em contâto corn graniro 2O,8 
^24,9

em contâto com diabásio 23,5 a25,9

carbonatos supergênicos

l,6aJ,4 23,9 ^25,1 0,6 a 3.2

.0,5 â 2,7 17,8 -0,6

.0,J a 2,¡ 8.8å25.0 -1.6x l,l

.0,5 a -ì,0 20.8 a21.2 .l,l å 0.1

4,7 à 1,4 21,7 a22,5 -1.4 
^ 

1.9

- 24,4 ^24,8 -3,1 a -9,8 25,O 
"7,3



8.8. Inclusões fluidas

Este item apresenta os primeiros resultados da anáìise microtermométrica de

inclusões fluidas no Grupo Itaiacoca. Foram inicialmente selecionadas três amostras

para o estudo petrográfico de inclusões fluidas, sendo uma aÌìlostra (PTIO2AI) com

calcitâ e quaÍzo de [alco xisto da zona principal da talcificâção, diretâmente associada

às zonas de cisalhamento transcorrente, e duas amostras (PTI05bac, PTI43AC) da

auréola de metamorfismo de contato com o Complexo Granítico Cunbaporanga.

O estudo das inclusões fluidas em metadolomitos e jazidas de talco do Grupo

Itaiacoca se enconÍa em andamento. As amosüas das zonas de cisalhamento ainda não

estão completamente ânâlisâdâs e discutidâs, assim como de outros contextos

geológicos que ainda serão estudados.

A petrografia das inclusões fluidas em cristais de quarlzo e carbonato considerou

os segùintes critérios petrográficos: (a) inclusões primárias encontram-se distribuídas

aleatoriamente em certas regiões dos cristais; (b) inclusões pseudo-secundárias

encontraÌn-se dispostas ao longo de planos de fraturas cicat¡izadas internas aos grãos;

(c) inclusões secundárias eslão situadas em planos e trilhas transgranulâres.

Os dados microtermométricos referem-se às tempelaturas eutética (Te, primeiro

sinal de fusão no aquecimento da inclusão totalmente congelada), de fusão do CO2

(TfCOz), de fusão do gelo (Tfg), de fusão de clatratos (Tclat), de homogeneização do

COz (ThCOz) e de hornogeneização total (ThtoÐ.

8.8.1. Inclusões fluidas em zonas de cisalhamento

As inclusões prirnárias dos cristais de quartzo possuem, geralmente, dimensões

muito reduzidas. Aléln disso, esses cristais normalmente apresentam uma profusão de

trilhas de inclusões entrecruzadas, dificultando o estabelecimento da cronologia relativa.

Por esse lì.rotivo, forarn inicialmente selecionadas inclusões primárias e secundárias

presentes nos cristâis de carbonato, em função de suas maiores dimensões e da maior

facilidade na determinação das diferentes etapas de aprisionamento. Em zonas de



cisalhamento sujeitas a reativações são comuns fenôInenos de recristalização, tanto em

carbonatos como em quartzo.

As inclusões fluidas analisadas possuem morfologias desde irregulares até

constituindo cristais negativos, sendo estas últimas bastante comuns. As dimensões

normalmente va¡iam de <4¡rm a >80¡.rm, tendo sido estudadas aquelas situadas entre 4 e

48pm. As inclusões estudadas são essencialmente aquosas bifásicas, não tendo sido

observadas mudanças de fase indicativas de outro componente volátil associado. Os

dados microteflrométricos completos e os respectivos parâmetros calculados das

inclusões individuais da amostra PTIO2AI estão apresentados na Anexo Tabela 8.

Nesta primeira etapa foram analisadas inclusões de quatro regiões em uma

mesma amostra, sendo três delas consideradas primárias (fragmentos 4b,7a, 12) e uma

tendo sido possivelmente afetada por fluido tardios (fragmento 3c).

O ponto eutético (Te) indica a composição das soluções aquosas e é semelhante

nas inclusões fluidas primrárias (Fragmentos 7a, 12, 4B) e secundárias (Fragmento 3C),

como apresentado na figura 34, situando-se num intervalo de -50 a -39oC. Foram

observados indícios de fusão inicial (Te) desde valores ao redor de -50'C, tendo sido, no

entanto, registradas apenas as temperaturas onde esse fenômeno ocorre de maneira beln

nítida. Portanto, as Te reais situam-se em valores algo inferiores aos representados na

figura 34. Essas temperaturas são indicativas de sistemas compostos por Hzo-NaCl (Te

-- -21,2"C, segundo Davis et al., 1990) com a presença de íons Ca2* e Mg2*,

responsáveis pelas reduções de Te. Nos sistemas HzO+NaCl+CaClz e

H2O+NaCl+MgCl2, as temperaturas eutéticas estáveis situam-se ern -52oC e -35oC,

respectivamente (Davis ¿/ ttl., l99O). No entanto, os autores obtiveram temPeraturas

variando de -47oC a -53oC, no primeiro caso, e intervalos de variação de -40"C a -33"C

e de -50"C a -45oC, no segundo, ou valo¡es ainda r¡ais baixos indicativos de

metaestabilidade. Como enfatizam Roedder (i984) e Goldstein & Reynolds (1994), a

fusão inicial bern definida abaixo de -40oC é indicativa da presença de um íon divalente

(Ca2* e/ou Mg2*) na solução.

A temperatura de fusão do gelo (Tfg), que reflete a salinidade dos fluidos

presentes nas inclusões, apresenta pequena variação nas inclusões primárias dos cristais

estudados (figura 35). Os valores de Tfg variam principalmente de -2 a -1nC, com maior

quantidade de rnedidas ao redor de -2,5oC, no fragmento 48. Nos fragmentos 7 A e 12,

Tfg varia de -3 a 0'C, com maior quantidade de medidas entre -3 e -loC. Nas inclusões

85



secundárias (frag 3C), as Tfg situaram-se principalmente entre -3 e OoC, com maior

quantidade de rnedidas ao redor de -l,5oC, embora tenha sido obtida uma quantidade

expressiva de valores próximos ou maiores que OoC, sendo os rlltimos indicativos de

metaestabilidade,

fêmpèEtuñ3 do Ponto E¡ná¡co
arþcÙo PII¡2,AlFm0 ¿tD

Têrpsaúb3 .tr Ponlo E úálco
Amæl¡å PflO2¡lFÈg t2

'61 60 4 .44 .41 .4 .4 .44 .43 -42 -41 ..10 -30 '30

Torperdtúô¡ do P onto E utétco
Amodro PTlo2-AlFrog ?A

I€trpsmtuF€ ô Fufo Elnálco
amGt6 Pll-o2-al -fmg 3c

'51 -60 '4€ 'l€ .41 6 .Æ 44 ..ß 4? .41 ..ú -30 -33

roCc)

Terpe.ôt¡E8 .b Ponb E úá¡co
¡¡noslrð PII-¡|2¡l (fmge tA, ¿lt¡, I ?)
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l#lffil m

Figura 34, Histogramas de temperatura eutótica (Te nC), âmostrâ PTI02 AI (calcila).
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Figura 35. Histog¡amas de temperatura de fusão do gelo (Tfg "C), amostra PTI02 Al (calcita).

A salinidade determinada a partir das Tfg do fragmento 48 situa-se

principalmente entre 3 e 4 Va em peso do NaCl equivalente, havendo maior

concentração de valores ao redor de 3,5 Vo em peso do NaCl equivalente (Figura 36).

Nos frâgmentos 7A e 12 a salinidade varia entre 2 e 4Vo em peso do NaCI equivalente,

embo¡a o segundo apresente quantidade significativa de valores em torno de 0,5Vo em

peso do NaCl equivalente. O dados também mostram que a salinidade das inclusões



secundárias (frag 3C) tende a ser inferior, variando principalmente de 0 a 3 70 em peso

do NaCl equivalente, com predominância dos valores situados ao ¡edor de 7,5 Va em

peso do NaCl equivalente. Considerando-se o total de inclusões primárias, observa-se

uma quantidade expressiva de medidas de Tfg entre -2,5 e -1,5'C, indicando uma faixa

de salinidade variando de 2,5 a 3,5 70 em peso do NaCl equivalente.
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Figura 36. Histogranìas de salinidâde, arnostra PTI02 AI (calcitâ).

A temperatura de homogeneização total das inclusões prirnárias (Thtot) situa-se

principâlmente entre 170 e 210'C no Fmg 48, entre 200 e 230"C, no fragmento 7A, e

entre 210 e 22O'C, no fragmento 12, embora existam valores inferiores, principalmente



neste último fragmento. Nas inclusões secundárias do fragmento 3C, as Thtot

apresentaram um pico bem definido em 130'C, indicando menor temperatura mínima de

aprisionamento (Figura 37). Alguns valores superiores à faixa de maior freqüência

repl€sentam, em muitos casos, modificações por escape de fluidos, cujas feições foram

ocasionalmente observadas. O diagrama representativo do histograma de freqüência das

temperaturas de homogeneização dos três fragmentos com inclusões primárias, mostra

um intervalo de lnaior quantidade de valores entre 210 e 220'C, com algumas

concentrações de rnedidas ao redor de l30nC que corresponde ao pico de Thtot das

inclusões secundárias.
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Figura 37. Histogrâm¡¡s de tenìperfrturâ de honìogeneizâção totâI, amostra PTI 02 AI (calcita).

Os diagramas Thtot x Tfg e Thtot x Salinidade (Figura 38) mostram que o fluido

presente nas inclusões secundárias do fragmento 3C, de menor salinidade, pode ter

modificado aquelas aprisionadas anteriormente, principalmente no caso do fragmento

12, cujo histograma de freqüência das temperaturas de homogeneização total também

apresenta a mâior assimetria em direção aos valores mais baixos. A tendência em
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direção às menores temperaturas de homogeneização, observada nos histogramas das

inclusões prirnárias, sugere que as rnesrnas foram afetad¿ìs por fluidos posteriores tnais

frios, de menor salinidade, que se encontrarn registrados nas inclusões secundárias do

fragrnento 3C. Os fluidos originais terialn sido, portanto, possivelrnente diluídos por

soluções posteriores mais frias.

¡ fragmento 3c

^ 
f ragmenlo 4b

¡ fragmento 7a

. f ragmenlo '12

^6(_)

I
E¿o
,õ
ol
¡9ocoó^OU
E
o
c
O1þ -.
o
f

S¡
o
Eq

-6

6oz
ìáÞoo
è8
o
cO/
¿
foI
o
õra

=õ

0

aa
aa

¡l

120

I
l.

tî'¡fâ-$Èi';

. fragmento 3c

^ 
fragmento 4b

r fragmento 7a

.fragmento'12

t'

120

't.t' ^Sr,.{$tfr.1 . -

160 200

temperdura d6 fusåo do gelo (oC)

¡a
^ar¡:¡ .

a
a

:' .
a

160 200

temperatura de lusåo do gêlo (oC)
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homogeneização total vcrs¿rs salinitlacle amostra PTI 02 AI (calcita); cnr verrtrelho inclusões prinrárias ou

pscudo-sccundárias, em azul unr conjunto de inclusõcs possivclmcntc secunclárias.

Considerando-se as modas de salinidade e de temper¿ìtura de homogeneização

total das inclusões primárias (2lO-220'C; 2,5-3,57o em peso NaCl equiv.) e das



secundárias (130"C,2,0/a em peso NaCl equiv.), foram calculadas as ftâções molares

dos componentes e das densidades dos fluidos (Tabela 9).

Tâbelâ 9, Fração molar de componentes e densidade de fluiclos calculados a partir de dados de

Thtot = Tmin. ("C) Pmin. (bar) Salinidade (7¿ em peso Densidade
.lo NîCl eouivl t s/cm'l

Xszo X¡,,c1

210

210

220

220

10,8

10,8

t3,t2

13.t2

3,5

3.5

0,8146 0,9844 0,0156

0,8833 0,9781 0,0219

0,8616 0,9844 0,0156

0.8709 0.9781 0.0219

Inclusõcs Secundáriâs

130

130

0,9365 0

9531 156

8.8.2. Inclusões fluidas na auréola de contato do Complexo Granítico Cunhaporanga

As inclusões fluidas em cristais de quartzo na zona de metârmoffismo de contato

do Completo Granítico Cunhaporanga são distintas das inclusões em zonas de

cisalhamento. As inclusões da auréola de metâmorfismo de contato são carbônicas e

aquacarbônicas, enquanto as inclusões nas zonas de cisalhamento são aquosas,

praticamente desprovidas de CO2. Os dados microtermoméüicos completos e os

respectivos parâmetros calculados das inclusões individuais das amostras PTIO5bac e

PTI43AC são apresentados no Anexo Tabela 9 e Anexo Tabela 10, respectivamente.

Alérn disto, as discrepâncias entre as inclusões de cristais coexistentes é maior que nos

c¡istais das zonas de cisalhamento. A representação gráficâ dos dados preliminares não

conduziu a interpretações coerentes, não sendo portanto aqui apresentada.

Algulì1as características significativas podem ser ressaltadas nestas amostras

. temperatura de fusão do CO2 -57,3'C na amotra PTI05bac e -58,5'C nâ amostra

PTI43AC, corn pequena variação entre as amostras;



. temperatura de fusão dos clatratos âpresenta amplo intervalo de variação, entre -12 e

9,2oC para a amostra PTIO5bac e entre -10,3 e 9,4oC para a amostra PTI43AC, em

ambos os casos sem um valor modal definido;

. telnperatura de homogeneização do CO2 apresenta arnplo intervalo de variação,

entre 9,5 e 30"C para a amostra PTIO5bac e entre -13,1 e 29,3"C para a amostra

PTI43AC, sem um valor modal definido. Apesar da homogeneização ocorrer tanto

para o gás como para o líquido, não há uma tendência suficientemente consistente

para se localizar uma curva de imiscibilidade;

. temperatùra de homogeneização total das inclusões igualmente dispersa etn grande

intervalo, entre 373 e 450oC para a amostra PTIO5bac e entre 130 e 574"C para a

amostra PTI43AC, igualmente sem um valor modal definido.

A grande dispersão dos dados em todos os cristais analisados nestas duas

amostras resultou em isócoras incoerentes, sendo que praticamente cada inclusão

individual evidenciaria uma história distinta.



9. Discussão

9,1, A dolomita original e a dolomitização no Grupo ltaiacoca

O estudo do dolomita deve considerar a frase pouco alentadora de Waren

(2000) "...neither trace elements nor isotopìc character will determine un.equi.vocally

llxe u.ltimqle origi.n of an ancienl dolomíte - both will be reser. each time dolamite re-

equlibrates with a new water". No caso da dolomita, esta incerteza é especialmente

prcnunciada por tratar-se de uln rnineral por vezes metaestável e desordenado

estrutu¡almente. Ern sua revisão sobre dolomita e dolomitos, Wanen (2000) ap¡esenta

os discute os modelos de dolomitização de calcários.

Os dolomitos são rochas sedimentares abundantes no registro geológico,

folmando camadas espessas desde o Proterozóico âté o Cenozóico. Enfetanto, a

formação de dolomita em ambientes recentes é um fenômeno rafo, que se dá em

ambientes ¡estritos, como fontes termais, lagos salgados e em lamas de lagunas salgadas

com intensa evaporação (e.g., Krauskopf e Bird, 1995). A dolomita se forma em

sistemas evaporíticos porque precipitação química de gipsita e aragonita aumenta a

razão Mg/Ca da água remanescente; estâs salmouras densas ricas em Mg e aquecidas

percolam sedimentos calcários, dolomitizando-os durante ou logo após a sua diagênese.

A facilidade de recristalização dos cíìrbonatos, incluindo a dolomita, faz com que a

dolomitização seja um fenôrneno recorrente, com a superposição de tipos texturais e

composicionais distintos em cada estágio (e.9., Reinhold, 1998; Azmy et al.,2001).

Vasconcelos et al. (1995) e Vasconcelos e McKenzie (1997) descreveram a formação

direta de dolomita em ambientes anóxicos hipersalinos, onde tanto a precipitação como

a diagênese são favorecidâs pela atividade de bactérias metabolizadoras de enxôfre.

Estas bactérias permitiram a a formação de dolomita ordenada em laboratório a baixas

temperâturas. A cristalização experimental de dolomita sem â intermediação por

bactérias não é possível, sendo que os experimentos geram sólidos desordenados,

possivelmente devido à lenta cinética de clistalização da dolomita.

Os metadolomitos do Grupo Itaiacoca não estão associadas a sequências

evaporíticas e provavelmente foram dolornitizados ainda durante a sua diagênese, pois a

dolomitização foi pervasiva e não obliterou as estruturas sedimentares primárias, tais

como â estratificação original, oólitos e estromatólitos (Conophyton, Sallun Filho e



Fai¡child, 2004). A presença do estromatólito Conophyton sugere deposição das rochas

carbonáticas abaixo da zona de ação das ondas; para exemplares do mesmo gênero no

Canadá foi estimada a profundidade de 10 a 100 m.

A dolornitização em ambiente não-evaporítico pode ocorrer através da mistura

de água meteórica com águas subterrâneas marinhas, um modelo conhecido como

dolomita'-dora1 (Badiozarnani, 1973, it't Warren,2000), que pode levar à forrnação de

grandes volumes de dolomita. Este processo ocorre porque a curva de solubilidade da

calcita relação a concentração de CO2 ou salinidade não é linea¡; quando duas águas

saturadas se misturam, a água resultante é insaturada e a calcita, neste caso, fica sujeita

à dissolução (Figura 39a,b). As curvas teóricas de saturação de calcita e dolomita

definidas em função de misturas em diversas propotções de água do mar e água

meteórica se cruza r, formando um campo estreito onde a água é insaturada ern relação

à calcita, mas saturada em relação à dolomita (Figura 39c); este é o intervalo onde â

dolomitização é teoricamente possfvel. A eficiência deste modelo depende de sistemas

hidrológicos estáveis de longa duração e, poftanto, sistemas antigos que formaram

grandes volumes de dolomita necessitaram de sistemas hidrológicos estáveis mais

prolongados qus os observados em sistemas atuais. Este modelo de dolomitização é

consistente com a existência de estromatólitos no Grupo Itaiacoca, e também com a

associação das rochas carbonáticas com rochas sedimentares terrígenas que, em

conjunto, podem indicar ambientes marinhos rasos e costeiros.

Processos de dolomitação tardia, pós-diagenética podem afetar calcários ao

longo de frâturas, veios e descontinuidades estruturas, pelo fluxo de soluções portadoras

de magnésio. Isto se observa ern algumas jazidas de talco formadas a partir de protolito

calcários, os quais são afetâdos por rm front de dolomitização anterior à talcificação,

como observado nas minas de talco de Ruby Range, EUA (Brady et al , 1998), de

Goepfersgruen, Alemanha (Hecht ¿t al., 1999), de Puebla de Lillo, Espanha (Tornos e

Spiro, 2000), e de Trimouns e La Porteille, no maciço de St. Barthelemy na França

(Boulvais et aL, 2OO6). A dolomitização no Grupo Itaiacoca não está vinculada à

talcificação, não havendo feições petrográficas ou de campo atribuíveis a frentes de

dolomitização.
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Figur'â 39. Modelo de formação de dolomitâ-¿ora3. (A) Solubilidade dâ calcita em lunção dâ pressão

parcial de CO2. Quando as soluções saturadas A e B se misturam, as composições sobre a Iinha de

rnistura tracejada AB são insaturadas em ¡elação a calcita; (B) Solubilidade da calcita em relação à

sâlinidâde; (C) Cu¡vas de solubilidade de dolomita e calcita em mistura de água salgada / água doce. A

dolomitização oco¡re na zona onde a mistura é insaturada em relação à calcita e saturada em relação à

dolomita (zon¿ dor¡rg).

Os depósitos de talco hidrotermal Trimouns foram fo¡lnados a partir de

márrnores calcíticos cortados por falhas de cavalgamento (Boulvais er a1.,2006). E,stes

má¡mores sofreram dolomitização, seguida de talcificação. As rochas dolomíticas estão

pouco deformadas, inclusive no minério de talco, uma feição semelhante ao talco

maciço fino das minas da porção norte do Grupo ltâiacoca. A preservação de estruturas
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sedimentâres originais no minério de talco levou Moine (1989) a considerar a seguinte

reação:

2CaMg(CO¡)z + Mg2t + 4SiO2 -- Mg¡Si¿Oro(OH)z + 2C** + 4COz

Neste caso, os fluidos hidrotermais portadores de Mg seriam água marinha.

Outro fator a ser considerado é a duração dos sistemas hid¡otermais, ou seja, o

tempo em que os gradientes térmicos e composicionais foram suficientes Pâra manter o

fluxo das soluções hidrotermais. Schârer ¿¡ ¿1. (1999), corn base na datação de xenotima

e monazita, consideram que o sistema hidrotermal de talcificação em Trimouns, França,

teriâ durâdo pelo menos 16 Ma, com circulação contínua ou episódica de fluidos ao

longo de zonas de cisalhamento em regime transtensional e elevado fluxo térmico. A

baixa salinidade dos fluidos das inclusões em quartzo e calcita associados âo talco no

Grupo Itaiacoca está relacionada à longa duração do sistema hidrotermal de talcificação

fluidos na crosta, pois o cálcio e o CO2 liberados para a fase fluida pela decomposição

da dolomita e formação de talco teriam sido diluídos pela continuadâ alimentação do

sistema hidrotermal corn água quente. O gradiente geotérmico necessário para manter o

sistema hidrotermal foi causado pelos batólitos granlticos em ambos os lados do Grupo

Itaiacoca. As grandes zonas de cisalhamento transcorrente seriam canais de circulação

de fluidos, possivelmente de origem superficial. Portanto, ainda que os fluidos iniciais

de talcificação pudessem estar relacionados ou terem sofrido a influência de fluidos

o¡iundos dos magmas graníticos ou ainda da devolatilização metamórfica das

metavulcanossedimentares, é provável que os fluidos circulantes em maior volume e por

maior intervalo de tempo tenharl deixado sua assinatura nos minerais hidrotermais,

considerando a baixa salinidade e baixa Xco2 presente nas inclusões fluidas de quartzo e

calcita associados ao tâlco no Grupo ltaiacoca.

A dolomitização do Grupo Itaiacoca, apesar de não dispormos de evidências

suficientes para optar por um modelo conclusivo, o que exigiria uma análise

estratigráfica detalhada que transcenderia os objetivos deste projeto.

9,2. Análises mineralógicas

A composição mineralógica dos mirúrios e dos tipos litológicos associados é

simples, sendo que as fases minerais mais frequentemente associadas ao talco no Grupo

Itaiacoca são quartzo, calcita e dolomita. Teores menores de serpentina, tremolita e



clorita estão presentes nas jazidas de talco xisto. O quartzo é o contaminante mineral

mais comum associada ao tâlco nos minérios, e sua presença se relaciona e veios,

vênulas e grãos detríticos do dolomito original. A calcita é o calbonato mais abundante

nos minérios de talco, com dolomita praticamente ausente nos rninérios pré-

beneficiados devido à relativa facilidade de separação dos fragmentos de metadolomito

em meio ao talco xisto. A presença de serpentina, clorita e tremolita em minérios tipo

talco provenientes da área de Itaiacoca indica variações locais na composição dos

fluidos hidrotermais. Uma diferença entre os minérios do tipo tâlco xisto e talco maciço

fino, pois estes não contêm tremolita e serpentina.

Shin e Lee (2002) descrevem a formação de jazidas de talco por

retrometamorfismo de tremolita ern zonas de metamorfismo de contato de rohâs

graníticas sobre protolitos dolomíticos. No caso específico descrito pelos autores, os

âltos teores de tremolita no minério levaram à progressiva diminuição da produção

destas jazidas. Na auréola de contato do Complexo Granítico Cunhaporanga sobre o

Grupo Itaiacoca houve a formação de talco por processo semelhantes, sem entretanto

formar jazidas. A presença de tremolita em meio aos minérios de talco, particularmente

nos talco xistos eln zonas de cisalhamento, está relacionada a variações na composição

dos fluidos hidrotermais, sem um controle perceptível até o momento.

As tentativas de análise quantitativa de fases e análise estrutural do talco de

distintos contextos geológicos no Grupo Itaiacoca por difratometria de raios X pelo

método de Rietveld não lograram êxito, dada a significativa discordância entre a

estrutura dos critais de talco do Grupo Itaiacoca e as estruturas disponíveis na literatura

(Gruner, 1934; Rayner e Brown, 1973; Perdikatsis e Burzlaff, 1981). Os dados

difratolnétricos de raios X de alta resolução coletâdos para este fim permitiram observar

a existência de difelenças enffe amostras de talco de diferentes colorações e

cdstalinidade, entretanto a quântificação destas diferenças não foì possível pela

mencionada divergência entre as amostras analisadas e as estrutur"s disponíveis na

literatura. A flagrante diferença entre os difratogramas observados e âs estruturâs

disponíveis torna inviável â quantificação das diferenças cristalográficas entre as

amostras de talco analisadas.

Um projeto de refinamento da estrutura do talco para a proposição de um novo

modelo foi submetido ao Laboratório Nacional de Lùz Síncrotron (LNLS Campinas) no

início de 2008. A análise quantitativa de fases pela método de Rietveld em amostras de



minérios de talco (Picolo, 2002) e de misturas conhecidas de talco + calcita + quartzo +

tremolitâ (Antoniâssi, 2003) não atingiu resultados satisfatórios, possivelmente em parte

pela inadequação dos modelos estruturais de talco utilizados Alérn disto, a análise

difratométrica é fortemente afetada pela ânisotropia de forma que Pode levar a uma

orientação preferencial dos cristais no porta-amostras. Este efeito é Particularmente

intenso no caso das amostras de miné¡ios de talco, onde os principais minerais presentes

apresentam forte tendência a orientação preferencial segundo planos de clivagem (talco

A cornposição quírnica das fases analisadas também se revelou limitada, pois a

maioria dos mine¡ais relacionados à talcificação têm composição muito próxima às

respectivas composições ideais puras dos membros extremos de sé¡ies de soluções

sólidas. O talco do Grupo Itaiacoca tem composição muito próxima a da fórmula ideal,

sendo praticamente idento de substituições relevantes nos seus sítios catiônicos

Elementos menores mencionados na literatura (Cr, Zn, Ni, V, Ti, e g. El-Sharkawy

2000) que podem indicar processos encontram-se em teores abaixo dos limites de

detecção nas condições analíticas utilizadas na microssonda eletrônica. A única variação

composicional perceptível no talco é a substituição de uma pequena fração de Si por Al

no sítio tetraédrico, sendo que o talco de tâlco xisto apresenta as mais elevadas

proporções catiônicas de Al, enquanto o talco do minério de tâlco lnaciço fino apresenta

tendência semelhante, mas com proporção de Al rnais restrita, e o talco em fraturas em

metadolomito incipientemente talcificado é ptaticamente isento de Al. Este quadro

reflete a proporção de fluidos envolvida em cada um dos casos, pois os talco xisto das

zonas de cisalhamento se sitüam nos principais canais de Percolação de fluidos

hidrotermais na região. Os minérios de talco maciço fino representam sistemas com

percolação menos pronunciada de fluidos e com teores mais reduzidos de talco nos

minérios. As fiaturas em metadolomitos incipientemente talcificados são os sistemas

formadores de talco com menor percolação de fluido, onde a talcificação se deu ao

longo de planos de dimensões reduzidas e espessuras rnilimétricas O teor de aluÌnínio

parece ser, ao menos do Grupo ltaiacoca, um potencial indicador da disponibilidade de

fluidos de origem extema nos sistemas de talcificação. Em ¡ochas desprovidas de

alumínio como os metadolomitos originais do Grupo ltaiacoca, a entrada de alumínio

requer a percolação de fluidos de origem externa. Uma explicação análoga pode ser



aplicada à presença de clorita e serpentina nos minérios de talco xisto, pois ambas as

fases apresentam teores de alumínio superiores ao do talco coexistente.

A tremolita é o mais abundante mineral índice nos mármores dolomlticos na

auréola de contato com o Complexo Granítico Cunhaporanga, além de ocorrer em raros

cristais em talco xistos nas zonâs de cisalhamento. A t¡ernolita em talco é mais próxima

da fórmula ideal do mineral do que a presente no mármore dolomítico, a qual apresenta

proporções de Al total, Fe e de (Na+K) mais elevadas que na tremolita de talco xisto.

Estas diferenças parecem apontar novamente para um sistema mais abefo e de mais alta

temperâtura no metamorfismo de contato em comparação com o metamodismo

ocorrido nas zonas de cisalhamento.

O âspecto mais ¡elevante registrado na composição química dos minerais do

Grupo Itaiacoca é a sensibilidade à temperatura da distribuição de Ca e Mg em

carbonatos. A tentativa de aplicação da composição de pares coexistentes dolomita-

calcita (e.g. Anovitz e Essene 1987; LetàTgo et al., 1995) redundou em resultados

incoerentes, inclusive com temperaturas inexistentes, da ordem de centenas de graus

centígrados negativos. Estas discrepâncias se devem à dificuldade ern identificar

critérios texturais que comprovem que calcita e dolor¡ita estejam em equilíbrio.

Optou-se, portânto, pela estimativa dâs temperâturas de tâlcificâção através da

fração molar de MgCO3 na calcita metamórfica coexistente com dolomita (Puhan,

1995). As temperaturas de cristalizâção de calcita coexistente com dolomita em

amostras do Grupo Itaiacoca foram calculadas com bases na fração molar de MgCO3

eln calcita são apresentâdos na Figura 40. Dada a dispersão de câda âmostras, foram

consideradas como maìs representativas as temperâturas máximas em cada caso, porque

eventos superpostos de menor temperatura tendem â form cristais de calcita mais

puros, com menores teores de Mg. A calcita em minérios tipo talco xisto apresentou

valores máximos de temperatura variando de 220" a 400" C, enquanto a calcita em

lninérios do tipo talco maciço fino apresentâram temperaturâs inferiores, entre 230'e

340'C. Os teores mais elevados de Mg foram analisados em calcita presente em

mármores na auréola de metamodismo de contato com o Complexo Granítico

Cunhaporanga, coln temperaturas estirnadas de 250" a 503' C.

Temperaturas calculadas em <200'C forarn obtidas em praticamente todas as

amostras. Esta dispersão intra- e inter-grãos representa provavelmente o reequilíbrio

tardio da calcita, após o pico metamórfico em cada contexto. A dispersão dos valo¡es
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sugere a existência de domínios de exsolução submicroscópicos de dolomita, não

detectáveis por microscopia óptica ou eletrônica de varredura. Em rochas

metacarbonáticas da auréola de contato de uma intrusão granltica, Cook e Bowman

(1994) descreveram variação composicional intergrãos mais acentuada, sugerindo

reequilíbrio retrógrado grão a glão. Os autores consideram que apenas os teores mais

elevados de Mg sejam representativos das temperaturas do pico metamórfico. As

variações nos teores de Mg em cristais de calcita de uma lnesflìa amostra sugerem

reequillbrio das composições representativas das temperaturas mais elevadas em

conseqüência de processos metâmórficos evanescentes, de temperaturas mais baixas.

Entretanto, a identificação deste reequilíb¡io tardio é inviável por critérios texturâis.

Figura 40. Geotermo¡netlia de carbonatos a partir de XMa em calcita coexistente com dolomitâ, segundo

equação de Puhan (1995).

9.3. Metamorfismo e talcificação no Grupo Itaiacoca

Mesmo não havendo consenso quanto à estratigrafia e à geocronologia do Grupo

Itaiacoca, é possível estabelecer uma sequência relativa dos eventos metamórficos que

afetaram estås rochas (Figura 4l). No Ciclo Brasiliano ocorreu metamorfismo regional

em fácies xisto verde, zona da clorita, e localmente zona dâ biotitâ, e deformação em
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dobras abertas, não tendo causado transfonnações mineralógicas signifìcativas nos

metadolomitos. Os episódios metamórficos seguintes, ainda no Neoproterozóico, foram

concentrados nas bordas do Grupo Itaiacoca. A sudeste houve o desenvolvimento da

zona de cisalhamento transcoffente de Itapirapuã, no contato com o Complexo Granítico

Três Córregos, não sendo conhecidos registros de metamorfismo termal associado. Na

borda noroeste do Grupo oconeu metamorfismo termal e metassomático no contato

corn o Complexo Granítico Cunhaporangâ. Finalmente, com o soerguimento do Arco de

Ponta Grossa no Cretáceo, ocorreu â intrusão de diques de diabásio que câusaram

rìletamorfismo termal de dimensões ¡eduzidas sobre as rochas metâssedimentares. As

relações de campo no Glupo Itaiacoca indicam claramente que o principal episódio de

talcificação esteve vinculado a cisalhamento transcoÌrente e hidrotermâlismo associado

na borda sudeste do Grupo. As principais jazidas da região situam-se sobre as

rarnificações da zona de cisalhamento de Itapirapuã, na região de Itaiacoca, onde o

minério é talco xisto com foliação anastomosada, lentes de metâdolomito,

concentrações localizadas de calcita e ocasionalmente tremolita interplanar. O outro tipo

de minério de talco, do tipo maciço fino, abundante na região de Abapã e Socavão, é um

minério com baixo teor de talco, Este minério situa-se em zonas fiaturadas,

provavelmente ¡elacionadas às bordas das zonas de cisalhamento transcorÍente.

Os trabalhos pioneiros sobre a talcificação de dolomitos devem-se a Bowen

(1940) e Tilley (1948), que abordarâm ¡ochas dolomíticas silicosas afetadas por fluidos

aquosos. A formação de grandes volumes de talco a paftir de dolomitos requer a

percolação de fluidos aquosos em volune suficiente parâ promover o apoÍe de SiO2 e a

retirada de Ca e COz.

As estimativas das condições de temperatura, pressão e fração molar de CO2 do

fluido de talcificação são dificultadas pelas divergências existentes entre as curvas de

equilíbrio do sistema MgO-SiO2-CaO-H2O-CO2 disponíveis na literatura. Trabalhos

mais àntigos (Gordon e Greenwood, 1970; Skippen, 1974; Slaughter et a\.,1975;Rice,

1977i Eggert e Kerick, l98l) fornecem carnpos de estabilidade determinados

experimentalmente, que divergem entre si e em relação aos trabalhos mais recentes

(Evans e Guggenheiln, 1988; Spear, 1993; Holness, 1992), onde as curvas de equilíbrio

são calculadas a partir de conjuntos de dados termodinâmicos internalnente coerentes.

Há divergências quanto à influênciâ dâ pressão total sobre o campo de estabilidade da

associação talco+câlcita. Skippen (1974) e Skippen e Trommsdorff (1986) apresentam



resultados experimentais indicando contração do campo de estabilidade de talco+calcita

com a diminuição da pressão total, enquanto que Slaughter et al. (1975) chegam a

resultado oposto, onde o campo de estabilidade seria maior a pressões lnenores.

Cretáceo
colocaçäo dos diques de diabásio
no Arco de Ponta Grossa
metamorfismo termal ll

Neoproterozóico - Ciclo Brasiliano
colocação do Granito Cunhaporanga
metamorfismo termal I

Neoproterozóico - Ciclo Brasiliano
metamorfismo regional de baixo grau e
dobras abertas
colocação do Granito Três Córregos
desenvolvimento de zonas de
cisalhamento transcorrente

Meso- a Neoproterozóico
sedimentação

Figura 41. Modelo simplificado da evolução geológica clo Grupo ltaiacoca na região do Arco de Ponta

Grossa, Paraná.
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A maioria dos depósitos de talco descritos na literatura está relacionada a rochas

dolomíticas associadas a zonas de cisalhamento de âlnplitude regional (Blount e

Vassiliou, 1980; Prochaska, 1989; Anderson et aI., 19901' Prochaska et al., 1992;

Schandl ¿¿ al., 1999; Hechf er al., 1999; Tornos e Spiro, 2000, Shin e Lee, 2002;

Boulvais ¿¡ al.,2006), sendo menos frequentes os estùdos de jazidas ligadas a rochas

metaultramáficas (e.9. El-Sharkawy, 2000). A origem e as condições físico-químicas

dos fluidos de talcificação em geral são pouco especificados na literatura disponível.

Em alguns casos, a fonte dos fluidos é atribuída a intrusões graníticas (Prochaska ¿¡ a/.,

1992; El-Sharkawy, 2000; Shin e Lee 2002). As temperaturas estimadas por meio de

inclusões fluidas, isótopos estáveis ou equilíbrios termodinâmicos de reações minerais

são inferiores a 500'C e as frações molares de CO2 em Seral são baixas (175 a 350'C

Prochaska et al., 1992i Trnax <500nC e X¿62 <0,2 Schandl st aI., 1999; 250-400'C,

baixa Xçe2 Hecht et al., 1999; 380-400"C Shin e Iæe, 2002). Além disto, a talcificação

pode ser retrometamórfica, sobreposta a paragêneses cálcio-sjlicáticas de temperaturas

mais elevadas (Puhan, 1995; Schandl ¿l al, 1999; Shin e læe, 2002).

9.3.1. Metarnorfismo dinâmico-hidrotermal

As zonas de cisalhamento transcoÍentes que cortam o Grupo Itaiacoca, tanto em

sua borda sudeste como nas suas porções internas, são o controle de campo mais

evidente para as mineralizações de talco do tipo talco-xisto. A associação das jazidas

coln falhas de cavalgâmento (Lima e Dardenne, 1987; Lima, 1993) não foi confirmada,

pois não foram observadas zonas de cisalhamento de baixo ângulo na região rneridional

do Grupo Itaiacoca.

A talcificâção do Grupo Itaiacoca foi controlada pelo fluxo de grande volume de

fluido aquoso (Xcoz 
= 0) ao longo das zonas de cisalhamento transcorente. O fluxo de

soluções hidroteflrais foi propiciado pelo alto fluxo térmico locâI, devido à presença

dos dois batólitos graníticos neoproterozóicos que delimitam o Grupo Itaiacoca. Além

disto, o fluxo pode haver sido controlado também por bombeamento tectônico através

de zonas sucessivas de dilatação e constrição migrantes (Ptli et al.,2002). Este fluido

hidrotermaÌ foi responsável pelo aporte de sflica e água e pela remoção de cálcio e COz

durante a talcificação, e tambéln pelo estabelecimento das condições térmicas



necessárias pârâ que as reâções metamódicas ocoffesseflr. A percolação pelos fluidos

nos planos de cisalhamento ocoffeu sob regime drlctil durante a talcificação, o qual

transicionou para um regime mais rúptil nas bordas e nos estágios finais do

desenvolvimento destas zonas. Quase simultaneamente, eln regiões marginais às zonas

de deformação dúctil, ocorreu brechação e venulação em metadolomitos não

diretamente afetados pelo cisalhamento dúctil. A formação do talco deve ter ocorrido

pela reação

3CaMg(CO3)2 + 4SiO21uq¡ + H+ = Mg¡Si¿Oro(OH)z + 3Ca2n1nn; + 6CO2

onde a dolomita reage com o fluido aquoso portador de sílica, produzindo talco e

calcita, e liberando CO2 para a fase fluida (e.9. Moine et a\.,1989).

A composição, temperatura e condições físico-químicas do fluido Íìineralizante

nas jazidas de talco xisto e nas talcificações incipientes marginais foram estimadas a

paÍir das observações de campo, das análises petrográficas, de química de rocha totaì e

de química mine¡al, em particular o teor de Mg em calcita, utilizado coÍto

geotermômetro. O fluido mine¡alizante foi umâ solução aquosa rica em sílica, com

temperaturas máximas da ordem de 400 a 420'C, estimado através de XMs em calcita

coexistente com dolomita (Puhan, 1995).

A composição do fluido aquoso foi externamente controlada, com um mínimo

de tamponamento pelas reações metarnórficas que promoveu. As razões fluido-rocha

estimadas fo¡am altas, conside¡ando-se o volume de talco formado, com tamponamento

da composição do fluido pelas reações metamórficas manifestando-se apenas

localmente pelo surgimento de tremolita. Os cálculos geotermométricos preliminares

indicaram a existência de cristais de calcita formados â temperaturas enffe <200 e

400oC, que sugerem reequilíbrio sob condições mais brandas após o pico de

talcificação. Os veios de quartzo associados aos talco xistos representariam aporte de

sílica posterior ao pico térmico do sistema, não tendo havido condições para sua reação

com a dolomita e formação de talco.

A calcita foi uma fase üansitória no talco xisto, formando porfiroblastos

lenticulares, e franjas em veios de talcificação incipiente, mas desaparecendo nas faixas

completamente talcificadas. Diversos autores (Ltce et a\.,1985; Fein e Walther, 1987;

Shin e Lee, 2002) constataram que a fase fluida aquosa de sistemas sílico-magnesianos

formadores de talco apresenta alta razão Callvlg, pois o Mg tem coeficiente de partição
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favorável às fases sólidas. Esta razão aumenta com o decréscimo da temperatura, visto

que o Ca é preferencialmente lixiviado a temperaturas decrescentes, o que explicaria a

perda preferencial de Ca em relação ao Mg durânte â talcificação.

O talco pode ser um dos principais minerais lubrificantes de zonas de

cisalhamento em profundidades sismogênicas, isto porque mantém sua natureza frágil

tnesmo a altas pressões e temperaturas, e a altas taxas de deformâção (Moore e Lockner,

mt prelo). A crisotila torna-se mais resistente à deforrnação a temperaturas acima de

l50nc, enquanto que a montmorillonita tende a se desestabilizar acima desta mesma

faixa de temperatura. O talco mantém sua fragilidade até os limites de sua estabilidade

térmica (800oC a lGPa) e máxima pressão (-5GPa a 710oC), sendo que os dados

experimentais demonsÍam que o talco se torna aindâ mais frágil quando aquecido. O

efeito lubrificante do tâlco foi observado em escâla de afloramento, onde a formação

localizada de talco aparentemente pode provocâr uma deformação dúctil no interior de

uma zona de falha predominantemente cataclástica (Figura l2).

Os metâdolomitos afetados de modo incipiente pelas zonas de cisalbamento

contêm tâlco em planos de estratificação, clivagens espaçadas e redes de fraturas

irregulares, qùe se apresenta fiequentemente associado a núcleos de calcita ou a veios

de quartzo, sugerindo a infiltração de pequenos volumes de fluido oriundo das zonas de

cisalhamento. O caráter inicialmente aquoso dâ fase fluida é sugerido pela presença

frequente de serpentina precursora do talco nos veios subrnilimét¡icos, implicando baixa

Xcoz. Com o progresso da reação de talcificação, a composição do fluido pode ter

sofrido modificação, apesar da alta razão fluido/rocha inferida. Localmente, os valores

de Xç62 podem ter sido suficienteriente altos para alcançar o ponto invariante Dol-Cc-

Qtz-Tlc-Tr (ponto I, Figurâ 42) druraîre o progresso das reações metamórficas, quando

tremolita se formaria tanto pela reâção enÍe calcita, sílica e talco como diretamente

entre dolornita e sílica, explicando a ocorrência localizada de tremolita nos talco xistos e

nos lnetadolomitos incipientemente cisalhados e talcificados.

Em relação às jazidas de taìco maciço fino e pulverulento, que tbrma bolsões

irregulares com núcleos remanescentes de metadolomito, o estilo da talcificação sugere

uma percolação pervasiva de soluções ao Ìongo de redes de fiaturas. Este processo foi

mais eficiente onde o microfraturâmento mais denso produziu unr incremento na

porosidade do metadolomito. A porosidade intergranular de rochas carbonáticas é em

geral rnuito baixa, com o fluxo de soluções aquosas controlado por redes de
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microfraturas, particularmente em rochas dolomíticâs, que apresentam comportamento

mecânico rnais rígido (Holness e Graham, 1991; Holness e Fallick, 1997; Holness,

1997). Um modelo plausível para esta situação seria análogo ao proposto por Blount e

Vassiliou (1980) para os depósitos de talco de Winterboro, onde a fomação do talco

seria desvinculada do metamolfismo regional, sendo atribuída à atividade de fluidos

hidrotermais ao longo de fiaturas nos metadolomitos.

O minério de talco maciço fino preserva a Ss das rochas carbonáticas, sugerindo

uma transformação estática, sem a deformação intensa, como no talco xistos das zonas

de cisalhalnento. Abundantes veios de quaÍzo e silicìficação dos metadolomitos

acompanham este processo de talcificação. A associação mineralógica é simples,

incluindo talco e quartzo, além de volumes subordinados de calcita, montmorillonita e

saponita, não sendo registrada a presença de trelnolita. Apesar da origem deste fluido

não ser conhecida, parece razoável considerar a hipótese de que seja oriundo das zonas

de cisalhamento hanscorrente, tendo sido injetado através das suas várias ramificações

que permeiarn o Grupo Itaiacoca. A origem dos depósitos de talco fino maciço está,

portanto, relacionada à infiltração de fluido hidrotermal coln sílica em solução ao longo

de densas redes de fraturas nos metadolomitos, com formação do talco e remoção total

do cálcio e CO2. Este processo foi mais eficiente onde o microfraturamento mais denso

aumentou a porosidade do metadolomito, e menos eficiente nas regiões mais onde a

percolação restrita teria permitido a retenção de parte do cálcio e do CO2 na forma de

calcita.

Não parece possível a realizagáo de balanços de massas, pois não há elementos

de referência que tenham permanecido inalterados ao longo do proesso. Dentre os

elementos maiores, o Mg é o menos móvel, mâs é difícil avaliar se sofreu remobilização

nos processos de hidratação, silicifìcação, descarbonatação e descalcificação (2.9.

Anderson et al 1990). Os dernais elementos analisados apresentam distribuição irregular

na suite em estudo (Al, Fe) ou ocorrem em teores inferiores ou próximos aos limites de

detecção dos métodos analíticos usados (Ba, Y,Y,Zr). Elementos traço como Co, Cr e

Ni, considerados por como relativamente imóveis (Shin e I-ne, 2002) não foram

determinados nas análises de rocha total executadas.

A relação fluido:rocha volumétrica ou e r rnassa é relevante em sistema

hidrotermâis como o de tâlcificação do Grupo Itaiacoca. Uma aproximação da razão

fluido:rocha mínima pode ser feita considerando-se a solubilidade do quartzo e,n
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soluções aquosas, numa faixa de temperatura e pressão próximas às estimâdas para o

processo em questão. Este é apenas um cálculo de referência, para indicar a ordem de

grandeza da relação fluido:rocha lnínima. A manutenção do gradiente geotérmico após a

talcificação totâl e â existência de permeabilidade ao longo de planos de cisalhamento e

de fraturas garantem que a razão fluido:rocha final do sistema seja muito superior a esta

estimativa. A solubilidade do quartzo é um parâmetro importante na cornpreensão dos

sistemas bidrotermas e amplamente discutida na literatura, entretanto, sua determinação

experimental apresenta diversas limitações inerentes aos procedimentos experimentais,

que aumentam os erros principalmente a pafiir de 370"C, com a aproximação do ponto

crítico da água a baixas pressões (Rimstidt, 1997;Yerma,200O;Wangetal.,20O4).

O transpoÍe de sílica em soluções hidrotermais é controlado principalmente pela

solubilidade do quartzo (Fournier, 1985). A solubilidade da sílica amorfa é superior à do

quartzo, e sua influência na concentração de sílica em soluções hidrotermais é mais

notável elî sistemas muito rasos ou superficiais. A solubilidade do quartzo e da sílica

amorfa aumentâm com o aumento da telnperatura. Os experimentos para determinação

da solubilidade do quartzo são realizados em condições de baixâ oü de âlta pressão. Sob

baixa pressão, ao longo da curva de saturação ãgua-vapor (e.9. Rimstidt, 1997; Verma,

2000), os experimentos apresentam resultados consistentes até 374' C (ponto crltico da

água), após o que os resultados dos vá¡ios autores divergem drastícalnente. Sob alta

pressão em cápsulas confinadas é possível a existência de água líquida em condições

supercríticas (Fournier e Potter, 1982), cujos resultados experimentais permitem

analogias com situaçõs mais profundas da crostâ terrestre.

Para se ter uma aproximação da ordem de magnitude da razão fluido:rocha nos

sistemas de talcificação do Grupo Itaiacoca, os cálulos foram feitos considerando a

solubilidade do quartzo a temperatura de 400"C, conforme a geotermometria de

carbonatos (item 9.2). As temperatùras de talcificação estimadas a partir do

fracionamento de isótopos estáveis, da ordem de 200 a 300"C (iterr 9.4) e as

telnperaturas de homogeneização total de inclusões fluidas, da ordem de 220"C, (item

9.5), resultariam eln razões fluido:rocha muito superiores, dada a menor solubilidade do

quartzo a temperaturas mais baixas. Foram feitas duas aproximações das razões

fluido:rocha a 400o C, uma considerando um sistema de baixa pressão em contato com a

superfície dâ crosta, onde a pressão total seria próxirna da pressão hidrostática, e outra

em um sistema confinado, com pressão de 2 kbars, considerando que a colocação do



Complexo Granltico Cunhaporanga se deu a pressão efire 2 e 4 kars (Guimarães el al.,

2000).

Em experimentos de baixa pressão, a equâção de solubilidade do quazto em

água definida até 400"C ao longo da curva de pressão de saturação água-vapor (Vertna,

2000), indica que a concentração do quartzo seria de 1380ppm. Nestas condições,

seriam necessários 314.830 litros de água para converter 1.000 kg de dolomita em talco,

de acordo com a reaçãojá rnencionada

3CaMg(COt, + 4SiO21"q¡ + H* = Mg¡Si¿Oro(OH)2 + 3Ca2+inq¡ + 6CO2

A razão fluido:rocha 315:1 ern lnassa conesponde a un1â razão de 897:1 em

volume, considerando a densidade da dolomita como sendo 2,85 g/cm3 e da água como

aproximadamente lglcm3.

Em experimentos a 400'C e 2 kbars (Walther e Orville, 1983) a concentração de

SiO2 em águâ pura é dâdâ em termos de Írolalidade (log m = -l,392), que corresponde a

0,040551 moles de SiO2 por kg de água. Com esta concentração de SiO2 em solução,

seriam necessiírios 178.317 kg de água para converter 1000 kg de dolomita em talco, ou

seja uma razão fluido:rocha em massa igual a 178:1, correspondendo a uma relação

aproximada fluido:rocha em volume de 508:l (densidade da dolomita = 2,85 g/cm3 e

densidade da água -1glcm3).

Para um caso onde a focha original ela um tnármote calcítico, que foi

dolomitizado e em seguida talcificado, Anderson et al. (I99O) apresentam uma

estimativa da relação fluido:rocha em volume superior a 600:1, também com base na

solubilidade da sílica em água a 400"C e 2kbars, e considerando a solubilidade da

calci¿a nestas mesmas condições.

9.3.2. Metamorfismo de contato I

O metamorfismo de contato do Complexo Granítico Cunhaporanga sobre os

Grupo Itaiacoca ocorreu em níveis crustais relativamente rasos, com ptessões entre 2 e 4

Kbar, estimadas com base na profundidade de colocação do granito (Gúmarães et al.,

2000). O mineral índice mais abundante nos mármores dolomlticos é a tr€molita, que

pode apresentar "franjas" de calcita (Figura 13d; Figura 23d), sugerindo a reação:

5CaMg(CO)2 + H2O + 8SiO21uo¡ = CazMgsSiaOzz(OH)z + 3CaCO¡ + TCOz



Nestas rochas, a formação de talco é incipiente e sobreposta à de tremolita,

indicando reequilíbrio retrometamódico. Rara forsterita e diopsídio ocorrem no núcleo

de alguns bolsões zonados, alinhados dentro do acaünmento complexamente

deformado, possivelmente pela evolução do fluido aquoso percolante para composições

mais carbônicas. De Ìnodo distinto da âtividade hidrotennal nas zonas de cisalhamento,

neste episódio de metamorfismo de contato a percolação de fluidos foi menor, com

fluidos canalizados em dutos estreitos, os quais ficaram preservados na forma dos

bolsões (vistos com duas dimensões) de minerais de alta temperatura (Figura 13a,b).

A composição do fluido aquoso, fornecido em volume relativamente restrito

pela cristalização do complexo granítico, teria sido eficientemente tamponada pelas

reações metamórficas ocor¡idas nas rochas dolomíticas, deslocando o equilíbrio em

direção à curva de equilíbrio entre dolornita-quartzo (sílica)tremolita-calcita e ao ponto

invariante Dol-Cc-Qtz-Tr-Di (ponto II, diagrama T-X6e2, Figura 42), permitindo a

blastese de tremolita diretamente a partir do metadolomito percolado por um fluido

reativo portador de sílica, e eventùalmente até a blastese de diopsídio mesmo sem um

aumento significativo de temperatura. Nos casos em que o fluido rnetamórfico está

presente em proporção reduzida e com tempo de residência relativamente longo, o

tamponamento da fase fluida seria a regra, não a exceção no metamorfismo das rochas

carbonáticas (a.g. Greenwood, 1975). As temperaturas mais altas, de 530"C, estimadas

através de XMs em calcita, foram registradas em má¡mores dolomíticos com tremolita

nesta zona de contato. Pela configuração das curvas de equilíbrio, esta temperatura

máxima obtida seria compatível com os campos de estabilidade de forsterita,

acompanhada ou não de diopsídio, sendo a associação tremolita-calcita metaestável

nestas condições. A formação da forsterita deve ter ocorrido ern condições de pico

metamórfico, e não necessariamente em presença de fase fluida com alta Xçe2. Holness

(1992) sugere ern contaxto geológico similar na ilha de Skye (Escócia), que a fase fluida

tenha se manifestado ern pulsos discretos, de composição variável, gerando assembléias

de lninerais metamórficos que não alcançaraln equillbrio termodinâmico interno.

As inclusões fluidas em quartzo e calcita deste contexto corroboram esta

possibilidade. Foram detectados teores elevados de CO2, inclusive com a presença de

inclusões carbônicas, em contraste com as inclusões fluidas de zonas de cisalhamento,

que são aquosas de baixa salinidade e desprovidas de CO2. Nas zonas de cisalbamento,

o aporte de água e a disponibilidade de canais foram suficientes para diluir e transportar
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todo o COz gerado na decomposição da dolomita, ao passo que na auréola de contato a

situação era distinta, com menor aporte de fluidos e circulação em canais restritos,

permitindo a concentração elevada de CO2, que por sua vez conÚolou a estabilidade de

fases na reações metamórficas.

O metamorfismo de contato e hidrotennal associado nas vizinhanças do

Complexo Granítico Cunhaporanga não produziu concentrações significativas de taÌco.

O tâlco neste caso é de origem retrornetâmórfica, sobrepondo-se às paragêneses de rnais

alta temperatura e ocorre em quantidade ínfima (Figura 23d). No distrito de

Hwanggrangri, na Coréia do Sul, o metamorfismo de contato sofrido por rnetadolomitos

em torno de uma intrusão granítica foi o principal mecanismo formado¡ das jazidas de

talco (Shin e Lee,2O02), onde o talco se formou pelo retroÍìetamorfistno da tremolita.

Neste caso pafticular, a presença de tremolita acabou sendo decisiva para o declínio e

abandono da mineração de talco na região.

4. 4QÞ + 2Dol + Tlc = Tr + 4CO,

5. SQtz + SDol + zH,O = 3Cc + Tr + 7CO,

7. 1l Dol + Tr = 13Cc + 8Fo + gCO? + H,0

8. scc + Tr = Dol + 4D¡ + CO, + H,0

9. 2Qtz + Dol = Di + 2CO¡

11. 3Dol + Di = 4Cc + 2Fo + 2CO¡

10 --
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Figüâ 42. Dia$ama de fases pseudo-binário T("C) x Xco, para o sistema dolomita - calcita - quartzo a

0,5 kb (dpdd Holness, 1992).
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9.3.3. Metamorfismo de contato II

O metamorfisno termal no contato com os diques de diabásio causou

recristalização localizada dos metadolomitos, transformando-os em mármores

dolomíticos e calcíticos, mas sem levar à fonnação de talco. Os diques truncam as

faixas mineralizadas em talco das zonas de cisalhamento. Nos metadolomitos afetados

por este tipo de metamorfismo se desenvolveram geralmente apenâs venulações de

pequeno porte contendo brucita e serpentinâ, e localmente forsterita. Nas proximidades

de diques possântes ou em megaxenólitos de metadolomitos nos diques, houve a

formação de mármores brancos dolomíticos e calcíticos (Figura 16), explorados para

uso cerâmico (Reis Neto et a1.,2004). Quando estes mármores se apresentam talcosos,

trata-se mais provavelmente de metadolomitos previamente talcificados submetidos ao

metamorfismo de contato pelos diques, e não de talco formado por consequência deste

metamorfisÌro de contato. Nas demais sequências metassediÌnentares portadoras de

dolomitâ da Faixa Ribeira (Formações Capiru, Votuverava e .Á.gua Clara), conadas

pelos diques de diabásio do Arco de Ponta Grossa, não há registro de talcificâção

significativa.

A talcificação do Grupo Itaiacoca foi atribuída por Barbosa (1943) e Sobanski e¡

al.. (1984) ao metanorîsmo de contato dos diques de diabásio cretáceos do Arco de

Ponta G¡ossa, entretanto este modelo não encontra sustentação nas relações de campo.

A frequente relação espacial entre depósitos de talco e diques de diabásio pode ser

explicada como um processo de formação de relevo posterior à talcificação, onde os

diques protegeriam as rochas metadololníticas talcificadas da erosão.

9,4. Isótopos estáveis

A composição isotópica de carbono e oxigênio dos metadolomitos originais do

Grupo Itaiacoca não afetados por processos posteriores ao metamorfismo regional, é

similar à composição de mármo¡es e rochas calcárias e dolomíticas, sendo que o

metamorfismo regional de baixo grau aparentemente não causou alteração da

composição isotópica orìginal. As rochas carbonáticas do Grupo Itaiacoca têm

composição isotópica de carbono e oxigênio similares as de outras formações

tt2



carbonáticas neoproterozóicas brasileiras, como as do Grupo Bambuí (Santos ¿¡ al.,

2000), com ôl8Os¡,¡o*> +25oloo e ôl3Cppe 2 +loloo.

A partir da composição isotópica inicial dos metadolomitos originais, há utna

tendência de diminuição das razões isotópicas de carbono e oxigênio em todas as

amosüas afetadas por eventos posteriores (Figura 30), pois r3C elsO têm partição

preferencial para as fases voláteis (O'Neil et al., 1969; Sheppard e Schwarz, 1970).

Enffetanto, a variação é mais pronunciada para ôl8o que para ô13C, indicando que as

soluções hidrotermais são pobres em CO2, eln concordância com a discussão do iteln

anterior sobre talcificação em zonas de cisalhamento (9.3.1.). O amplo intervalo de

variação de E18O (14%o) comparado com o de EtsC (3Voo) confirma a baixa Xco2, que

está de acordo com as os campos de estabilidade de talco e tremolita, e com a

composição das inclusões fluidas nos minerais relacionados aos tninérios de talco nas

zonas de cisalhamento.

A fase carbonática formada juntamente com o talco hidrotermal ó a calcita, que

está presente tanto nos talco xistos como nos minérios de talco maciço fino. A dolomita

sofreu reequilíbrio isotópico e químico pela ação destes fluidos, apresentando um

espalhamento menos pronunciado que a calcita para valores menores tânto ern õ18O,

como ô13C. Numa tentativa de apresentar uma aproximação das condições que

prevaleceram durante a interação fluido rocha no Grupo Itaiacoca, Íês modelos de

fracionamento isotópico de carbono e oxigênio foram calculados:

a) fracionamento em calcita em rochas talcificadas (Figura 43);

b) fracionamento em dolomita em rochas talcificadas (Figura 44);

c) fracionamento em dolomita em rochas brechadas (Figura 45).

As curvas de fracionamento indicam a composição calculada de carbonatos em

equilíbrio com soluções aquosas com temperatura e Xs62 fixos e razões fluido:rocha

variáveis. A composição inicial da dolomita foi tomada a partir da composição dos

metadolomitos originais (ôr3C = 2,4o/oo', Etso = 260/oo) e a composição inicial da calcita

foi calculada (calcita òr3C = l,3o/oo', 6t8o = 24,2o/oo), considerando-se calcita e¡¡

equilíbrio com a dolomita original a T=400"C, usando-se o fato¡ de fracionamento de

Sheppard e Schwarcz (1970). A composição inicial do fluido hidrotermal 1ôr3C = -5oloo;

ôl8O = 3oloo) foi escolhida procurando-se o melhor ajuste das curvas, sendo os meslnos



valores adotados por Boulvais et al. (2006) em modelo similâr aplicado à talcificação

de carbonatos. Detalhes dos cálcudos são fornecidos no capítulo 3 (Materiais e métodos

analíticos) e as principais variáveis consideradas em cada caso encontram-se

especificados nas legendas das respectivâs figuras. A talcificação dos metadolomitos se

deu preferencialmente eÍì zonas de cisalhamento, onde o fluxo das soluções

hidrotermais é canalizado, favorecendo a persistência de desequilíbrios químicos e

isotópicos (BaumgaÌtner e Valley, 2001). A existência de desequilíbrio é praticâmente

uma regra nestes casos, dada a facilidade de recristâlização dos carbonatos. Optou-se,

portanto, pelo cálculo de fracionamento isotópico em um sistema aberlo com

devolatilização tipo Rayleigh.

Os três lìlodelos reproduzem com limitações a dispersão de pontos observada no

conjunto dâs amostras, com uma variação inicialmente mais pronunciada de ôr80 com

ôl3C praticamente inalterado e mais pronunciado para razões fluido:rocha mais

elevadas, devido à baixa concentração de X662 considerada no modelo. Os valores

escolhidos de Xcoz (0,05 para talcificação; 0,10 para brechação) são aproximações

simplificadas baseadas em relações de campo que indicam percolação muito maior de

água nas zonas de cisalhamento e fraturas talcificadas, que nas brechas, e portanto nas

brechas o CO2 liberado por descarbonatâção seria diluído em menor grau. Cabe ressaltar

que nos cârbonatos estão registradas apenâs os estágios iniciais de talcificâção, pois

quando a talcificação é completa não há mais carbonatos no sistema, l.e. a percolação de

fluidos hidrotermais possivelmente prossegue até o desaparecimento dos carbonatos,

percolando os corpos de talco enquanto o gradiente geotérmico foi suficiente para

mantef a convecção hidrote¡mal.

Um fator que não pode ser considerado nos modelos foi a heterogeneidade

isotópica dos protolitos (metadolomito original), que inflùencia fortemente a posição da

curva calculada de fracionamento. Uma aproximação mais acurada consideraria

diversas curvas de fracionamento que cobrissem toda a amplitude de variação isotópica

das rochas original, o que dificultaria a representação gráfica.

O cálculo do frâcionamento sofrido pela calcita na talcificação (Figura 43)

indica que as composições extreffìas de calcita hidrotermal, com ôl8O entre 8 e l0 o/oo e

ôl3C -00loo estão de acordo com as composições previstas para razões fluido:rochâ=s e

T=300'C; cornposição um pouco menos fracionada estaria de acordo com razões

fluido:rocha eqùivalentes e T=200"C. A calcita associada ao minério de talco maciço



fino e a caìcita de talco xisto têm composição isotópica semelhante, sugerindo que este

tipo de minério possa estar relacionado à talcificação oconida ao longo das zonas de

cisalhamento. Há urna população de amostras entre este extremo e a composição

original, sob as curvas calculadas de fracionamento, podendo ser decorrência tanto de

heterogeneidade da rocha original como efeito superposto de intemperismo. Este efeito

é representado por uma amostra isolada de calcita de talco xisto (ôl3C = -7,5%oo; ôr8o =

25o/oo), cuja composição é semelhante à da calcita supergênica, indicando influência

superimposta de soluções intempéricas recristalizando fases hidrotermais de mais alta

temperatura.

O cálculo do fracionamento isotópico de dolomita (Figum 44) encontrou

limitações semelhantes, onde todas as amostras, com exceção de urna, se situaln abaixo

da curva de fracionamento. O formato geral da nuvem de pontos poderia ser modelado

considerando uma concentração de CO2 lnais elevadâ na solução hidrotermal, que

reduziria os valores de ôl3C de modo significativo meslno a baixas razões fluido:rocha.

Entretanto esta possibilidade colide com os dados de inclusões fluidas e coln as

observações de campo, que revelam que nas zonas de talcificação os fluidos eraln

praticamente desprovidos de COz, em se tratanto de um sistemâ francamente aberto com

extensa circulação de água, acarretando diluição extrema do COz. Seria plausível,

porlanto, que a origem da discordância ent¡e â curva calculada e os dados esteja na

composição inicial de ôr3C da dolomita original, pois se esta fosse deslocada para

valores 20loo inferiores o ajuste da curva seria mais satisfatório. Isto é possível, já que

não cohecemos a amplitude da heterogeneidade isotópica das rochas originais,

conforme já mencionado antefiormente. Optou-se por manter a composição da dolomita

original de acordo com os dados disponíveis, posto que o modelo calculado que visa

apontar apenas tendências gerais de evolução do sistema.

As brechas tectônicas são cornpostas por clàstos e maúiz essencialmente

dolomíticos, sendo que os clastos têm a mesma isotópica do metadolomito original e a

matriz apresenta desvio para valores de ôr8O inferiores, da ordem de 16 a l8oloo, mas

sem alterar os valores de 8l3C lFigura 32). O cálculo do fracionamento isotópico de

dolomita nas brechas (Figura 45) considerou uma maior fração de COz no fluido (XCOz

= 0,10) e foi perfritiu reproduzir as composições das amosûas, que são compatíveis

com razões fluido:rocha enÍe 0,5 e 1,0 e temperâturas de 300 e 400"C. Os carbonatos

das brechas têm composição isotópica intermediária entÍe os metadolomitos originais e



os carbonatos de talco xistos, que são os mais frâcionâdos isotopicamente. As zonas de

maior deformação e percolação de fluidos foram afetadâs por pulsos superiÍtpostos de

fluidos hidrotermais, enquanto que os veios representam eventos unitários de percolação

e selamento de fraturas (Plli et a1.,2002). A composição isotópica do fluido durante a

formação dos veios pode ter sido tamponada pelo metadolornito, fazendo com que os

carbonatos dos veios tenhâm composição isotópica mais próxima à da rocha original,

enquanto que os carbonatos dos talco xistos são isotopicaÌnente mais simila¡es ao fluido

hidrctermal.
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O fiacionalnento isotópico dos carbonatos formados em ambientes superficiais

(calcita, aragonita) apresenta coÍìpofiamento contrastante com os carbonatos associados

à tâlcificação e à brechação dos metadolomitos. Os processos supergênicos levaram à

uma drástica redução de 813C, mas mantiveram ôl8O praticamente inalterado em relação

ao rnetadolomito original (Figura 30). Este fracionâlnento pode ser explicado pela

presença soluções superficiais que interagiraln com matéria-orgânica dos solos, cuja

con.rposição isotópica de ca¡bono é fortemente negativa.

A existência de calcita em talco xistos com valores de ôl8O compatíveis conl

curvas téoricas calculadas para temperâturas da ordem de 100"C sugere o reequilíbrio

posterior ao pico de talcificação, podendo ainda refletir a maio¡ facilidade da calcita em

reagir com soluções aquosas isotopicamente mais pesadas, enquanto que a dolomita se

mantém relativamente mais inerte (Sheppard e Schwarcz, 1970).

Todos os depósitos de tâlco em dolomitos descritos na literatura apresentam a

mesma tendência de fracionamento de ôl3C e ôr80 para valores menores, pois os fatores

de fracionamento (e.9. Sheppard e Schwarcz, 1970) mostram que o COz é

isotopicamente mais pesado que os carbonatos com ele coexistentes.

Os depósitos de tâlco hidrotennal Trimouns, associados a dolomitos nos

Pirineus, idade Albiana (112-97 Ma) têm composição isotópica C-O original e

fracionanento com a talcificação similares à de Itaiacoca (Boulvais e¡ al., 2006).

Boulvais ¿t al. (2006) consideram que o desequilíbrio isotópico entre calcita e

dolomita possa estar relacionado ao efeito do retrometamorfismo, que teria afetado a

calcita em maior intensidade que a dolomita. Os âutores tarnbém consideram que a

evolução isotópica contínua desde o mármore calcítico âté os dolomitos e calcita

hidrotermal pode ser explicado por um único evento de interação fluido:rocha, com

razões fluido:rocha variáveis, havendo um aumento da proporção de fluido desde o

mármore calcítico, passando pela rocha dolomitizada, até atingir a calcita hidrotermal

associâdâ ao tâlco.

Anderson et aL. (1990) considera que a talcificação em Ruby Range ocorreu na

sob volume constante na crosta rígida, etn rochas dolomíticas, acima da transição dúctil-

rúptil. Pseudomorfos de talco substituindo dolomita são visíveis em seção delgada.

Assiln como no Grupo Itaiacoca, as rochas carbonáticas de Ruby Range são cortadas

por diques máficos, não havendo ocorrências de talco a eles associadas. A assembléia



mineral dominante dos minérios é tc+dol+cttcc, com os acessórios grafitâ, pirita, MnO,

quartzo, serpentina, Íemolita e flogopita. Aparentemente hâ um front de doloÍritização

que antecedeu a talcificação.

O depósito de talco de Gopfersgrün formado a partir de mármore com níveis

calcíticos e dolomíticos, ao longo de zonas de cisalhalnento, apresenta dados isotópicos

C-O são semelhantes aos de Itaiacoca, mas com valores de ôl80 um pouco mais baixos

(Hecht et al., 1999). A última fase de geração de calcita (cc4) tem composição isotópica

semelhante à da aragonita supergênica de Itaiacoca. O principal estágio da talcificação

está relacionado à percolação de águas de origem externa, com baixo ð18O. A faixa de

temperaturas, indicada por inclusões fluidas é de 250 a 400'C. As inclusões fuidas em

dolomita relativa ao pico da talcificação têm âlta salinidade, na faixa de 25Vo peso em

NaCl equivalente, seln a presença de COz dissolvido ou clatratos, o que sugere que os

fluidos mineralizantes não foram águas meteóricas, mas fluidos formacionais ou

salmouras continentais. Os valores reduzidos de ôl3c podem estar relacionados à reação

com xistos grafitosos, análogo ao quadro encontrado em Itaiacoca, com filitos grafitosos

em contato direto com os mármores talcificados. A composição isotópica da calcita

tardia (cc3), com decréscimo de ôl3C mas com ôl8O constante como na atagonita de

Itaiacoca, sugere um processo tardio a T <100"C e fluidos dolninados por HCO3^

(Ohmoto e Rye, 1979).

No Grupo Itaiacoca, os fluidos permitiram a manutenção da temperatura

necessária para que as reações metamórficas ocoÍessem, sendo que as temperaturas

máximas do fluido mineralizante foram estimadas no intervalo entre 400 e 420"C. Além

da temperatura, a presença dos fluidos e a concomitante formação de talco durante a

atividade tectônica fizeram com que a deformação se desse em regime dúctil durante a

talcificação. Simultaneamente, na periferia das zonas com deformação dúctil, ocoffeu

deformação rúptil, coÍì brechação e venulação em metadolomitos não talcificados. A

presença de brechas nas rochas carbonáticas do Grupo Itaiacoca é disseminada.

9.5. Inclusões lluidas

As inclusões fluidas analisadas em dois contextos geológicos contrastantes no

Grupo Itaiacoca apresentam características distintas. Nas zonas de cisalhamento, as

inclusões fluidas são aquosas e praticamente desprovidas de COz. As inclusões



primáriâs apresentam concentração dos valores de Thtot em torno de 210 a 22OoC e

salinidade <3,5o/a peso NâCl equivâlente, âo passo que as secundárias apresentam Thtot

predominante em torno de 130"C e sâlinidade <2,57o peso NaCl equivalente, revelando

o anefecimento do sistema e â progressiva diluição da concentração dos solutos,

originalmente já reduzida. A temperatura eutéticâ das inclusões prirnrírias (< -40"C)

sugere a presençâ de cátions bivalentes no fluido aprisionado (Roedder, 1984; Goldstein

e Reynolds, 1994), o que reflete a mobilidâde de Ca2+ e Mgz* no contexto da

talcificação. A virtual ausência de CO2 nas inclusões primárias lnostra que os fluidos

gerados durante à descarbonatação da dolomita, processo fundamental parâ a formação

de talco no Grupo Itaiacoca, foram diluídos no enorme volume de água que percolou as

zonas de cisalhamento durante a após o pico da talcificação. Os cálculos de razão

fluido:rocha apontam para ¡azões mínimas da ordem de 500:l (item 9.3.1), o que

permite a diluição e o transporte de praticamente todo o CO2 gerado durante a

talcifícação.

Os dados preliminares de inclusões fluidas na auréola de contato com Complexo

Granítico Cunhaporanga indicam que estas são predominantemente carbônicas e

aquocarbônicas, com raras inclusões aquosas. As temperaturas de homogeneização total

são mais elevadas que nas zonâs de cisalhamento (373 a 450'C), mas com amplo

espalhamento de valores e praticamente sem a preponderância de um valor mais

representativo. Esta ampla variação se observa também nas temperaturas de fusão do

clatrato, de hornogeneização do COz, sugerindo fortemente a modificação destas

inclusões após seu aprisionamento no mineral hospedeiro (quartzo). A temperatura de

fusão do CO2 ocoffe dentro de urn intervalo estreito, entre -57 a -60,4'C, e sugere a

possível existência de ouha fase ca¡bônica gasosa nestas inclusões, como CH¿.

Entretânto, a confirmação desta possibilidade ainda necessita de estudos

complementares.

Apesar dos dados coletados na auréola de contato com o granito ainda serem

preliminares e inconclusivos, é evidente a abundância de CO2 neste contexto,

constrastando com as zonas de cisâlhamento onde houve formação das jazidas de talco.

Isto sugere que nas auréolas de contato a circulação de soluções hidrotermais primárias

foi menor, consequentemente com menor diluição do CO2 gerâdo na descarbonatação

durante a formâção dos silicatos magnesianos (diopsídio, tremolita).



Os dados publicados de inclusões fluidas em jazidas de talco em rochas

carbonáticas são raros na literatura (Moine et al., 1989i Prochaska et a\.,1992; Tornos e

Spiro, 2000). Além disto, estes estudos apresentam pequeno número de inclusões

analisadas, apresentando via de regra grande dispersão de parâmetros e interpretações

inconclusivas. Prochaska et al. (1992) analisando veios de quartzo obteve temperatura

eutéticâ entre -52 a -46"C, salinidade elevada 30 a 387o peso NaCl equivalente

chegando a formar inclusões com fase sólida, Thtot enfre 176 e 3l0oc. Moine ¿, a/.

(1989) obteve igualmente salinidade com ampla faixa de variação (25 a 427o peso NaCI

equivalente), eutético entre -57 e -52'C, com conjunto de a inclusões com fases sólidas

coexistindo com inclusões sem fases sólidas, e Thtot entre 110 e 305"C. Tornos e Spiro

(2000) analisaram poucas inclusões primárias em dolomita relacionada à talcificação

(n=9) obtendo Thtot eúre 282 e 314oC, salinidade entre 9,5 e lO,3 7o.



10. Conclusão

O Grupo Itaiacoca é composto predominantemente por rochas metadolomíticas

de baixo grau metarnórfico, que preservam estruturas primárias sedimentares. A

dolomitização ocorreu possivelmente no estágio sin-sedimentar ou sin-diagenético, pela

ação de mistura de soluções corn salinidade contrastante, sem a influência de ambientes

evapor-íticos, como ocorre em vários casos de dolomitização no registro geológico.

O Grupo Itaiacoca foi submetido a quatro episódios metamódicos, na seguinte

ordem: (i) metamorfismo regional de baixo grau, fácies xisto verde - zona da clorita;

(ii) metamorfismo dinâmico acompanhado de intensa atividade hidrotermal ao longo de

ramificações da Zona de Cisalhamento Itapirapuã no contato com o Complexo

Granítico Três Córegos e em ramificações no interior do Grupo Itaiacoca; (iii)

metalnorfismo termal no contato com o Complexo Granítico Cunhaporanga; (iv)

metamorfismo termal de pequena abrangência no contato com diques de diabásio

mesozóicos que cortam o Grupo Itâiâcoca ao longo do Arco de Ponta Grossa.

A talcificação em larga escala se associou ao metâmorfismo hidrotennal nas

zonas de cisalhamento e gerou jazidas de talco xistos com foliação ânâstomosada

envolvendo lentes residuais de metadolomito e lentes sintectônicas de calcita. Jazidas de

talco maciço fino, de aspecto pulverulento e caracterizadas pela talcificação ao longo de

planos de fratura e descontinuidades estruturais, sem alteração significativa de volume,

estão associâdas a zonas de fraturas periféricas âos sistemas principais de cisalhamento,

mas sem a influência direta da deformação milonítica. Há ainda a presença de talco em

filmes e vênuÌas em metadolomitos incipientemente talcificados, também presentes nas

bordas de sistemas de talcificação de maior porte. Finalmente, quantidades subordinadas

de talco rehometamódico formaram-se a partir de treu'ìolita na auréola de

metamodismo de contato com o Complexo Granítico Cunhaporanga. Não se observou

talco associado aos metadolomitos afetados por metamorfismo regional ou pela auréola

de metamorfislno de contato dos diques.

A mineralogia dos minérios de talco é simples. Nas jazidas tipo talco xisto os

rninérios são coìnpostos essencialmente por talco, calcita, quartzo, dolomita, e

quantidades subordinadas de clorita, serpentina e tremolita. A talcificação se deu pela

reação da dolomita com soluções aquosas com sílica (3dolomita + 4sílica,'o = talco +
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3ca2*oq + 6COz). Além do talco, foram gerados calcita e quârtzo, este último devido à

entradâ de sílica após o consumo total de dolonìita ou após o pico tértnico, fora do

campo de estabilidade do talco. Estirna-se que a formação dos talco xistos tenha

ocorrido em temperatura próxima a 400' C e com baixa X¡62, dada a percolação de

grandes volumes de água nos planos de cisalhamento, com relação fluido:rocha superior

a 500:l em volume, o que diluiu até a virtual elirninação total o CO2 liberado pela

talcificação.

Os minérios do tipo talco maciço fino apresentam mineralogia mais sitnples,

com talco, calcita, quartzo e dolomita. As relações de campo sugerem que o minério de

talco maciço possa ter se formado na periferia das zonas de cisalhamento onde se

formou o lninério tipo talco xisto. As observações sugerem qùe estes mesmos fluidos

possam ter causado a talcificação incipiente ao longo das descontinuidades estruturais

dos metadolomitos não diretamente afetados pelã zo(ta de cisalhamento, e sereln

responsáveis pela formação dos bolsões de talco fino, maciço, pulverulento, porém cotn

indicaçòes de temperaturas mais baixas.

No metamorfismo de contato próximo ao granito, as temperaturas foratn mais

elevadas e a disponibilidade de CO2 no fluido foi maior, pois não havia grande volume

de fluidos âquosos pâra a sua diluição. Com isto, as paragêneses evoluírarn no sentido

da formação de tremolita ao invés de talco, este se formando apenas eln quantidades

subordinadas por retrometamorfismo.

A maioria dos minerais presentes na talcificação apresenta composição próxima

à composição pura dos membros extremos dâs respectivas soluções sólidas, fo¡necendo

poftanto poucas informações sobre as condições de metamorfistno. Uma exceção

importante é a cornposição de carbonatos, em pârticular a fração molar de Mg (X¡ar) na

calcita coexistente com dolomita, pelo seu potencial como geotermômetro. Os valores

de X¡an na calcita em talco xisto indicam temperaturas entre 220'e 400'C, e em

minérios de talco maciço fino entre 230" e 34tr C. Na auréola de contato com o

Complexo Granítico Cunhaporanga as temperaturas estimadas estão entre 250'e 503'C,

Apesar de sua sensibilidade como geotermômetro, os valo¡es de XMs apresentam glande

dispersão intra- e intergrão, causada por sucessivas recristalizações parciais pela

interação com soluções de menor temperatura.

Os isótopos estáveis de carbono e oxigênio confirmam a baixa concentração de

COz no fluido mineralizante. A paftir da composìção do metadolomito original os
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processos superimpostos de brechação e talcificação causaram urna diminuição dos

valores de ô18O, praticamente sem afetar os valores de ô13C. A análise do fracionamento

isotópico em pares coexistentes de dolomita e calcita indicou o predomínio de

desequilíbrio isotópico, de modo análogo ao observado em relação ao XMs em calcita.

Os dados isotópicos no contexto do metamorfismo termal, tânto no contato com granito

como com os diques de diabásio, indicâm forte desequilíbrio entre dolomita e calcita

coexistentes.

Os dados preliminares de inclusões fluidas revelam o potencial deste método

para a análise da interação fluido-rccha em sistemas de talcificação. Conforme já

indicado pelas paragêneses metamórficas, os fluidos aprisionados nas inclusões têm

bâixâ ou nula fração molar de COz, indicando que a fase gasosa gerada pela

descarbonâtação dos metadolomitos foi eficientemente diluída em soluções aquosas que

continuaram a percolar o sistema de canais por período relativamente longo, enquanto

houve grâdiente geotérmico suficiente para tâI. Inclusões fluidas em minerais da auréola

de contato com o granito apresentam elevada fração de COz, indicando uma condição de

menor percolação de fluidos externos, onde a composição dos fluidos metamórficos foi

controlada pela reação de descabonatação da dolomita para formação dos silicatos

magnesianos de alta temperatura (forsterita, diopsldio, tremolita).

As soluções mineralizantes da talcificação percolaram o metadolomito através

das zonas de cisalhamento, planos de fraturas e descontinuidades estruturais, devido ao

gradiente geotérmico elevado, provocado pela presença dos dois batólitos graníticos que

delimitam o Grupo ltaiacoca, ambos colocados no Ciclo Brasiliano, ao final do qual se

instalaram as zonas de cisalhamento transcorrentes às quais se associam as principais

jazidas de talco da região. O fluxo das soluções hidrotermais pode ter sido controlado

também por bombeamento tectônico nas zonas de cisalhamento e suas ramificações.

O gradiente geotérmico induzido pelo batólitos graníticos foi o fator chave para

a geração de talco no Grupo Itaiacoca. Uma indicação disto é a inexistência de talco na

Formação Capiru, situada próxirna ao Grupo Itaiacoca e de idade semelhânte, com

composição igualmente dolomítica, e igualmente afetada por zonas de cisalhamento e

por diques de diabásio. A principal diferença enüe estas duas unidades metadolomíticas

é o fluxo térinico das rochas vizinhas e subjascentes: o Grupo Itaiacoca situa-se em

porção aquecida da uma crosta, devido aos batólitos graníticos neoproterozóicos,

enquanto que a Formação Capiru se assenta por falhas de câvâlgâmento sobre
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migmâtitos ârqueanos do Complexo Atuba, qüe representaram um escudo estável com

gradiente geotérmico mais baixo no Neoproterozóico. O calor liberado pelas rochas

graníticas assegurou a circulação suficiente de fluidos para a transformação dos

metadolomitos de Itaiacoca em talco.
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Anexo Tabelâ A-1. Análises químic¿rs de dolomita do Grupo Itaiacoca (propo¡ção catiônica recirlculada para 6 átomos de oxigênio por fó.mr¡la unitiria)
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0,0t 0 0 0,01 0 0 0

20,'72 0,39 20,85 21,02 20.t'.1 20,35 20.61
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0.023000000
0000000
0000000
0000000
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(a) ralco xisto
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(b) taÌco maciço fino
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Anexo Tab€la A-2. Análises químicas de calcita do Grupo Itaiacoca (p¡oporção catiônica recâlcìrlada para 6 átomos de oxigênio por fórmula unitá¡iâ).

litotìpo
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Arexo Tabela A-2. (conrinùação)

litotipo
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(a) talco xisro
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0 0 0,02 0,02 0,o2 o,0l
000000
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litotipo (c) mármore dotomírico
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380
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Anexo Tabela A-2. (continuação).

litotipo (a) tâlco xisro

anosrra 22D1 22Dt 22L 22L 22L 22L

ânálise 510 513 431 42A 446 442

sio?
SrO

FeO

MnO

Mgo
CaO
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BaO
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Mg

Fe2

Si

Mn
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000000
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Anexo T¿bela A-2. (conrinuação)

liloripo

amost¡a
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FeO
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Coz
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Mg
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44,01 44.0t 43,57 44,01

100,07 100.42 99,5 99,89

r,992 2 2,û2 1,98ó

0,009 0,01 0,008 0,012

0000
0000
0 0 0,001 0

0000
0000
0000
) ) roo

504

43C

0 0 0 0,02 o,o2 o.o4
000000

0,070,040000
0 0,03 0,03 0,04 0,0s o
0,6 1,1 0,61 0,4 t,o2 o.2g

55,07 54,15 54,9t s5,27 54,67 55,7r
000000
000000

43,5',7 44,0t M,ot 44,0t 44,0t 44,0t
99,31 99,33 99,s6 99;14 99,11 100,05

t,979 1,935 t,962 t,973 1,949 1,986

0,03 0,055 0,03 0,o2 0,051 0.014

0.002 0,001 0 0 0 0

0 0 0 0,001 0,001 0.001

0 0,001 0,001 0,001 0,001 o

000000
000000
000000

r,9922222

43C

(c) má¡more dolomírico

43C 43C 43C

4tg
43C

4t1

(a) taÌco xisto

55C 55C

0 0,03

0 0,03

00
00
0,6 0,2'7

55,04 55.98

00
00

43,57 44,45

99,2t 100,76

r,9'79 r,979

0,03 0.013



Anexo Tabela A-3. Análises qùímicâs de talco do Grupo ltaiacoca (proporção catiônica recalculâda pa¡a 22 álomos de oxigênio por fórmula unilá¡ia).

liûotipo

amoslra

sio?
Al?ol

FeO

MnO

Mgo
Nio
CaO

CoO

Total

Alw
Sum_T

AIVI
Fe2

Mn

Mg

Ni

Ca

Co

61,59 61,13 62.01 62,43 61,'75 4,4 62,3 62.08 62,ts 62,14 61,65 61,73 63.79 63.61

0,t'7 0,19 O,lE 0.19 0.15 0,12 0,18 0,15 0,18 0,18 0,26 0,13 0,53 0,8

0,04 0,09 0,08 0.07 0.08 0,05 0,09 0.0s 0,08 0,06 0,07 0.05 0,01 0,03

0 0,01 0,02 0 0 0,01 0 0 00,0r0 0 0 0

31,59 31,8 31,ót 31,88 31,'7 3t,72 31,88 3f,64 31,65 31,95 31,54 3t,3't 31.71 31,41

00000000000000.05
0,03 0,03 0,M 0,M 0,05 0,06 0,05 0,01 0,04 0,1 0,0E 0,09 0.02 0.03

00000000000000
93,42 93,25 93,94 94,6t 93,13 94,39 94,5 93,93 94,1 94,44 93,6 93,47 96.06 95.99
'7,94t 7,905 1,95t ',7,94',7 '7,938 7,963 ',7,942 7,95't '7.954 ?,930 7,935 7,953 7,982 7,973

0.026 0,029 0,027 0,028 0,023 0,018 0,027 0,023 0,02't 0,ù27 0,039 0,03s 0,01E 0,027
'7.967 7,934 'r,978 1,975 1,961 1,98t 1,969 ?,980 7,981 1,957 1,974 7,988 8,000 8.000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 0,09r

0,004 0,010 0,009 0,007 0,009 0,005 0,010 0,005 0,009 0,006 0,008 0,005 0,001 0,003

0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000

6,072 6,131 6,M2 6,050 6,075 6,032 6,059 6,046 6.036 6,078 6,052 6,O2s 5,91s 5,864

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 0,010

0,004 0,004 0,005 0,005 0,007 0,008 0,007 0,001 0.00s 0,014 0,011 0,012 0,003 0.004

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

(a) tålco ústo



Anexo Tabela A-3. (continuâção).

litotipo (â) talco xisio

¿}MOSKâ O2AA O2AA O2AA O2AA O2AA O2AA O2AA O2AA O2AA O2AA O2AA O2AA O2AB]

sio,
Al,o3

FeO

M¡O
Mgo
Nio
CaO

CoO

Total

AIIV
Sum_T

AIVT

Fe2

Mn

Mg

Ni

Ca

Co

60,71 63.01 63_41 62,24 62,5 62,E7 62.26 62,23 63,t4 62,29 6t).31 63.02 62.4
3,33 0,41 o.ss 0,87 0,35 0,24 0,88 0,85 0,66 0,38 3,tg 0,44 0.81
0,04 0 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,05 0 o 0 0 o.ol
00,040,02000,02000,020000

30,61 3t,94 31,79 3t;76 32,01 31,89 31,6 31,01 31,42 31,6E 29,93 31,66 31,3,7

0 0,01 0 0,02 0 0 0 o o o,o3 o 0 o
0,0s 0,02 0,o2 0.08 0.02 0,02 0,06 0,06 o,o2 o o,n o,o4 0,01
0000000000000

94,'74 9s,49 95,81 95 94.92 95,07 94,83 94,2 9s,26 94,38 93:76 95,16 94,6
7,719 ',7,950 7,96t ',t,892 7,930 7,960 1,n5 7,946 7.968 ,7,944 1,754 .7,965 

7,934
0,281 0,050 0,039 0,108 0,0s2 0,036 0,095 0,054 0,032 0,056 0,246 0,035 0,066
E,000 8,000 8.000 8,000 7,982 't,996 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,ooo 8.000
0,21E 0,011 0,M2 0,022 0,000 0,000 0,03.7 0,0.t4 0,066 o,oo1 0,23.t 0,030 0.055
0,004 0.000 0,002 0.003 0,004 0,003 0,003 0,005 0.000 0,000 0,000 0,000 0.001
0,000 0,004 0,002 0,000 0.000 0,002 0.000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000
5,802 6,002 5,950 6,004 6.055 6,019 5.981 5.903 5,911 6,023 5.-t3r s,966 5,946
0,000 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,ooo 0.000
0,007 0,003 0,003 0.011 0,003 0,003 0,008 0,008 0,003 0,000 0.031 0,00s o,ool
0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000 o,0oo o,0oo o,oo0 0.000 o.ooo



Anexo Tabela A-3. (continuação).

litotipo

âmostsa

aiálise

sio, 62.21

AÌ2O3 t.2

FeO 0,01

MnO 0,01

MgO 31,29

Nio 0,01

CaO 0,03

CoO 0,04

Tot?l 94,8

si 7,898

Altv 0,102

Sum_T 8,000

AtvI 0,07't

Fe2 0,001

Mn 0,001

Mg 5,922

Ni 0,000

Câ 0,004

Co 0.000

02481 22D1

33 t46

61,98

0.34

0,38

0,02

30,95

0

0,75

0

0,051
'7,986

0,000

0,041

0,002

5,907

0,000

0,103

0.000

22D1

147

60.52 62,a'7

0,83 0,2

0,39 0,39

00
30.74 31,29

0 0,02

1.22 0,1'7

00
93;t 94,94

7,834 '7,983

0,127 0,017
'7,961 8,000

0,000 0,013

0,042 0.041

0,000 0,000
5 Al' 5 0tì

0,000 0,000

0,169 0,023

0.000 0.000

zZD1

148

22D1

149

62.34

0,18

0,4

0

30,99

0,03

0,04

0

93,98

0,008

E,000

0,019

0,043

0,000

5,923

0.000

0,005

0.000

(â) tâlco xisúo

O2ABI O2AB1 O2AB1 O2AB1 O2AB1 O2AB1 O2AB1

40 41 41 47 44 45 46

62,5'1

o.99

0.04

0,01

31,19

0

0,03

0

94,83

7,936

0,064

8,000

0,084

0.004

0,001

5.897

0.000

0,004

0.000

63,I

0;t5
0

0

3t,35

0

0,04

0

7,964

0,036

8,000

0,07s

0,000

0,000

5,899

0,000

0,005

0.000

62,7

0.'72

0

0

3r,39

0

0,o2

0,02

't,950

0,050

8,000

0,058

0.000

0.000

0,000

0,003

0.000

63,53

0,4

0

0

31,31

0,01

0,04

0,01

95,3

8,009

0,000

8,009

0,059

0,000

0,000

5,885

0,000

0,005

0.000

62,44 63,t2

0.77 0.39

0 0,04

0,02 0

3r,29 31,56

00
0,06 0,03

0 0,03

94,58 95,t'7

7,942 7,97E

0,058 0,022

8,000 8,000

0,057 0,036

0,000 0,004

0.002 0,000

5,933 5,946

0,000 0,000

0,008 0,004

0.000 0.000

63,t2

0,54

0,05

0,04

31.72

0,01

o,02

0,02

95,52

0,04'7

8,000

0,033

0,005

0.00+

5.958

0,000

0,003

0.000



Anexo Tabelâ A-3. (continuação)

liúotipo (a) tâlco xisto

amosF¿ 22C 2ZC 22C 22C 22C 22C 22C Z2C 22C Z2C 22Ð1
aníise 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 131

sio, 62,94 59.86 63.03 63,8 63,06 56,64 63,24 62.08 62:79 6r,99 62,gs
Alror 0,12 2,25 0,35 0,18 0,35 3,82 0.32 0.7..t 0.2 1,04 O,2r
FeO 0,22 0,35 0,21 O,Z4 0,3 0,38 0,31 0,22 0,3 O,ZB O,4t
MnO 0 0,03 0,02 O,Ol O O,O2 O 0,02 O 0,03 O

MgO 31,17 31,33 3I,3't 3t,'j 31,53 32,35 31,53 31,.75 31,65 3t,IZ 3t,4g
Nio 0.03 0,01 0 0,03 o,o2 o o,o2 o o.ot o o
CaO 0,05 0,05 O,I'7 0,01 0,0E 0,04 0,04 O,O2 0,08 O.O3 O,Oz
CoO000OOOOOO00
Total 94,'73 93,88 95,15 95,9i 95,34 93,25 95,46 g4.E6 95,03 g4,4g 95,0E
si 7,996 7,711 1.978 8,001 7,969 '7,389 7,979 1,Egt 7,964 1,906 ,7,918

A1IV 0,004 0,289 0,022 0,000 0,031 0,58? 0,021 0,109 0,030 0,094 0,022
Sum_T 8,000 8,000 E,000 8,001 8,000 i,9't6 8,OOO 8,OOO .1,994 E,000 E,000
Ar\¡I 0,o{4 0,052 0,030 0,027 0,021 o,ooo o,oz.t 0,006 0,000 0p62 0,009
Fe2 0,023 0,038 0,022 0,025 0.032 0.041 0,033 0,023 0,032 0,030 0.043
Mn 0,000 0,003 0,002 0,001 0,000 0,002 0,000 0,002 0,000 0,003 0.000
Mg 5,903 6,01'7 5,919 5.92'7 5,940 6.291 5,930 6,016 5,9E4 5,917 5,950
Ni 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0.000 o,ooo 0.ooo 0,000 0,000
Ca 0,007 0,007 0,023 0,001 0.Ol t 0,006 0,005 0,003 O,Ol I O,OO4 0,003
Co 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000 O,OO0 0,OOO O,OOO 0,000 0,000
Cotion. 13.977 14,11? 13,996 13.982 14,004 14,316 13,995 14,050 t4,021 14,016 t4,OO5



Anexo Tabela A-3. (continuação).

liûotipo (a) talco xisto

âmostra 22D1 22D1 22Dl 22Dl 22Dl 22Dl 22DI 22Dl

â¡álise 132 133 I34 i35 136 13'l 138 139

sio, 63,74 63,t9 63,12 62,'73 63,53 62,',78 63.6 63,5 6?,73 61.82 62.1 63.I I 63.35

Alror 0.21 0,14 0,11 0,14 0,2 o,24 0,17 0,13 0.t7 0,28 O,22 0,14 0,15

FeO 0,36 0,38 0,39 0,38 0,42 0,36 0,38 0,36 0,3 0,39 0,31 0,36 0,41

MnO 0 0,03 0 0 0,05 0,01 0 0,04 0-02 0 0 0,02 0

MgO 3r,22 31,3 31,38 31,37 31,34 31,31 31,3E 31,61 31 30,57 31,t2 31,34 3t,28

NrO 0,01 0 0 0 0,01 0,01 0,01 0,04 0.01 0 0 0 0

CâO 0,01 0,03 0,05 0.21 0.02 0,17 0,05 0,04 0.03 1,01 0,03 0,04 0,04

CoO0000000000000
TotÂl 95,05 95.01 95,11 94,83 95,5'7 94,88 95,59 95,12 94,26 94,01 94,44 95,01 95,23

si 8,009 8,005 1,994 7.976 8,007 7,976 8,011 7,994 8,010 '7,948 '7,95 8,000 8,011

AIIV 0.000 0,000 0,006 0,021 0,000 0.ù24 0,000 0,006 0,000 0,M2 0,005 0,000 0,000

Sum_T 8,009 8,005 8,000 7.99'7 8,007 8,000 8,011 8,000 8,010 '7,990 E,00o 8,000 E,011

AtvI 0,031 0,021 0,019 0,000 0,030 0,012 0,02s 0,013 0,026 0,000 0,028 0,021 0,022

FeZ 0,038 0,040 0,O41 0,040 0,044 0,038 0,040 0,038 0,032 O,M2 0,039 0,03E 0,043

Mn 0,000 0,003 0,000 0.000 0,005 0,001 0,000 0,004 0,002 0,000 0,000 0,002 0,000

Mg 5,894 5,911 5,925 5,947 5.888 5,930 5,892 5,932 5,901 5.859 5,916 5,923 5,897

Ni 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

Ca 0,001 0,004 0,007 0,ú29 0,003 0,023 0,00? 0,005 0,004 0,139 0,004 0,005 0,005

Co 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

Cations 13.973 13,984 13992 14,013 13,911 Ø,rn4 ß,975 13,992 13.915 14,030 13,987 13,989 13,978

22Dl 22DI 22D1 22Dt 2ZDl

140 141 t42 144 145



Anexo Tabela A-3. (continuação)

li¡otipo (b) tâlco mâciço fmo

amostm 428 428 428 428 428 428

análise 6'72 673 6'74 6'75 676 6ij
sio2 61,24 61,53 61.16 60,9't 61,85 60,18
At?or 0,64 0,41 0,55 0,66 0,38 1,09

FeO 0,2 0,14 0.2 0,13 0,15 O,t2
MnO00.020000.01
MgO 30,42 31,08 30,94 30,18 30,98 30,66

Nio 0,02 0,02 0 0,03 0 o.o3

CaO 0,09 0,1 0,ó6 o.tt 0,36 0,t1
CoO0000OO
Total 92,61 93,3 93,51 92,68 93,72 92,2

si 7,96t 7,945 ?,901 't,925 '7,954 .7,869

Aìrv 0,039 0,055 0,0E4 0.075 0,046 0.131

Sum_T 8,000 8,000 7,985 8,000 E,oOO 8.OOO

AlvI 0,059 0,007 0,000 0,026 0,012 o.o3?

Pe2. 0,022 0,015 0,022 0,014 0,016 O.Ot3

Mn 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 O,0Ol

Mg 5,89s 5,983 s,959 5,965 5,939 s,g'jj
Ni 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

C¿ 0.013 0,014 0,091 0,015 0.050 0.015

Co 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000

Cations 13,989 14,021 14,05'7 14.020 l4.0ri 14.043

(c) talco em fiaturâs

234 235 236

62,64 62,Et 62,6t

o,27 0,26 0,25

0,1 0.08 0,14

0 0,01 0

31,4 31,08 3t,27
o,02 0 0

0,11 0,t 0,14

000
94,54 94,34 94,4r

7,9't6 8,006 7,9a3

0,024 0,000 0,017

8,000 8,006 E,000

0,016 0,039 0,021

0,011 0,009 0.01s

0,000 0,001 0,000

5,960 s.906 s,944

0,000 0,000 0.000

0.01s 0,014 0,019

0.000 0.000 0,000
l4 00? I ? q?5 11 000



Anexo Tabela A-3- (continuação).

litotipo

amosrra 068

sio? 62,M 62.37 62,62 62,2'7 61.49 61,'72 62,54 63,04 62,31 62,25 6t,'75 62.58 62,22

A1?Or 0,33 0,26 0,2t 0,24 0,3 O,24 Q,24 0.23 0,28 0,23 0.28 0,27 0.26

FeO 0,13 0,1 0,11 0,12 0,09 0,0? 0,14 0,16 0.16 0,12 0,18 0,12 0,11

MnO0,020,020,0300000.0200000
MgO 3t,t4 31,24 31,82 31,17 30,6 30,82 30,9 29,99 30,8 30,73 30,3 30,29 30.52

ño0.030,0200000,0r000000
CaO 0.18 0,13 0,33 0,11 0,ll 0,08 0,05 0.1 0,09 0,ll 0,07 0,17 0.1

CoO0000000000000
Tot¿.l 93,87 94,14 95,18 93,91 92,59 92.93 93,88 93,54 93,64 9314 92,58 93,43 93,2t

si 7,962 '7,9'76 7,937 7,981 7.989 7,989 8,011 8,089 8,004 8,012 8,020 E,04E 8,024

AIIV 0,038 0,024 0,031 0,019 0,011 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Sum_T 8,000 8,000 '7.968 E,000 E,000 E,000 E,011 8,089 E,004 E,012 E,020 E,048 8,024

AlvI 0,012 0,01s 0,000 0,017 0,035 0,026 0,03ó 0,035 0,042 0.035 0,043 0,041 0,039

Fe2 0,014 0,011 0,018 0,013 0.010 0,008 0,015 0,017 0,017 0,013 0,020 0,013 0,012

Mn 0,002 0,002 0,003 0.000 0.000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Mg 5,958 5,956 6,013 5,956 5,927 5,94'7 5,901 5,'73'7 5,898 5,896 5,86'7 5,807 5,a67

Ni 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

Ca 0,025 0,018 0,04s 0,015 0,015 0,011 0,007 0,014 0,012 0.015 0,010 0,023 0,014

Co 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

068

(c) râlco €m fràturas

06B 068

l40ll 141'02 140¿'7 14.001

06B



Anexo Tabela A-4 Aûálises químicas de clorita em talco xisto do Grupo Itaiacoca (p¡oporção catiôûicÂ recalculada pa¡a 26 átomos de oxigênio po¡ fórmula unitária)-

sio? 41,59 4'7,t3 47,15 48,24 47,26 46,78 45,73 47,06 47,6t 46,96 46,81 47.33 47,26Tio,00,07000,020000,020000
Al2Or 0,43 0,32 0,3't 0,43 0,3 0,21 0,39 0,18 0,39 0,1,7 024 0,31 0.32
FeO 0,12 0,1 0,06 0,1 O,l3 O,t2 O,O9 O.r2 O,n 0,12 0,14 0,1 0.09MnO 0,02 0,M 0,02 0,04 O,O3 0,02 0,03 0,03 O,O3 O,O4 O,Ol O O,O2Mgo 40,02 37 

"77 
39,38 38,49 39,55 3E,07 3'7:71 39,36 3i:7a 38,68 38,8 40.5 39,89

CaO 0,21 0,2 0,19 0.19 O,23 022 0,16 O,ti 0.26 0,18 0,t7 0,14 O.lj
Nâ2O 0.03 0,03 0.03 0,02 O,OZ O.O2 0,02 0,01 O O,Ol O,O2 0.02 0-04
KrO 0 0 0 0 00,01 0,01 0,01 0,01 o 0 00.01
Cr,Or000,0300OOO0OOO.O20.O4
Nio00000000ooo00
Total 88'42 85,66 8'7,23 87,51 81,54 85,51 84,14 96,94 86,2'7 86,16 86,19 88,42 a1,84
si 7,933 8,083 7,961 8,094 '7,956 8,046 7,998 7,9'14 8,106 8.021 7,996 7,89s .7,932

Alrv 0,067 0 0.039 0 0,044 o 0.002 0,026 o 0 0,004 0 o
Sum_T 8 E,083 8 E,094 E 8,046 8 8 8,106 8,021 8 7,956 i,gg5
ArvI 0,017 0,06s 0,035 0,085 0.015 0,055 0,07E 0,01 0,078 0,034 o.MA o O

Ti00,009000,0030000,0030000
Fe2 0,017 0,014 0,008 0,014 0,018 0,017 0,013 0,017 0,024 0,017 O.O2 O,Ot4 0.013
Cr000,004000000000,0030.00s
Mn 0,003 0,006 0,003 0,006 0,004 O,OO3 0,004 0,004 0,004 0,006 O,Oot O 0,003
Mg 9,945 9,6s7 9.912 9,62'7 9.926 9;t6t 9,832 9,%3 9,589 9,849 9,88 1O,O.7z 9.98
Ni0000000000000
Ca 0,038 0,037 0,034 0,034 0.041 0,041 0,03 0,03t O.Mi 0,033 0,03 t 0,02s 0.031
Na 0,01 0,01 0.0t 0,007 0.007 0,007 0,007 0,003 0 0,003 0,00? 0.006 0.0t3
K000000,0020,0020,0020,0020000.002
câtions 18,03 l7,E8l 18,006 l?.867 18.014 t?,932 1?,966 18,01 t?,853 t?,963 17,983 18,076 1s,042

O2AF OZAF O2AF O2AF O2AF O2AF O2AF O2AF OzAF O2AF O2AF O2AF O2AF
60 q! 62 63 65 66 6,7 68 6s .7o



Anexo Tabela A-5. Análises químicas de serpentina em talco xisto do Grupo Iraiacoca (proporção catiônica recaÌculada para 26 átomos de oxigênio por fó¡mula u¡itiária)

å¡álise

siÕ2 45,45 45,M 45,5 45,15 M,2 44,t9 45,'78 44,3'7 45,02. Mjt 44,0E 45,19

Àtzo¡ 0,13 0,21 0.27 0,t'7 0,52 0,59 0,25 0,15 0.12 0,66 0,5 0,t2

FeO 0,29 0,29 0,4 0,3s 0,2'7 0,41 0,36 0,41 0.26 0,41 0,38 0,37

MnO0000.02000,0200.03000,01
McO 39,79 39.56 39;71 39,88 3EAi 38,63 40,04 39,43 39;71 38,93 38,87 39,69

ño 0 0,02 0 0 0 0,01 0,02 0 0,02 0,03 0,01 0,01

CaO 0,03 0,01 0,01 0,04 0,06 0,08 0,01 0,06 0,03 0,05 0,06 0,02

Total 85,69 E5,19 85.89 85,61 83.52 83,91 86,48 A4,42 85,19 84,59 83,9 85,41

si 7,84 7,8r',7 7,833 7,805 ',7.82 ',7;792 '7,829 7,785 7,8t7 7.785 7;1',76 '.7,82'7

Atrv 0,026 0,055 0,055 0,035 0,108 0,123 0,05 0,031 0,02.5 0,136 0,104 0,024

Sum_T 1,866 '7,a12 7,888 'l,84 '7,92E 7,915 7,8'79 7,816 7,U2 'l,92r 7,8E 7,851

arvr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fez 0,M2 o,M2 0,058 0,051 0,M 0,06 0,051 0,06 0,03E 0,06 0,056 0,054

Mn0000,003000,00300,004000,001
Mg 10,232 10.236 r0,r92 10.21'7 10,146 10,155 10,208 10,313 10.2'79 10,151 10,223 t0,249

Ni000000000000
Ca 0,006 0,002 0,002 0,007 0,011 0,015 0.002 0,011 0,006 0,009 0,011 0,004

câriônr lr 146 18152 l814 18.178 18.125 18-145 18.143 18.2 1E.169 18.141 18.17 18.159

2ZL

250

22L 22L 22L 22L 72L 22L 22L 22L 22L 22L 22L

25t 252 253 254 255 256 257 258 259 260 Z6t



Aûexo Tabela A-5. (continuação)-

sio, 45,0'7 44,89 45,34 44,74 45,15 44,6'7

Al2or 0,15 0,29 0,16 0,24 0,3 0,2'7

FeO 0,37 0,37 0,29 0,32 0,28 0,31

MnO 0,OZ 0,03 0,02 0,01 0,01 0

McO 39,61 39.24 39.51 19,21 39,05 39,96

ño 0 0,01 0 0,01 00
CaO 0,01 0,04 0,03 0,03 0,08 0,02

TorâI 85,23 84,87 85,35 84,56 84,87 E5,23

si 7.823 7.824 7,851 1,a24 't,859 t.16
Arrv 0,031 0,06 0,033 0,049 0,061 0,055

Sum_T 7.854 '7.884 '7,884 '7,E73 '1,92 7,815

AÌVr000000
FeZ 0,054 0,0s4 0,U2 0,M7 0,041 0,045

Mn 0,003 0,004 0,003 0,001 0,001 0

Mg 10,249 10,196 10,199 10,222 10,133 10,348

Ni000000
Ca 0,002 0,00? 0,006 0,006 0,015 0,004

22L



^nexo 
Tabela A-6. Análises químicas de t¡emolita do Grupo Itaiacocâ (proporção catiônicâ recalculada para 23 átomos

de oxigênio Þor fónnula unitáriâ).

litolìpo (a) tålco xjsto

22L 22L
lq7

sio, 58,74

Tio, 0,05

Alror o,o7

FeO 0,t'7

MnO 0,00

MSO 24,90

CaO 13,61

Nâ?O 0,05

KzO 0,03

CriO¡ 0

Tolal 97,62

TSi 7,966

TAI 0,110

TFc3 0,000

TTi 0,005

Sur¡ T 7,983

cAr 0,000

CCr 0,000

CFc3 0,000

cri 0,000

CMg 5,000

CFe2 0,000

cMn 0,000

CCa 0,000

Sum_C 5,000

BMS 0,340

BFe2 0,019

BMn 0,000

BC¿r t,946

BNâ 0,000

SLrm-B 2,000

AC¿r 0,310

ANâ 0,130

AK 0,005

Sum A 0.050

58.67 58,91

0,03 0,00

0,03 0,04

0,09 0, 16

0,00 0,03

24,A2 24,91

13,87 t3,65

0,03 0,0?

0,03 0,03

00
97,57 9',7,82

7,965 '.7,974

0,005 0,006

0,000 0,000

0,003 0,000
'7,973 7,980

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

5,000 5,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

5,000 5,000

0,230 0,300

0,0t0 0,018

0,000 0,003

t,967 I,948

0,000 0,000

2,000 2,000

0,051 0,031

0,008 0,018

0,00s 0,005

0,640 0,055

58,58 58,3r

0,00 0,04

0,06 0,04

0,17 0,

0,00 0,00

25,24 24,86

t3,'74 13,86

0,06 0,04

0,03 0,o2

00
97,88 9',7,28

7,933 '7,945

0,0t0 0,006

0,000 0,000

0,000 0,004

7,943 ',7,955

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

s,000 5,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

5,000 5,000

0,096 0,050

0,019 0,013

0,000 0,000

t,885 r,938

0,000 0,000

2,000 2,000

0,109 0,085

0,016 0,0t 1

0,005 0,003

0,t30 0,099

58,69 59,39

0,03 0,07

0,09 0,02

0,r l 0,13

0,02 0,0r

25,08 24,98

13,69 t4,0t
0,05 0,06

0,04 0,o2

00
9',7,a 98,69
'7,949 7,9',7 t

0,0t4 0,003

0,000 0,000

0,003 0,007
'7,966 ',7,982

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

5,000 4,998

0,000 0,002

0,000 0,000

0,000 0,000

5,000 5,000

0,064 0,000

0,012 0,013

0,002 0,00r

|,922 1,986

0,000 0,000

2,000 2,000

0,065 0,029

0,013 0,016

0,007 0,003

0,085 0,M8

60,05 59,08

0 0,02

0 0,l4
0,14 0,22

0 0,01

24,95 24,16

13,9 13,78

0,03 0

0,0t 0,02

00
99,08 98,03

8,014 '7,978

0,000 0,022

0,000 0,000

0,000 0,000

8,014 8,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,002

4,964 4,985

0,016 0,0 t3

0,000 0,000

0,020 0,000

5,000 5,000

0,000 0,000

0,000 0,012

0,000 0,001

t,967 r,987

0,008 0,000

1,97 5 2,000

0,000 0,007

0,000 0,000

0,002 0,003

0,002 0,010



Anexo Tabela A-6. (continuação).

lito(¡po (b) má,more do¡olnítico no conraro com granito

07F 07F 0?F 07F 07F07rì
t60

sio,
Tio,
Alro3

FcO

MnO

Mco
CâO

Naro

&o
Cr,Or

Total

TSi

TAI

TFe3

TTi

Su¡n T

cAl
CCr

CFe3

cri
cMg
CFe2

CMn

CCa

Sunr_C

BMs

BFe2

BMn

BCa

BNa

Sum_B

ACa

ANÂ

AK
Sum-A

58,87 58,56

0 0,09

0,2 0,44

0,16 0,22

0,02 0

24,74 24,49

13,85 13,9

0,03 0,05

0,04 0,03

00
9',7,91 91,7A

7,964 7,93'l

0,032 0,063

0,000 0,000

0,000 0,000

7,996 8,000

0,000 0,008

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,009

4,989 4,949

0,0r I 0,025

0,000 0,000

0,000 0,010

5,000 5,000

0,000 0,000

0,007 0,000

0,002 0,000

1,990 2,000

0,000 0,000

2,000 2,000

0,017 0,009

0,008 0,013

0,007 0,005

0,032 0,021

58,56 58,87

0,01 0

0,35 0,28

o,22 0,19

0 0,04

24,66 24,68

13,84 t3,86

0,05 0,05

o,o2 0,03

00
9',7,',7 t 98,00
'7,942 ?,958

0,056 0,042

0,000 0,000

0,001 0,000
'1,999 8,000

0,000 0,003

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

4,986 4,974

0,014 0,02t
0,000 0,002

0,000 0,000

5,000 5,000

0,000 0,000

0,0r r 0,000

0,000 0,003

1,989 1,997

0,000 0,000

2,000 2,000

o,o22 0,010

0,0t 3 0,0¡ 3

0,003 0,00s

0.038 0.028

58,67 58,32 58,45

0 0,02 0

0,t'7 0,14 0,l9
0,r9 0,2t 0,2

0,01 0 0

24,69 23,82 24,',1

13,99 t3,16 t3,17

0,04 0,04 0,02

0,01 0 0,0t

000
97 ,'t't 96,3 I 97 ,34

7,954 8,014 't,955

0,02't 0,000 0,030

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

7,981 8,0t4 7,985

0,000 0,023 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,002 0,000

4,990 4,879 5,000

0,010 0,024 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,072 0,000

s,000 5,000 5,000

0,000 0,000 0,0r r

0,012 0,000 0,023

0,001 0,000 0,000

1,98'7 1,954 1,966

0,000 0,011 0,000

2,000 I,965 2,000

0,045 0,000 0,M2
0,011 0,000 0,005

0,002 0,000 0,002

0,057 0,000 0,049

58,87 58,1

0 0,07

0,21 0,l9
o,2l 0, 17

00
24,'74 24,68

l],8 t3,',73

0,04 0,04

0,03 0,03

00
97,90 97,01
'7,964 7,93A

0,033 0,031

0,000 0,000

0,000 0,00?
'7,998 7,976

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

4,990 5,000

0,0t0 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

5,000 5,000

0,000 0,027

0,013 0,019

0,000 0,000

1,987 1,954

0,000 0,000

2,000 2,000

0,0t4 0,056

0,0t0 0,01I

0,00s 0,005

0,029 0,072

t49',7R



Anexo Tabela A-6. (continuação).

litotipo (b) rnár'nore dolomítico no conlato com granito

07F 07F 07Ir 07F 07F 07F07F

t'76l'7 '7',7

sio, 58,64

Tio, 0,01

Alror o,o2

FeO 0,l5
MnO 0,01

MgO 24,84

CâO 13,95

NrìrO 0,01

KzO 0

CrìOl 0

Total 9'7,63

TSi ',7,959

TAI 0,003

Tl.'e3 0,000

TTi 0,00t

SUnLT 7,964

cAr 0,000

CCr 0,000

CFe3 0,000

cTi 0,000

CMg 5,000

CFe2 0,000

CMn 0,000

CCâ 0,000

Su'n_C 5,000

BMs 0,026

BFe2 0,017

BMn 0,001

BCa 1,956

BNa 0,000

su¡n-B 2,000

ACrì 0,0'73

ANa 0,003

AK 0,000

Surn_A 0,076

58,1 58,01

0,05 0,08

0,31 o,3'7

0,21 0,t 6

00
24,71 24,61

13,86 13,8

0,05 0,06

0,02 0,04

00
97,31 9',7,13

1,919 7,9t9

0,050 0,059

0,000 0,000

0,005 0,008
'7,9't4 7,98',1

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

5,000 5,000

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

5,000 5,000

0,021 0,008

0,Q24 0,018

0,000 0,000

1,955 1,9',73

0,000 0,000

2,000 2,000

0,069 0,045

0,0t3 0,016

0,003 0,007

0,085 0.068

58,46 58,14

0 0,03

o,27 0,61

0,19 0,t7
0,01 0,04

24,6t 24,59

t3,'73 13,82

0,05 0,06

0,05 0,01

00
91,37 97,47

7,954 '7,907

0,043 0,093

0,000 0,000

0,000 0,000
'7,99',7 8,000

0,000 0,005

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,003

4,992 4,986

0,008 0,006

0,000 0,000

0,000 0,000

5,000 5,000

0,000 0,000

0,013 0,0t3

0,00t 0,005

t,985 t,982
0,000 0,000

2,000 2,000

0,0t6 0,032

0,0t 3 0,016

0,009 0,002

0,038 0,049

58,21 58,4

00
0,39 0,42

0,23 0,2

00
24,56 24,46

13,65 13,68

0,05 0,04

0,03 0,03

00
97,t2 97,23

7,940 1,953

0,060 0,04'7

0,000 0,000

0,000 0,000

8,000 8,000

0,003 0,021

0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000

4,994 4,966

0,002 0,014

0,000 0,000

0,000 0,000

5,000 5,000

0,000 0,000

0,024 0,009

0,000 0,000

1,976 I,991

0,000 0,000

2,000 2,000

0,019 0,005

0,013 0,011

0,005 0,005

0,037 0,02r

5'7,43 57,3',7

0,0? 0

r,59 1,55

0,22 0,t'7

0 0,03

24,28 24,29

t3,8 t3,91

0,1 0,1

0,03 0,03

00
97,52 97,45

7,813 ?,813

0,18? 0,187

0,000 0,000

0,000 0,000

8,000 8,000

0,068 0,062

0,000 0,000

0,000 0,000

0,007 0,000

4,924 4,932

0,00t 0,006

0,000 0,000

0,000 0,000

5,000 5,000

0,000 0,000

0,025 0,0r 3

0,000 0,003

1,975 1,984

0,000 0,000

2,000 2,000

0,036 0,046

0,026 0,026

0,005 0,005

0,068 0,078



Anexo Tabela 
^-6. 

(continuação)

litotipo (b) márinore dol. ctâlo conì grânito

ânìosrra 07F 07F 07F
t78 l'79 tRt)

sio, sa,Q 58,2 58,55

Tio2 0 0 o,02

Alrol 0,07 0,2 0,l5
FeO 0, I 4 O,24 0,21

M'rO 0,O2 0,04 0,01

MgO 24,aq 24,69 24,8'l
CaO 13,89 13,88 13,78

Nâ,O 0 0,04 0,03

KrO 0,02 0 0,03

Cr,q000
Toral 9'7,'70 97,29 97,65

TSi ',7 ,957 7 ,935 't,946

TAI 0,011 0,032 0,024

TFe3 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,002

Sum-T 7,968 7,96'7 '7,9'72

cAl 0,000 0,000 0,000

CCr 0,000 0,000 0,000

CFe3 0,000 0,000 0,000

cTi 0,000 0,000 0,000

CMg 5,000 5,000 5,000

CFe2 0,000 0,000 0,000

CMn 0,000 0,000 0,000

CCa 0,000 0,000 0,000

Sum_C 5,000 5,000 5,000

BMg 0,032 0,018 0,032
BFe2 0,016 0,021 0,024

BMû 0,002 0,005 0,001

BCa 1,950 1,950 1,943

BNa 0,000 0,000 0,000

Su'¡-B 2,M0 2,000 2,000

ACâ 0,068 0,077 0,061

ANa 0,000 0,011 0,008

AK 0,003 0,000 0,005

Sù¡¡_A O,O72 0,088 0,074

Sum_cat 15,040 15,055 15,046



Anexo Tabela A-7- Análises químicas de diopsídio de málño¡e dolomíticos em contato com o Graniro Cunhapora¡ga (propo¡ção cariônica recalculada para 4 átomos de oxigênios

por fórmulâ unitária).

âmosrrã 43C 43C 43C 43C 43C 43C 43C 43C 05A2 05"2 05A2 05A2 05A2

análise 62a 629 630 631 632 633 634 635 354 355 356 357 358

sior 54.46 54;79 54.92 54,7s s4.8s s4,96 54.37 55,2t 5s.77 ss,76 55,55 55,52 5s.38

Tioz 0 0 0,03 0,03 0 0,07 0 0,01 0 0.03 0.01 0 0.01

Al2o3 0,2 0,2t 0,18 o,t7 0,17 0,t7 0,2t 0,19 0,09 0,08 0,07 0,02 0

FeO 0,5 0.45 0,5 0,s9 0,46 0,55 0,M 0,39 o,lE 0,07 0,1 0,12 0,075

MnO 0,01 0,03 0,01 0,05 0 0,01 0,01 0,04 0,01 0,02 0 0.0I 0

MCO 1E,4s 18,57 18,36 18,52 18,43 18,56 18,55 18,s 18,58 18,54 18,61 1E;16 18.86

CaO 26,05 26,41 25,36 26,1E 26,3 26,09 26.32 26,0s 26,13 26,11 26,2 25,84 26,07

Na?O 0,07 0.08 0,07 0,07 0,04 0,06 0,09 0,08 0,02 0,04 0,01 0,02 0

K:O 0 0 0 0,0r 0 0 0,02 0.01 0 0 0,01 00
Cr2Oj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,04 0 0,01

FøOr0000000000000
Nio 0 0,02 0 0 0 0 0,04 0 0 0 0 0 0
Torâl 99,'74 100,56 99,93 I@37 100,25 100.47 100,05 100,48 100,78 100,65 100,6 100,29 100,41

TSi r,968 t,964 1,983 1,967 t,974 t,973 1,958 l,9El r,996 1,98 1,991 1,99s t,9a'7

TAÌ 0.009 0,009 0,00E 0.007 0,00? 0.00? 0,009 0,008 0,004 0,002 0,003 0,001 0,000

TFe3 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

MlAt 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000

MtTi 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000

MlFe3 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

MlFe2 0,006 0,007 0,0i I 0,007 0,0t I 0,005 0,003 0,01 0,005 0,002 0,003 0,000 0,000

MlCr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000

MlMg 0,994 0,992 0,988 0,992 0,989 0,993 0,996 0,99 0,991 0,99 0,994 1.000 0,999

MlNi 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

M2Ms 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.005 0,009

MZFeZ 0,009 0,006 0,004 0,011 0,002 0,012 0,01 0,002 0,000 0.000 0,000 0,0,ù+ 0,002

M2Mn 0,000 0,001 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000

M2Ca 1,009 1,014 1,002 1,008 1,014 1,0ø 1,015 1,002 1,002 1,002 1,006 0,995 1,002

M2Na 0,005 0,006 0,005 0,005 0,003 0,004 0,006 0,00ó 0,001 0,003 0,001 0.001 0,000

M2K 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

05A2

359

55,49 5s,43 55,56

0 0,01 0

0.04 0,04 0,02

0,08 0,11 0,17

0 0,03 0,02

18,67 18,73 t8;72

26,18 26,14 26,34

0 0,01 0,02

000
0,003 0,05 0

000
000

100,46 100,55 100,85

r,99t 1,981 1,986

0,002 0,002 0.001

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0.000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,001 0.000 0,003

0,000 0,001 0,000

0,999 0,98 0,991

0,000 0,000 0,000

0,000 0,003 0,000

0,001 0,003 0,003

0,000 0,001 0,001

1,006 1,004 r,009

0,000 0,001 0,001

0-000 0-000 0_000

05A2 05A2 05A2 05A2

360 361 362 363

55,67 55,28 55.55

0 0,07 0

0.04 0,03 0,05

0,14 0,09 0

0,01 0,01 0

18,66 1E,52 t8,5',7

25,93 26.41 26,32

000
0 0 0,01

0.01 0,03 0

000
000

100,46 100,44 100,5

1,998 r,985 1.993

0,002 0.001 0.002

0,000 0,000 0.000

0,000 0,000 0,000

0,000 0.002 0,000

0,000 0,000 0,000

0,001 0,003 0,000

0,000 0,001 0,000

0,998 0,992 0,993

0,000 0,000 0,000

0.000 0.000 0,000

0.003 0,000 0.000

0.000 0,000 0,000

0,99'7 1.016 r,1tz
0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

05}.2
364

4.fn0 4 000 4 000



Anexo Tabela A-7. (continuação)

sìo,
Tio?

ALol
FeO

MnO

Mco
Cao

Naro

&o
C.1O3

Fe'Ol

NìO

Total

TSi

TAI

TF€3

M1A1

MlTi
MlFe3
M1Fe2

MlCr
MlMg
MlNi
M2Mg

M2Fe2

M2Mn

MZC^

M2Na

M2K
Sum_cat

05A2 0542 0542 0542 05A2 o5A2 0542 05A2 o5AZ O5A2 o5A2 05A2 05A2 05A2 o5A2 o5A2

ss,3 55,32 55,38 s5,2E 55.14 55,44 ss,34 55,53 55,25 55,1 5s,49 55,35 55,45 ss,31 55,31 55,49
00,u200.04000,060,0300,0500,08000.020

0,04 0,01 0 0,03 0 0 o,o1 o,ol 0,07 o,0l o,o4 o,o2 0,ol 0,02 o,o3 o,o3
0,07 0,05 0,r2 0,09 0,06 0,t7 0,16 0,11 o,r2 o,o2 0,06 0,14 0,08 0,14 o,t 0,15
000000,030,020,060000,0600.0200

18,61 18,66 t8,6E 18,7t 18,57 18,5 f8,7 t8,'72 18,73 18,55 18,6i 18.57 18,6 1E,55 18,59 18.47
26,2s 25.9'7 26,t8 26,02 26,Os 25,91 25,93 26,03 25.84 26,15 26,12 26,16 26,06 26,33 26.18 26.25
0,02 0 0 0,03 0,05 0,02 0,03 0,04 0,05 o,o2 0,01 0,01 o,ol 0,02 o,o1 o,o2
0 0 00,01 0 0 00,01 o,o4 0,01 o 0 0 o o 0

0.o2 0 0 0 0,01 0 0 o.o4 0 0,02 0,01 0 0 0,08 o,o1 o,ol
0000000000000000
0000000000000000

100,31 100,03 100.36 100,21 99,88 100,07 100,25 100,58 100,1 99,93 100,34 100,39 100,21 100.47 100,25 100.42
1.987 1,993 1,989 1,987 1,989 1,998 1,9E9 1,990 1,988 1,98'7 1.993 1,9E9 1,995 1,985 1,989 1,gg3
0,002 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0.000 0,000 0,003 o,oo0 0.002 o,ool 0,ooo 0.001 o,oot 0,001
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,0oo 0,000 0.000 0,000 o.ooo 0,000 o,oo0 0,ooo
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,0oo 0,000 o,o0o 0.ooo 0,000 o,o0o 0,000 o,ooo 0,000
0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,000 0,002 o,ool 0,000 o,oo1 0-000 o,oo2 0,000 o,0oo 0,001 0.000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooo 0,000 0,ooo 0.000 o,ooo 0,000 0,000 0,000 o.ooo
0,002 0,000 0,000 0,000 0,001 0,005 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,003 0,002 0,004 0,003 0,005
0,001 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 o,ool 0.000 0,000 0,000 0.002 0,000 0,000
0,997 0,999 1.000 0.999 0,999 0.94 0.998 0,998 L000 0,997 0.99,7 0,995 0,99,7 0.993 0,99.t 0,989
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 o,ooo 0.000 o,oo0 0,000 0,000 o,0oo 0.000
0,000 0,003 0,000 0,004 0,000 0,000 0.004 0,002 0,004 o,0oo 0,000 o,0oo 0,000 o,ooo 0,000 o,ooo
0,000 0,002 0.004 0.003 0.001 0,000 0,005 0,003 o,oo4 0,000 o,o0o 0.00r o,ooo 0,000 o,o0o 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0.001 0,002 0,000 o,ooo 0,000 o.oo2 0,000 o,ool 0,000 o,ooo
l.0ll 1.002 I.007 1.002 1.007 1.001 0.999 0,999 0,996 LOl] 1.005 t.OO7 t.004 1.0t3 1.009 t.olo
0,001 0,000 0,000 0.002 0,003 0,001 0.002 0,003 o,oo3 o,o0l o,ool 0,001 o,oot 0,001 o.ooi 0.001
0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,002 0,000 0,ooo 0,000 o,ooo 0,000 o,ooo 0,000

371 372 373 374 3'75 376 i7.7

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.99E 4.OOO 4.000 4.000 4.ooo 4.ooo 4.000 4 0û)



Anexo Tabela A-8. Dados microtermométr¡cos e pa¡ânìetaos calculados de ìnclusões fluidas da amosträ

PTIo2AI (IF = inclusão tluida: Te = temperatuÍa eutética; Tfg = teùlperatura de fusão do gelo; Thtot =
tenìperatura d¡- homogencização total; V = volume proporcional da fase gasosa; Densidade calculada em g/ml;

XH2O = fração molar de água; XNaCI = fração molar de NaCl; Salin. = salìnidade em NaCl equivalente ø/r).
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Ä.mostra PII-02-,{I - Frâg 7â

3l
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b
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'7 ,5 0,92315 I,000
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15,3 0,8723 0,981

16,5 0,8583 0,982

r7,8 0,846s 0,981

15,8 0,8663 0,982

15,2 0,8',724 0,982

t5,2 0,8724 0,982

15,6 0,8682 0,9A2

V Dcnsidadc XH2O

t0,4 0,9244 0,980

l0 0,9171 0,982

0,0t6 2,6

0,017 2;77

0,018 2,93

0,000 0,00

0,020 3,26

0,019 3,t0

0,018 2,93

0,019 3,r0
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0,0t 8 2,9J

0,0t 8 293
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XNaCI Sâlin.

0,020 3,26

0,0t8 2,91
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-2,0 20t,9 t3,7

193,9 - t 5

t4t,8 -t0
-2,t l9t,8 t2,'7

.2,O 205,6 14,1

.2,0 212,0 14.9
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0,980 0,020 3,26
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<t0

6,4 0,9339

<10

'/.4 0,9538

I 0,938s

6,4 0,9395

7,',7 0,956',7

7 0,9536

'7 0,9283

'7,t 0,9540

7,t3 0,9488

t3,'7 0,8879

7,1 0,9516

20 0,8124

16 0.838r

0,986 0,014 2.27

0,983 0,01? 2,'7't

-l -0 -0
-t -0 -0
-t -0 '0

0,964 0,036 5,'.19

0,991 0,009 r,43

0,986 0,0 t4 2,27

-l -0 -0
0,988 0,0t2 I,93

0,98'7 0,013 2,t0

-l -0 -0
0,983 0,017 2,'.7',7

0,992 0,008 t,26

0,9'74 0,026 4,23

0,983 0,017 2,',7'l

-l -0 -0

0,981 0,019 3,10

0,981 0,0t9 3,t0

0,996 0,004 0,5'7

o,97? O,O23 3J5

0,984 0,016 2,60

-l -0 -0

0,983 0,017 2;t7

0,983 0,0r 7 2,71

0,982 0,0t8 2,93

0,983 0,01? 2,'7'7

0,985 0,015 2,44

-l -0 -0

1,3

-),6

+i,8

+4,1

+0,4

-3,5

-0,8

-1,3

+0,3

- l,l
-1,2

+0,6

-1,6

-0,7

-t,6

+1,9

" 1,8

- 1,8

,0,3

,1,5

+3,',7

149,',7

123,',7

155,1

r36,5

149,7

91,9

t32,6

t4t,7

137,-5

t32,1

t37,5

136,5

140,5

t29;l

133,6

133,3

t33,3

r33,8

t34,1

t3t,2



Anexo Tabela A-9. Dados nricrote¡nronìétricos e parâmetros calculados de jnclusões fluidas da amost¡a

PTI05bac (lF = inclusão fluida; TfCO2 = temperatura de fusão do COz; Te = temperatura eutética; Tfg =

tenìperatura de fusão do gclo; Tcl = tenrperaturâ de fusão do clatrato; Thtot = temperaturâ de homogeneização

totâl; honì. tipo = tipo de honrogeneização, g + gás, I - líquido, VCO2/Vtotâl = proporção do volume de

CO2 em relação ao volume totâl dâ inclusão).

grão I

I -5',7,4 -41,8

2 -57,3

3 -5',7,3 -47,3

4 -5'.7,3

5 -5',7.3

6 -5'7,3

8 -57,3

9 -5',7,2

t0 -5'7,2

tt -57,2 -43,3

t2

t3 -5'7,3

t4 -5't,3 -41,2

t5 -57,4 -40,6

16 ,57,4

t7 -57,2 -45,3

t8 -57,4

l9 -5',7 ,3 -42,2

20 -5',7,4

2l -5',7,2

-'7,6

-7.6

I

?,8

8

7,8

'7,8

7,8

I
I
I

8,2

8

8,4

8,1

I,l
8,2

7,s

8,1

8

8

8

21,2

t9,'7

9,5

9,8

17,3

19,4

l2

15,8

14,2

377,1

417,2

424.4

438,4

406.6

386,6

450,I

407,5

389,8

394,2

401,8

314,6

397,9

43t,3

4to,2

441,1

399,9

388,8

385,5

313

65

70 a75

'70

'75

15

80

80

80

'70

60

60

'70

10

60

60

'70

70

'70

60

'70

75

co2

co2

co2

co2

co2

coz

co2

co2

co2

co2

co2

co2

co2

co2

co2

co2

co2

co2

co2

co2

(s)

(s)

G)

G)

G)

G)

G)

G)

G)

gtão 2

-57,7

-5't,6

-5',1,',7

-57,9

-5',7,6

-57,6

-44,7

-43.8

8,4

7,8

9,6 23,2

9,6 20,6

9,8 2',7,6

9,2 t3,9

'l,8 24,3

9,4

(s)

(l)

0)

(l)

(s)

65

'75

50

35

l0

t0

'75

75



r0

II

12 ,5',7,3

t3 -57,',7

14 -58

rs -57,5

t6

l7 -58,9

l8 -58

21,3 (s)

28,1 (s)

23,7 (s)

18,9 (s)

23,6 (s)

-10

-10

40

40

30

10

70

85

40

10

(t5

grão 3

I -5'7,4

2 -57,3

3 -57,2

4 -5',7,2

s -5?,1

6 -5',1,2

'7 -57,4

I -57,4

9 -57,3

l0 -57,3

u ,5't,5

12 -57,7

13 -57,4

t4

15 -5?,3

l6

t7

l8 ,57,6

t9 -57,3

20 57,3

2l -5',7,3

22 -57,3

23 -5't,3

24 -57,5

25 -57,3

26 -57,5

38.5

3,',7 5

t2,l

9.2

27,6

30,9

31,1

25,2

3 r,l

24,1

21,7

24,1

23,2

29,8

2',7,3

3t

31, I

30,9

30,4

24,8

22,3

3l,l

30,8

30,¡

23,8

14,2

28,4

0)

0)

(c)

0)

(c)

(t)

0)

0)

(l)

G)

(c)

(s)

(c,c)

G)

0)

(c)

(s)

(D

(l,c)

(l)

(D

(s)

(l)

(s)

(s)

I00

r00

90

100

90

100

100

100

t00

100

45

t00

r00

70

100

r00

45150

80

100

100

t00

'75

95

90

r)0

-46,t



Anexo Tabela A-10. Dados mic¡ote¡mométricos e parâmetros calculados de incÌusões fluidas da amost¡a PII43AC (IF = inclusáo fluida; TfCO2 = tempe¡arura de fusão do CO2;

Te = tempe¡atura eutética; Tfg = temperatua de fusão do gelo; Tcl = tempe¡atura de fusão do clatrato; Thtot = temperatüa de homogeneização tota-l; hom. tipo = lipo de

homogeneização. g + gás, I + líquido, VCO2/Vtotal = Foporção do voÌume de CO2 em relâção ao volume total da inclusão).

H2O+COz

co2

co2

co2

co2

co2

coz

co2

co2

co2

co2

co2

coz

coz

co2

co2

co2

coz 60

100

100

100

r00

100

100

100

100

100

100

100

100

100

r00

100

100

100

321.88,7 2',7,8 (l)

)7 ) /a\

r'7,2 (l)

:7,t (l)

-s,9 0)

-3,8 (1)

-3.9 (1)

-t,'7 (l)

-3,3 0)

r0,s (r)

t'7;7 (r)

-1r,1 (l)

-s.s (r)

-8,9 o
'7,s o
4,t (r)

-58,4

-58,4

-58,4

-59

-58,5

-58,6

-5E,7

-58;7

-58.9

-58,1

-5'7,5

-60,4

-s8,9

-60.4

-57,9

-58,r

l0

11

12

t3

l4

15

l6

t'7

18

l9

20

2t

22



IF TfCO, Te

24

25

26

27

2a

29

30

3l

33

34

35

36

3',7

38

39

40

41

42

43

43^

-59 46 --12 5,6

46,9 4,1 9,4

45,8 -8,5

45,8 -8.5

Tcl

45,4

-58,3 439

-59,8 46,E

-53.4

-57,8

-58

-57,9

-58,4

-59

-58,1

ThCO" hôm îim Thrô¡ hôñ rìM vaal-/Vrñ,

5,'7 (l) 25s CO2'tcr1 45 H2OÆO2

6,2 (r) 100 co2

18,? (l) 100 co2

2'7,8 (Ì) s a l0 H2O+CO?

-2,3 (l) l oo co2

:7,4

_10,3

,8,9

3,3

5'74,1 (¡) 20 a 15 ess.H2o 20 a 15

-13,1 (l) 227,3 H2O 40a45 HzOl{Oz

-21 (1) 20 ^25 H2OrCO2

201,6 (l) 5al0 ess.H2o 5a10

:7,s 0) 130,6 H2O 5 H2O+CO2

2t ,1 (t) I o0 co2

25 ,7 (r) I 00 co2

r3;7 (l) 100 co2

25.5 (l) 10o co2

21 0) roo co2

-0,9 (l) 100 co2

27 (t) 100 coz

22'.7,2 (t)

445,6 0) 40 ess.H2o 40

538,5 0) 35 ess.Hzo 35

100 co2




