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RESUMO

No Distrito Mineiro (Au-Ag) de Marmato, localizado nos Andes setentrionais da

colômbia, foi realizado um estudo de isótopos radiogênicos para caracterizar

isotópicamente a mineralização visando obter informação sobre as possíveis rochas

fontes dos fluidos hidrotermais; assim como para determinar tentativamente a idade das
mineralizações.

Para a caracterização isotópica e a discussão dos dados, a mineralização

epitermal de ouro foi dividida em três níveis: na parte superficial, o denominado setor de

Echandía, na parle intermediaria (setor de cien Pesos) e na parte profunda (setor de

Marmato bajo). Nos minerais de mineiro e de ganga (pirita, esfalerita, galena,

carbonato), foram realizados em total, 9 análises sr/sr,7 análises sm/Nd e 10 análises

Pb/Pb. Nas rochas encaixantes realizaram-se 1 1 análises Sr/Sr em rocha (RT), 10

análises sm/Nd e 1 Nd/Nd em RT e 7 análises Pb/pb em RT. Na determinação da

idade das mineralizações foi utilizado o método Rb-sr em lixiviados de esfalerita, e
também uma datação K-Ar em pfagioclásio sericitizado.

As amostras foram analisadas nos laboratórios do Centro de pesquisa

Geocronológicas da universidade de são Paulo (cpGeo). os minerais foram separados

utilizando os métodos tradicionais, separador magnético (Frantz lsodynamic), meio

denso (lodeto de Metileno e Bromoformo), sendo purificadas por catação manual com

auxilio de lupa binocular; as amostras de RT foram moídas em moinho de bolas com
cápsulas revestidas em carbeto de tungstênio. o ataque químico foi realizado com

diferentes ácidos, nas sistemáticas Sr/Sr e Sm/Nd com HCl, HNO3 e HF; no caso do

Pb/Pb com HCl, HNO3, HF e HBr; para K-Ar com H2SOa, HF, HNO3, NH¿OH e
(NH4)2co3. A separação de elementos 'loi realizada em colunas de troca iônicas: no

Sr/Sr foi usada a coluna de resina catiônica (AG WX8, 2OO-4OO mesh); no Sm/Nd a

coluna primaria preenchida com resina catiônica (AG SOW Xg, 200-400 mesh) e a
coluna preenchida com pó de teflon (200 mesh); no Pb/Pb uma coluna de troca iônica

(AG 1-XB 200-400, mesh chlorlde form Bio-Rad). As análises foram realizadas

utilizando o espectrômetro VG 354, monocoletor, o espectrômetro VG 3b4, multicoletor,

iliaz F.H , (2002)



o espectrômetro tipo Mass Spectrometer Model 262, multicoletor; e para K-Ar um

espectrômetro de tipo MS- 1, com fonte iônica tipo "NIER'.

Para a seleção das amostras para análises isotópicas e suas interpretações, foi

realizada uma descrição petrográfica e mineralógica das amostras, em total fizeram-se,
'1 5 descrições petrográficas de seções delgadas, 11 de polidos e 7 no Microscópio

Eletrônico de Varredura (MEV).

A idade K-Ar obtida para a mineralização de ouro, foi de S,6t0,6 Ma, em

plagioclásio sericítizado do Dacito Pórfiro alterado hidrotermalmente. Esta idade é
concordante com a idade da última reativação do Sistema de Falhas de Cauca-

Romeral, 5,610,4 Ma, Ar-Ar em biotita (Vinasco, 2001), e um pouco mais jovem do que

a idade de formação do Stock de Marmato (encaixante das mineralizações) de 6,310,7

Ma, K-Ar em horblénda (Restrepo et al., 1gB1); indicando uma duração aproximada do

sistema hidrotermal de 700.000 anos. A idade também permite relacionar à

mineralização com um ambiente tectônico de tipo distensional, originado por bacìas de

tipo "pull apart" formadas na depressão do Cauca-Patía, pela reativação com

movimento sinistral do Sistema de Falhas de cauca Romeral originada pela acreção do

arco Panamá Choco à borda NW de Sul América no Mioceno.

Nos andesitos dacitos pórfiros encaixantes dos velos, obtiveram-se razões de
stSr/B6Sr enlre 0,70444 e 0,70460 e do parâmetro €Nd entre +2,2 e +3,2; indicando

magmas pouco diferenciados, interpretados como derivados do magmatismo associado

à subducção da placa de Nazca no continente Sul Américano, sendo sua ascensão de

forma rápida e controlada pelo sistema de Falhas de Romeral. Nos sulfetos as razões
875r/865r estão entre 0,70500 e 0,71210 e o parâmetro eNd entre -1 ,11 e +2,40 para a

parte superficial e intermediária, e de +1,95 e +3,28 na parte mais profunda. No setor

superficial, os resultados estão indicando uma participação importante das encaixantes,

na circulação de fluidos hidrotermais meteóricos; já no setor de Marmato Bajo, o aporte

das rochas porfiríticas é maior, e os fluidos parecem ser uma mistura de fluidos

hidrotermal meteórico e hidrotermal magmático. os valores isotópìcos das razões
206Pb/20oPb,2o7pbfo+pb e 208pb/20apb, variaram entre 18,970-19,25g, 1s,60s-15,910 e

38,813-39,751 respectivamente. os resultados indicam a derivação do Pb dos sulfetos,

Íliaz l:.11., (2002)



das rochas encaixantes, principalmente do Dacito Andesito pórfiro, com uma
contribuição menor do xisto grafitoso do Complexo Arquía.

X
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ABSTRACT

A radiogenic isotopic study was carried out on the Au-Ag Marmato mining district
in the setentrional Andes of Colombia in order to characterize the age and the sources
of the mineralization.

To isotopic characterizaflon and data discussion, the epithermar gord

mineralization were divided in three different levels: the first one near surface is named
Echandía, the intermediary (cien pesos sector) and the deepest (Marmato Bajo). ln the
ore and gangue minerals (pyrite, sphaferite, galena and carbonate) where done g sr/sr
analyses, 7 sm/Nd and 1 0 pb/pb analyses. ln the host rocks where done 1 1 sr/sr, 10
Sm/Nd, 1 Nd/Nd, and 7 pblpb whole rock analyses.

All the samples where analyzed at the Geochronological Research center of the
são Paulo university (cPceo). Minerals were separated by conventional methods using
magnetic separation and heavy liquids, and finally they were hand picked with the aid of
a binocular lens. whole rock samples were crushed and mllled in a tungsten mill. The
chemical attack was done with Hcl, HNo3 and HF for sr/sr and sm/Nd, HCl, HNo3, HF
and HBr for the Pb/Pb, and H2soa, HF, HNo3, NHaoH and (NH4)2co3 for the K-Ar
analyses. Element separation where done on the resin columns AG wx8 (200-400
mesh) for sr/sr, the AG sOw xs (200-400 mesh) and the Teflon powder cotumn for
sm/Nd, and the Pb/Pb was done on the AG 1-xB (200-400 mesh). lsotopic analyses
were carried on the Mass spectrometer vc-3s4 monocollector, vG 354 multicollector,
and Finnigan 262 multicollector. The K-Ar analyses were done in the MS-1
Spectrometer with ionic supply "NlER,,.

The sample selection for isotopic analyses were made based on petrographic and
mineralogical characteristics, that jncludes 15 thin sections, 1 1 polished sections, and 7
analized sections on the back scatter electron microscope.

An K-Ar age determination of s.610.6 Ma, obtained on sericitized plagioclase from
hydrothermal alterated host rocks, is considered as the timming of the gold
mineralization. This age is in agreement with the cauca-Romeral Fault system
reactivation, which developed at s.610.4 Ma (Ar-Ar on biotite), and it is slightfy younger
than the cooling age, 6.3t0.7 Ma (K-Ar on hornblend), of the Marmato stock. These

11.../ l .tl . t2t Uì t 
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geochronological data suggest that the hydrothermal system was active for 700.000
years approximately. The mineralization is related to distensional tectonic environment,

that allows the left re-activation of the cauca-Romeral Fault system, and the formation

of pull-apart basins in the Cauca-Patia depression, in relation with the accretion of the
Panama-Arc on the NW margin of South America.

The host andesitic-dacitic porphyric rocks have 87Sr/Sr uu ratios between 0.7044

and 0.70460 and e¡¿ +2.2 and +3.2 that suggest a poorly differentiated magma, formed

by the subduction of the Nazca Plate on the south American continent, and its
emplacement was controlled by the cauca-Romeral Fault system. rhe 87sr/sr86 values

of sulphides, range from 0.70500 and 0.71210 and eÀJ¿ from -1.11 and +2.40, for the

shallow and intermediary level, while for the deep sector the ÊNd values are from +3.2g to
+1.25. These results indicates that the shallow level was characterized by a more

significant participation of the host rocks in the meteoric hydrothermal fluids, in contrast

the porphyric rocks are more important sources for the deeper levels, where the fluid

seems to be a mix of meteoric and magmatic waters. Pb isotope values from sulphides

range for 206Pb, 207Pb and 208pb from 18.970-19.258, 15.605-15.910, 38.813-39.751

respect¡vely. The data indicate derivation of the ore leads from country rocks, mainly

from the Marmato stock, with a minor contribution of graphite schists, of the Arquía

metamorphic complex.

l)ioz. f:.H.. (2002)



I. |NTRODUçÃO

Os Andes Colombianos são formados por três cadeias montanhosas que

percorrem o Pais com direção aproximada sul-Norte: cordilheiras oriental, central e
ocidental. Do ponto de vista Geológico são divididos pelo sistema de Falhas de cauca-
Romeral (sFcR) em dois domínios geológicos diferentes: o primeiro a leste do sFCR,
constituído pelas cordilheiras oriental e central, é de afinidade siálica com

embasamento precambriano e paleozóico; a cordilheira central é intrudida por

batólitos mesozóicos e cenozóicos, e a oriental é coberta por seqüências sedimentares
paleozóicas e mesozóicas e isoladamente cenozóicas que foram deformadas e

afetadas por tectonismo durante o Cenozóico, originando o levantamento da Cordilheira
oriental (cooper ef a/., 1995; Taboada, 2000); Esse domínio foi originado pela acreção

sucessiva de terrenos até o Paleozóico inferior (Etayo ef a/., 1 986) ou desde o

Paleozóico superior até o cretácico superior (Toussaint e Restrepo, 1989); sendo
posteriormente afetado por rifteamento no pérmiano ou Triásico (Etayo ef a/., 1gg6). A
oeste do SFCR, encontra-se um segundo domínio que constituí a Cordìlheira Ocidental,

o qual foi formado pela acreção sucessiva de terrenos alóctones de afinldade simática

no Mesozóico e cenozóico, sendo coberto por rochas sedimentares no cenozóico
(Aspden et al., 1987; Etayo ef a/., 1986; Restrepo e Toussaint, 19BB).

A acreção do arco Panamá-choco à cordilheira ocldental no Mioceno médio
(Duque-caro, 1990), originou a reativação com movimento sinistral do sistema de

Falhas de Cauca-Romeral na região norte (Paris e Romero, 1994; Ego ef a/., 1g95); os
movimentos transcorrentes originaram bacias do tipo "pull apart" ocasionando o

adelgaçamento do embasamento, permitindo desta forma a intrusão dos corpos

subvulcânicos da Formação combia (ordoñez, 2001). o stock de Marmato, encaixante

da mineralização em estudo, pertence à Formação combia e foi formado no Mioceno

tardio (Restrepo et al., 1981).

No Distrito Mineiro de Marmato a atividade mineira está concentrada em quatro

setores: Marmato, Echandía, Cien Pesos e Marmato bajo. O setor de Echandía tem

altitudes entre 1450 e 1600 m, o setor de cien Pesos entre 1450 e 1300 m, e o setor de

Marmato bajo entre 1160 e 1260 m; tendo diferença de 400 m entre os diferentes níveis



no sistema hidrotermal. O Distrito tem sido objeto de vários estudos que definiram os
tipos de alterações hidrotermais, a mineralogia e paragênese mineral, assim como os
aspectos geológicos e estruturais. No setor de Echandía, os principais estudos são:
Rossetti ef a/. (1999), Buenaventura ('1997), López Rendón (1991), López Rendón e
Bedoya (1989), Alvarez (1989) e Monsatve (1989); no setor de cien pesos: Medina
(1989) e Restrepo (1989); no setor de Marmato bajo: Bedoya (1998) e cadavid e
Escovar (1991). Em destaque os estudos de Rossetti ef a/. (1g99) no setor de Echandía

e de Bedoya (1998) no setor de Marmato Bajo, os quais foram mais detalhados e
incluíram estudos de inclusões fluidas, permitindo-lhes propor temperaturas de
formação dos veios e salinidade dos fluidos envolvidos.

No Distrito de Marmato as mineralizações são de tipo adularia sericita ou baixa

sulfetação (Rossetti et al., 1999: Buenaventura, 1997). As alterações hidrotermais

dominantes são: ampla propilitizaçáo e restrita sericítização (1 até 2m). os veios são

distensionais sub-verticais com espessura de até 2m e comprimento até de 2s0m, estão
preenchidos por pirita e esfalerita, e em menor quantidade de calcopirita, galena,

arsenopirita, pirrotita, marcasita e mais raramente "polybasite", argentita, ouro, electrum
(Au-Ag), tefu¡etos e sulfossais de Bi; a ganga é constituída por calcita e
subordinadamente de quaÍzo. Na paragênese mineral são reconhecidos três eventos
principais: o evento inicial dominado por abundante pirita, o evento intermediário

dominado por esfalerita e o evento final dominado por calcita e subordinados sulfetos; o

ouro foi depositado nos três eventos.

Apesar das informações geológicas no Dishito de Marmato serem abundantes,

não se tinham dados geocronológicos da mineralização que permitiriam relaciona-la

com a atividade magmática da região, em especial com a idade de formação do stock
de Marmato, 6.3t0.7 Ma K-Ar em hornblenda (Restrepo et al.,1991); ou com o último
evento de reativação do sistema de Falhas de cauca Romeral, s.6 Ma r 0.4 Ar-Ar em

biotita (Vinasco, 2001). Da mesma forma, faltam informaçÕes sobre as rochas fontes

dos fluidos hidrotermais; uma vez que, nos depósitos epitermais de tipo Adularia_

sericita, a circulação dos fluidos hidrotermais-meteóricos é importante podendo o
circuito hidrotermal espalhar-se por várias rochas encaixantes, ampliando as possíveis

rochas fontes dos fluidos hidrotermais.

2
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No trabalho desta Dissertação de Mestrado foi proposto um estudo de geologia

isotópica visando principalmente conhecer as possíveis rochas fonies dos fluidos

hidrotermais e os processos de interação fluido-rocha, assim como para determinar a

idade da mineralização. Foram tentadas duas técnicas distintas para obter a idade: Rb-

Sr em produtos lixiviados de esfalerita procurando obter a idade diretamente nos

minerais de minério; e K-Ar em plagioclásio sericitizado da zona de alieração

hidrotermal, procurando obter a idade final do resfriamento do sistema hidrotermal. Para

conhecer os reservatórios isotópicos e as possíve¡s rochas encaixantes fontes dos

fluidos hidroterma¡s, foi realizado um estudo de geoquímica isotópica visando

caracter¡zar isotópicamente a mineralização para poder comparar-la com os valores

isotópicos das rochas encaixantes regionais.

As técnicas isotópicas trabafhadas na Geoquímica isotópica, incluem as

sistemát¡cas: Sr/Sr, Pb/Pb e Sm-Nd em minerais de minério, ganga e rochas

encaixantes. A sistemática Sr/Sr foi utilizado em, pirita, esfalerita e calciia, minerais

peÉencentes aos três eventos paragenéticos que ocorrem na área; a sistemática Pb/Pb

foi utilizado em galena, pirita e esfalerita, pertencentes aos dois primeiros eventos

paragenéticos; a sistemática Nd/Nd foi utilizada em pirita pertencente ao primeíro

evento paragenético. As amostras foram coletadas nos diferentes níveis do sistema

hidrotermal, setores de Echandía (superficial), Cien Pesos (intermediarío) e Marmato

Bajo (profundo); já as rochas encaixantes incluíram os Andesito-Dacito Pórfiro, o
Complexo Arquía, o Stock de Támesis e a Formação Combia.

O estudo permitiu caracterizar isotópicamente as mineralízações de ouro do

Distrito de Marmato, propor algumas rochas encaixantes como fontes e contaminantes

dos fluidos hidrotermals, alem de fazer inferências sobre as variações isotópicas dos

fluidos nos diferentes níveis do sistema hidrotermal e nos eventos da paragênese

mineral. Os resultados obtidos neste estudo, realizado em mineralizações aurÍferas

epitermais em ambientes de arcos magmáticos conhecidos, poderão servir para

comparação com depósitos similares nos Andes e no Brasil.

Dia?-,F.11., QAO2-)



1.I, OBJETIVOS DO PROJETO

O objetivo maior desta pesquisa foi estudar mineralizações de ouro epitermais em

ambientes geológicos conhecidos, visando o estabelecimento de modelos conceltuais

destas minerallzações, para melhorar a compreensão dos processos envolvidos neste

tipo de sistemas hidrotermais. Para tanto foi selecionado para estudo o Distrito Mineiro

de Marmato (Colômbla), que além de ocorrer em ambiente de arco magmático andino,

possui uma idade bastante jovem, onde as suas principais feições geológicas estão

preservadas. Para este trabalho os objetivos específicos foram:

Determinar a assinatura isotópica das mineralizações de ouro de Marmato,

sistemáticas: SlSr, Pb/Pb e Nd/Nd.

Determinar as razões isotópicas de algumas das rochas encaixantes, sistemáticas:

Sr/Sr, PblPb e Nd/Nd.

Propor possíveis fontes isotópicas dos fluidos hidrotermais, a partir de uma

comparação da assinatura isotópica da mineralização e os valores isotópicos das

rochas encaixantes.

Obter a idade da mineralização de ouro e/ou de resfriamento do sistema hidrotermal.

Métodos: K-Ar em plagioclásio com alteração hidrotermal; e Rb-Sr, em produtos

lixìviados de esfalerita.

1.2. LOCALTZAçÃO DA ÁRe¡ Oe ESTUDO

A área de estudo localiza-se na Colômbia, no Departamento de Caldas (Estado),

politicamente faz parle do município de Marmato; o qual está situado a 50 km ao N-NW

de Manizalez, cidade capital do Estado.

4f.)ia¿, f:.1-1., (?002)



Geograficamente, o Município encontra-se no flanco leste da cordilheira
ocidental da cadeia Andina colombiana, nas serranias adjacentes ao Rio cauca. sua
cota mínima é de 600 m de altitude no nível do Rio cauca, e sua cota máxima é de

1800 m de altitude na parte alta do setor de Echandía, e de 1650 m de altitude no Alto
do Burro; a mofologia é abrupta e o declive alto. Referente ao clima, a reg¡ão tem dois
períodos de chuva de Abril-Junho e outubro-Novembro; a precipitação média anual é

de 2100 mm, e a temperatura média é de 20 .C.

A principal via da região é a rodovia pan-americana (Troncal de Ocidente) que

figa as cidades de Medellín com Pereira, capitais dos estados de Antioquia e Risaralda;

à altura do Km 1 10 de Medellín, no local conhecido como La Felisa, parte um acesso ao

município de Marmato, que dista cerca de 7 km deste ponto. outra via alternativa que

tem acesso à rodovia Pan-americana, é um caminho pouco conservado que une os
municípios de Marmato, San Juan e Supía (Figura 1).
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Figuro Locolizoçoo do Areo de Estudo
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2. MÉTODO E MATERIAIS

i(ìc¡USIP

o projeto de pesquisa foi dividido nas seguintes etapas de habarho:
levantamento bibliográfico, duas fases de campo para amostragem, descrição
pehográfica e mineralógica das amostras para anállses isotópicas, análises isotópicas e
interpretação dos resultados, conforme demonstrado na Figura 2.

i iï"il'u: :l 1.:.:'Y:_J

Figura 2. Atividades desenvolvidas no projeto de pesquisa
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Geologia lsotóp¡ca
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Primeira etapa de campo

Separação de m¡nerais
Ataque químico
separação de elementos
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. Amostragem complementar de
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" Seleção de amostras encaixantes
para análises complementar

. Consulta de ¡nformação

. Graf¡cação de dados nos diagramas
lsotóp¡cos

. lnterprêtação integradâ de resultados
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A seguir é apresentada uma breve descrição das atividades realizadas e dos
materiais e métodos utilizados neste trabalho.

2,I. LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

o Distrito Mineiro de Marmato tem sido objeto de muitos estudos por parte de

diferentes pesquisadores, principalmente no que se refere à mineralização, e nos

aspectos relacionados como alterações minerais, descrição mineralógica e
paragêneses mineral que foram abordados, entre outros, por: Rossetti ef a/. (1ggg),

Bedoya (1998), Buenaventura (1997), López-Rendón (1991), López-Rendón e Bedoya

(1989), Zapata e Pelárez (1991), Motina (1991), Atvarez (1989), Monsatve (1989),

Medina (1989), Restrepo ('1989), Cadavid e Escovar (1991). No que se refere à

Geologia regional, o mapeamento geológico foi feito por calle ef af (19g4) e González

ef af (1 980) das folhas na escala 1 : 1 00.000, 186 Riosucio e 1 87 salamina editadas
pelo INGEOMINAS (Serviço Geológico da Colômbia); já na geologia local são

importantes, entre outros, trabalhos como: cuellar et al. (1982\, Alvarez e Arias (1970).

Já para informação mais gerais sobre Marmato foram consultados: Botero e zuluaga
(1980), Chamorro (1984), Gómez e Rodríguez (1988), tngeominas (1988, i993, 199S,
'1999), Martínez e Córdoba (1989), Ortíz (1999), Or1íz et at. (1987), Rodríguez (1993),

Rubiano (1986), Sillitoe et at. (19821, Lozano e Putido (1986), Calle ef a/. (1980), Calle e

Gonzâlez (1982), Maya (1992), Vinasco et al. (2001), Restrepo e Toussaint (1982),

Restrepo ef a/. (1991). Também foram consulatdos: Keio ef a/. (199S), Stipp (199S),

Torquato e Kawashita (1990, 1991, 1992, 1994), Doe (1970), Faure e powelt (1972),

MacFatlane (1995), Gulson (1986), Tassinari (1999b), U.S.c.S. (1986), Hutchinson

(1983), Mitchell e Garson (1981), Sawkins (1990), Hedenquist e Lowenstern (1994),

Hedenquist e Gulson (1992), Hedenquist ef al. (1994), Giggenbach (1992), Heatd ef a/.

(1987), Corbett e Leach (1998).

l)iaz. l: l'1., (2002)
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2.2. COLETA DE AMOSTRAS

A coleta de amostras foi realizada na parte superfìcial, intermediaria e profunda

do Distrito Mineiro de ouro de Marmato, procurando desta forma conseguir uma

distribuição adequada da amostragem e assim obter informação isotópica mais

representativa. Na parte superficial do sistema hidrotermal, no setor de Echandía

situado entre 1600 e 1450 metros de altitude, foram amostradas as minas Plata Fria e

La Palma; na parte intermedia ou setor de Cien Pesos situado entre 1450 e 1 300

metros de altitude, foram coletadas amostras das minas Villonza, La Mona e La

Ratonera; na parte profunda, setor de Marmato Bajo, a coleta realizou-se em veios dos

níveis 1260, 1210 e 1160 metros de altitude (Tabelal , Figura 4 e 5).

A amostra foi coletada buscando que fosse representativa do afloramento e

evitando amostras intemperisadas; por isto a amostragem foi realizada diretamente nos

frentes de extraçåo do minério. No possível, foram amostrados os veios, as rochas

encaixantes perto do contato com os veios, e a rocha hospedeira afastada do veio (uns

poucos metros). Nas amostras dos veios foram posteriormente separados os sulfetos:

pirita, esfalerita, galena e dos minerais de ganga a calcita; de uma das encaixantes dos

veios, afetadas por alteração hidrotermal, foi coletada a amostra FHD-24 e

posteriormente separado o plagioclásio sericitizado (Figura 3).

Figura 3. Aspecto do Veio onde foi coletada a amostra FHD-19. Calcita (Ca),

i.iiir:r.. l: ll . l,.llì0:,1)

Sulfeto (Sul), Encaixante (En)



de Cien Pesos
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Figura 4. Fotografia da regiäo de Marmato. A)Setor de Echandia
e Setor de Cien Pesos. B) Setor de Marmato bajo
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Tabela 1. Relação de Amostras coletadas e análises realizados

M

randía, mina Platê Fría, cota 1550 m

landía, mina Plata Fria, cotâ '1550 m

FHD: Fabio Humberto Díaz P¡nzón
CJ: Cesar Javíer V¡nasco
IGM: Ingeom¡nas
SD: Seção delgada
SP: Seção polida
MEV: MicroscóDio de vãrredurã eìetróhicã

-l
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Para comparar as razões isotópicas dos veios com as de rochas encaixantes;

coletaram-se algumas amostras do Andesito-Dacito Pórfiro e dos x¡stos grafitosos. Além

disto outras rochas encaixantes dos corpos subvulcânicos e das unidades geológicas

regionais foram cedidas e emprestadas pelo INGEOMINAS e pelo Geólogo César

Javier Vinasco (Tabela 'l , Figura 17).

2.3. DESCRTÇÃO PETROGRÁF|CA E MTNERALÓG|CA DAS AMOSTRAS PARA

ANÁLISES ISoTÓPIcAs"

A descrição das seções delgadas e polidas foi realizada com o objetivo de

selecionar as amostras para análises isotópicas e auxiliar a interpretação dos

resultados obt¡dos. As observações feitas, foram aproveitadas também para a descrição

da mineralização.

Em total, foram realizadas 15 descrições petrográficas de seções delgadas, 10

de seção polida e 7 no Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) (Tabela 1); no caso

das amostras das emcaixantes e das unidades regionais, observaram-se 10 laminas

delgadas. Os equipamentos utilizados foram: microscópio Olympus BXP-40 para as

seções delgadas e o microscópio tipo Zeiss Axioplan e Axioplan 2 com câmara

XCOO3P Sony e analisador Leica qwin 550W, para os polidos. O MEV do lnstìtuto de

Geociências da USP é do tipo Leo 440i com espectrômetro de energia dispersiva RX de

estado sólido Si-Li, Oxford.

Na descrição das seções delgadas, os principais aspectos levados em conta

foram: reconhecimento mineralógico dos carbonatos analisados isotópicamente;

reconhecimento da composição mineralógica e do tipo de alteração hidrotermal das

encaixantes.

Nas seções polidas o trabalho centrou-se no reconhecimento de minerais de

minério, aspectos texturais, e interpretação paragenética da amostra. Para as análises

isotópicas é importante reconhecer minerais acessórios e inclusões dentro dos minerais

principais e também a composição do material de preenchimento das fraturas.

Diaz, F.H., (2002)



O MEV foi usado para fins específicos: a) determinar o material de

preenchimento das fraturas e minerais acessórios e microcrista¡s dentro da esfalerita da

amostra FHD-19. b) reconhecer os minerais associados às galenas; c) caracterizar os

minerais associados ao ouro; d) determinar a composição de alguns minerais não

identificados; e)verificar a presença e composição de inclusões sólidas.

2.4 PREPARAçÃO DAS AMOSTRAS PARA ANALTSES tSOTÓprCAS.

A etapa de preparação das amostras para análises isotópicas consistiu na

separação dos minerais e na preparação de rocha total. A seguir se apresenta uma

descrição das técnicas utilizadas.

2.4.1. SEPARAçAO DE MtNERATS

Para a separação de minerais, foram selecionadas as amostras mais adequadas

para fins isotópicos de acordo aos objetivos do projeto. Os minerais separados foram:

pirita, esfalerita, galena, carbonato e plagioclásio alterado.

O procedimento seguido incluiu: l) trituração das amostras em pilão de ferro, e

peneiramento até a malha 35-60, algumas até 60-100; ll) lavagem com água no béquer

e posteriormente com álcool; e lll) secagem na lâmpada.

Os mineraìs lavados e secados separaram-se por meio denso com auxilio do

lodeto de Metileno e Bromoformio; os sulfetos concentraram-se na fase densa e o

plagioclásio e carbonatos na de menor densidade; posteriormente foi separado cada

mineral em particular:

. As esfaleritas separaram-se dos demais sulfetos com ajuda do separador eletro-

magnético de tipo: Frantz lsodynamic, modelo 11, 1 15V, 2,2 A, sêrie 678.

l)ìaz, F.H., (2()02)



(Possivelmente por sua alta proporção de ferro têm propriedades magnéticas; ou

podem conter inclusões de magnetita).

As galenas coletaram-se por catação manual com auxílio de lupa binocular.

Para a separação das piritas, foi feita uma purificação do concentrado final por

catação manual, dada sua abundância.

Para as calcitas, inicialmente foram isolados manualmente fragmentos de carbonato

dos veios que posteriormente foram purificadas pelos líquidos densos (bromoformio

e lodeto de Metileno) e finalmente por catação manual com auxílio de lupa binocular.

O plagloclásio foi separado da rocha por densidade, utilizando o bromofórmio e

lodeto de Metileno, posteriormente foi adicionado HCI para eliminar o carbonato, e

finalmente foi purificado por catação manual com auxílio de lupa binocular.

2.4.2. ROCHA TOTAL

As amostras selecionadas para análises de rocha total foram trituradas no pilão de

ferro, posteriormente quafteadas e pulverizadas em moinho de bolas com cápsula

revestida em carbeto de tungstênio; neste caso o mo¡nho usado foi marca Spex 8000

Mixer/Mill.

2.5. ANÁLISES ISOTóPICAS

As análises isotópicas propostas para o Distrito Mineiro de Marmato, foram

realizadas em minerais de minério e de ganga e ainda de alguns das rochas

encaixantes. A fase de análises isotópicas foi realizada nos Laboratórios do Centro de

Pesquisas Geocronológicas (CPGeo).

Os sistemas isotópicos utilizados no presente trabalho foram: Rb-Sr, Pb/Pb, Sm-

Nd e K-Ar. Para obter informações sobre a fonte dos fluidos hidrotermais, utilizaram-se

as razões isotópicas: uTsr/uusr, Pb/Pb e 143Nd/144Nd. para determinar a idade tentat¡va

Diaz r.fl., {2.OO2) 15



lGc-USf)

da mineralização utilizaram-se as metodologias Rb-sr (Lixiviaçao em esfalerita) e K-Ar
(em plagioclásio sericitizado) (Tabela 2).

De modo geral o procedimento seguido nas análises isotópicas divide-se em três

etapas: Ataque químico, separação de elementos e leitura no espectrômetro. A seguir

serão descritos os procedimentos de cada uma das técnicas utilizadas.

2.5.1, MÉTODO Rb-Sr

O método Rb-Sr foi utilizado para determinar a idade da mineralização (técnica

de lixiviação em esfaleritas); assim como para obter as razões isotópicas 875r/B65r da

mineralização e das rochas encaixantes.

lnicialmente, nas amostras trabalhadas por este método, foi determinado o

conteúdo de Rb e Sr através de análises quantitativos por fluorescência de raios X,

usando um equipamento modelo 2400, marca Philips.

2.5.'1.1 . Técnica de Lixiviação em Esfalerita

A lixiviação de esfalerita foi feita na amostra FHD-19, a qual localiza-se no setor

de Marmato bajo. A esfalerita uma vez separada, foi analisada por difratometria de raios

X usando um equipamento marca Siemens, D 5000, 40 kV, 40 pA com varredura de 3 a

75; o programa utilizado na interpretação dos resultados foi o DIFRAC AT, versão 2.01,

da Siemens (1997); a amostra foi confirmada como esfalerita pura. A lixiviação foi feita

seguindo a técnica de diluição isotópica, o procedimento consiste em ataques

sucessivos com HCI a diferentes temperaturas e concentrações, no resíduo final é
usado HN03, obtendo-se: 4 lixiviados, 1 dissolução total e 1 resíduo (Figura 6),

posteriormente as amostras foram levadas para a coluna de separação de elementos e

depois para feitura no espectrômetro.

Dlô;u F l-1., (20021
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-1q de amostra + 5mlde HCI 1N

Resíduo R1 + sml de HCi 3N

L xrviado 137+ spikero"Sr e

Resíduo R2+ 5mlde HCI 6N

LIXIVIADO L4

Resíduo R3 + sml de Hct6N

Figura 6. Lixíviação em esfalerita, procedimento adofado no CPGeo

LIXIVIADO L5

Resíduo R4 + 3 ml de l-lol 6N + I
ml HN03 conc.

soLUçAO TOTAL
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2.5.1.2. Determinações das razões isotópicas 87Sr/865r

As razões BT5r/865r foram realizadas em: S piritas, 4 carbonatos, 1 esfalerita e 11

amostras de rocha total das encaixantes (Tabela 2).

Ataque Químico: O ataque químico inicia-se com a separação de 100 mg de

amostra (utilizou-se a balança Toledo modelo AT 201), posteriormenie procede-se à
dissolução adicionando diferentes ácidos a variadas concentrações de acordo ao

material presente. Nas piritas e esfaleritas, adicionou-se HCI 50% e HNO¡ S0% na

relação de 3 a 1; para os carbonatos HCI; e no caso da rocha tolal HNO¡, HF e HCI

(Figura 7).

Separação de elementos: Para a separação dos elementos nas colunas de

troca iônica, o laboratório do cPGeo utiliza colunas de resina catiônica (AG-SO wxB,
200-400 mesh), o procedlmento usado descreve-se a seguir: 1) Cenhifugação da

amostra; 2) Refluxo nas colunas; 3) Escoamento de todo o ácido e inicio da deposição

da amostra; 4) Coleta do Rb ou Sr, de acordo com a calibração, usando HCI 2,62 N; S)

Adição de algumas gotas de HNO¡, e colocação em evaporador até secura; 6) A
amostra pode ser levada ao espectrômetro; 7) Regeneração da resina com HCI 6N.

Leitura no espectrômetro: Utilizou-se um espectrômetro VG 354, monocoletor,

com filamento simples de Ta, amostra depositada com H3POa.

2.5.2. MÉTODO Pb/Pb

O método Pb/Pb foi realizado em: 7 piritas, 2 esfaleritas, 1 galena e 7 amostras

de rocha total das encaixantes (Tabela 2). o procedimento seguido consistiu no ataque

quÍmico e separação de minerais, como é descrito a seguir:

Ataque Químico: Das amostras de minerais e rocha total foram separados 100

mg em balança Toledo (modefo AT 201) e posteriormente foram atacados quimicame

Di a r.. l:.11., (2.O0?- \



Método Sr/Sr

CARBONATOS

. Colocar os carbonatos em tubos de
polietileno

. Adicionar 2 m¡ De HCI 0,1 N

. Centrifugação

. Eliminação do sobrenadante

. Resíduo com 1 mJ de HCI 1 N, até
drssolução completa

. Centrifugação

. Sobrenadante secar na capela

. Eluidos com HCl, HCI 2,62 N

ROCHA TOTAL

Coloca-se 0,1 de âmostra no savilex
Adiciona-se 1 ml de HNO3 concenìrado
e2ml de HF
Ultra-som por 60 min
Aquecimento 1 nolte, lâmpada
Evaporar aié secura, lâmpadâ
Dissolve-se com HCI 6N e '1 noite sob
lámpada

. Evaporar alé a secura e
com HCf 2,62 N

. Tubo centrifuga

I
I

Método Pb/Pb

PIRITA E ESFALERITA

Pesaa S0 mg de amoska
Adicionar âs amostras nas bombas
Adicionar lml de HCI (50%) 6N + 1 mt de HNO3
(50%)7N
Aquecer em Chapa por 1 noite
Evaporar Solução
Adicionar HN03 concenirado
Cenh¡fugar e retirar o residuo
EvaÞorar
Adicionar - 1 ml de f.lBr 0,7 N
Coluna Rápidâ

GALENA

LJma ou duas galenas
Adicionar HCI 6N
Coluna rápida

ROCHA TOIAL

Pesar 100 lng de amostra
Adicionar as amoslras nas bombas
Adicionar 3ml de HF concentrado + 1 mi
de HN03 concenkado
De¡xar em estufa a 150.C por 5 dias
Evaporar solução
Adicionar 6 ml de HCI 6 N
Deixar em estufa a 150"C por una noite
Passar solL!ão. para biqucr c evdporar
Adicionar - 1 rÌl de ilBr 0,7 N

Coluna rápida

Método Sm-Nd

Pesa-se enlre 50 e 100 mg de amostra
Adiciona-se o spike
Adicionam-se 1 ml de HNO3 e 3 rnl de HF concentrado
Coloca-se em ultra-som por 45 min
lampada infrave.melha a 60 'C por 10 dras
Diasaporaçáo
Evaporar alé a secura, Iâmpada ou chapa
Adicionam-se 0,5 ml de HNO3 concentrado ao resíduo e
colocasse para evaporar até a secura
Dissolve-se com 5ml de HCI 6.0 N e deixa-se por ur¡a noite em
aquecimento a 60 "C sob lìâmÞâda em evaporador
Evapora-se até secura e dissolve-se com 0,2 r¡l de HCI 2,b N,
caso haja resíduo, deixar em âquecimento r¡ais ienìpo
SEPARAÇÃo Dos ËLEt\4ENTos

Figura 7. Ataque Químico, Métodos: Sr/Sr, Pb/Pb e Sm-Nd; procedimento
adotado no CPGeo
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de acordo ao procedimento adotado no CPGeo; na galena com HCl, na pirita e
esfalerita com HCl, HNOs e HBr, e na rocha total com HF, HCl, HNO3 e HBr (Figura 7).

Após essa fase continou-se com a separação dos elementos na coluna.

Separação de Elementos: Na separação do Pb utilizou-se a coluna de troca

iônica usada no CPGeo: AG 1-XB 200-400 mesh chloride form Bio-Rad, O

procedimento seguido pode ser observado na Figura B.

Leítura no espectrômetro: Utilizou-se um espectrômetro VG 354, multicoletor,

com analisador de modo estático, filamentos simples de Re, amostra depositada com

HsPO¿ + Sílica Gel.

2.5.3, MÉTODO Sm/Nd

O Método Sm/Nd foi realizado em 7 piritas e 11 amostras (1 amostra para Nd/Nd)

de rocha total das encaixantes (Tabela 2). A técnica adotada foi de diluição isotópica, o

ataque químico realizou-se com diferentes ácidos até a dissolução da amostra; a

separação do Sr foi feita na coluna de troca iônica e o Sm e Nd na coluna de pó de

teflón,

Ataque químico: lnicialmente, foram separados de 50 a 100 mg da amostra na

balança Toledo (modelo AT 201 ); a dissolução da amostra foi realizada por repetidos

ataques de ácidos (HN03, HF e HCI) a diferentes concentrações e quantidades (Figura

7).

Separação de elementos: A separação do Sr e das terras raras realizou-se

numa coluna primaria de quartzo de 5 mm de diâmetro e 180 mm de altura, preenchida

com resina catiônica do t¡po AG 50W X8 (200-400 mesh). A maneira geral no

procedimento seguiram-se as seguintes etapas: deposição da amostra com adição de

HCI 2,5N repetidas vezes; eluição com HCI 2,5N; adição de HCI 2,5 com posterior

coleta de sr posteriormente secado na chapa e enviado para leitura no espectrômetro;

adição de Hcl 2,5 N com posterior coleta das terras raras que são secadas e enviadas

para a coluna de pó de teflón; finalmente regeneração da resina com HCI 6 N (Figura

e).
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Colocar 35ul de resina na cofunâ
Lavar a resina com 2,0 ml de l.lcl 6,0 N
Lavar a resina cor¡ 0,3 mlde HrO
Condicionar resina com 0,3 ml HBr 0,6 N
Adicionar amostra ell-r 2-3 ml HBr 0,6 N

. Lavar resina com 0,3 ml HBr 0,6 N

. Lavar resina oom 0,3 ml de HBr 0,6 N

. Lavar resìnâ corr 0,3 ml de HBr 0,6 N

. Colelar Pb com 1,0 ml HCI 6N

. Adicionar 5 ml H3POa

. Evaporar

. Depositar

Figura B. Separação do Pb, procedimento adotado no CpGeo



Faz-se refluxo em ìodas as colunas, com HCI 2.S N
IAO DA AIIIOSTRA
Adlclona-se 1 ml de HrO
Deposila-se amoska com 0,2 ¡¡l de HCI 2,SN
Adiciona-se 0,2 mlde HCI 2,5 N
Adiciona"se 0,5 ml de HrO
Adiciona-se 0,5 ml de HCt 2,5 N
Adiciona-se 0,5 ml de HCI 2,5 N

Adiciona-se 19 ml de HCI 2,5 N (desÞrezar)

(.
-')

( Adiciona-se 7 nr. oe HCt 2,5 N (Cotetar Sr ern beouer savilex) I N,T)- '-------^-- rI*-
( Adiciona-se 5 mt de HCt 6,2 N (desprezar) 

')
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Regeneração e recon¿l"ionrrn"nto ¿n ,".iiu
com 30 tì1lde HCI 6 N e 10 nll de H?O

Figura 9. Separação de
no CPGeo,
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KN
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Figura 10. Coleta de Sm e Nd na coluna de teflón, procedimento adotado
no CPgeo
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terras raras e coleta de Sr, procedimento adotado
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I Adiciola-se 0,2 mt de HCt 0.26 N I
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Para a separação de Sm e de Nd, utilizou-se uma coluna de quartzo com
diâmetro de 5 mm e altura de 100 mm, preenchida com pó de teflón (200 mesh)
previamente tratado com ácido Di (2-etilexil) fosfórico. De forma geral no procedimento

seguiram-se as seguintes etapas: dissolução da amostra com HCI 0,26N; deposição da
amostra com adição repetidas vezes de HCI 0,26 N; eluição com HCI 0,26 N; adição de
HCI 0,26 N seguido de coleta de Nd posterlormente secado na chapa e enviado a

leitura no espectrômetro; adição de HCI 0,26 N e coleta de sm posteriormente secado
na chapa e enviado a leitura no espectrômetro; finalmente recondicionamento das
colunas com HCI 6,2 N (Figura 10).

Leitura no espectrômetro: Utilizou-se um espectrômetro tipo Mass
spectrometer Model 262, multìcoletor, com analisador modo estático, com filamento de

duplo Re, amostra depositada com H3POa diluido.

2.5.4. MÉTODO K-Ar

o método K-Ar foi aplicado na datação da amostra FHD-24,localizada no setor
Marmato bajo, a rocha consiste de um pórfiro dacítico afetado por alteração propilítica e
fílica (Tabelas 1 e 2). o procedimento adotado no ataque químico e na leitura de K, é

apresentado na Figura 11.

A extração do Ar da amostra se processa em sistema de extração de alto-ultra

vácuo; a fusão da amostra é realizada com pressões da ordem de 10-8 mmHg,

diminuindo o branco de a.Ar a aproximadamente 2x10-12 moles, 1000 vezes menor que

o conteúdo de aoAr na amostra analisada; o procedimento e descrito a seguir: 1) A
amostra é colocada dentro de um cadinho de molibdênio, colocado dentro de uma
garrafa de vidro pyrex, conectada ao sistema de purificação. 2) A fusão da amostra se

efetua por intermedio de um forno de indução. 3) os gases liberados são misturados

com quantidades medidas de gás traçador (spike de 38Ar¡. 4) A mistura de gases é
purificada por exposição à ação de Cu-CuO a quente (450 "C, forno de Cu-CuO) e a um

agente secante, zeolitas, responsáveis pela eliminação de co2 e H2o; posteriormente,

ao Ti a quente (800 "c, forno de titânio) com função de absorver todos os demais gases

(Nz, Oz e Hr). 5) A manipulação dos gases é feita por intermédio de carvão ativado,

Dì¿i1. l:.11., (2Q02,)
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esfr¡ado a temperatura do nitrogênio liquido (-19b 'c). 6) A amostra é recolhida em

coletor porta-amostra. que é selado com maçarico e transferido ao espectrômetro de
massa (Ihomaz-Filho e Torquato, 1974).

Nas análises isotópicas de Ar puriflcado, o espectrômetro de Massa é do tipo
MS-1, com fonte iônica tipo "N|ER", com angulo de deflexão de 60., focalização
simples, de 52,07 cm (4112)" de raio de curvatura, é fabricado com vidro pyrex e utiliza

um detetor Faraday. o espectrômetro e o sistema de amostras são bombeados com
bombas "VAC-ION' .

. Colocât em cada cadinho: amostra +0,5 ml. de H2SO4(SO%) + 3 mt. de HF.. Tampar os cad¡nhos e colocar no ultrassom por SO min,. Deixar no aquecedor por uma noite debaixo de lâmpada fraca.

. Deixar evapora¡ por 3 hs. em ¡âmpada fraca

. Adicionar 0,5 ml. de HNO3 dest¡lado e aquecer até que a solução fìque
gelatinosa

. Hidrolisar colocando água tr¡-destilada até cerca do 2/3 do volume do cad¡nho.. Tampar os cadinhos e ]evar para o âquecedor po¡ uma noile

. Após a d¡ssolução em ågua lransferir a solução para um f¡asco Erlenmeyer de
125 ml.

. Lavâr o cad¡nho, juntando a água de lavagem à sofução coñcenhada, a
mesma operação pâ¡a as tampas dos cadi¡hos savilex.. Neutraiiza¡ com NH4OH, adicionar 5 mt. de (NH4)2CO3 a 1O%. Deixar a solução em repouso no míntmo por 4hs.

. Fjltrar a soluçäo, atrâvés de papef llltro, em balâo volumétrico de 200 m¡.. Lavar 3 vezes o Erlemeyer con águâ tri,deslilada e lavar prec¡pitado retido no
papelde fìltro, coletando todo o liquido no balão

Figura I 1. Procedimento adotado

Potássio no fotômetro

no CPGeo, no ataque químico e leitura do

pREpARAçÃo DA soLUcÀo PARA A LEtruRA No
rorômernó oe cge¡r¡¡

. Ad¡cioñar em frâsco de polietiteno
de 60 ml

. 10 ml de Li-133 1/3 ppnr

. 30 ml. de solução da amoska

Solução dl¡u¡da, A¡to K.

. Adicionar em frasco de
polietileno de 60 ml.

. 15 ml de Li-133 1/3 ppm

. 20 ml de Li-100 ppm.
5 m¡ de soluÇão da amostra

lliaz. F.i"1.. (2002)
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2.6. ANALTSES DE DADOS E TNTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

A interpretação dos resultados isotópicos foi realizado através de diagramas de

e¡¡¿ x 87sr/86sr e para as razões de pb/pb, de diagramas dos modelos da
plumbotectônica. os valores obtidos nas análises isotópicas das razões sr/sr, sm/Nd e

Pb/Pb, para as mineralização e para as rochas encaixantes, foram comparados para

fazer inferências sobre a fonte dos fluidos.

Na interpretação dos resultados da lixiviação em esfalerita, utilizou-se o
programa isoplot, e foi feita uma caracterização mineralógica no MEV do material de
preenchimento e dos microcristais inclusos na esfalerirta. No caso da datação pelo

método K-Ar em plagioclásio alterado hidrotermalmente, a interpretação foi feita de

acordo aos resultados analíticos e a sua descrição petrográfica.

I rr.r. l: ll (21r021
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3. CONCETTOS TEóR|COS

Neste cápitulo será apresentada uma rev¡são dos conceitos teóricos dos
métodos lsotópicos usados; baseados principalmente em: Dickin (199s), Faure (lg86),
DePaolo (1988) e Zarfman e Doe (1981).

3.1. GENERALIDADES

os átomos são constituídos, de uma forma gerar, por prótons, nêutrons e
elétrons. os prótons e nêutrons estão no núcleo, onde ocorrem as reações nucleares;
os elétrons o rodeiam em níveis de energia e são os responsáveis pelas reações
químicas. o número de prótons é denominado número atômico (Z). Atomos com o
mesmo z pertencem ao mesmo elemento químico; o número de nêutrons é
denominado como (N); e a soma dos dois (z+N) é a massa atômica (A). As partículas
atômicas fundamentais são os Nuclídeos, que se caracterizam por possuir Z, N e A,
características que permitem sua diferenciação de outras partículas; os /sófopos de um
mesmo elemento são átomos com igual Z mais diferente A.

os prótons e nêutrons encontram-se no núcleo do átomo ligados por forças
nucleares, a estabilidade do átomo depende do equilíbrio entre o número de prótons e
nêutrons. os átomos com massa atômica baixa, possuem similar número de prótons e

nêutrons (N=Z) e seus núcleos são estáveis; mais ao aumentar a A, o número de
prótons e nêutrons pode variar e o núcleo torna-se mais instável (N/z=1.5) (Dickin,
1ees).

3.1.1. Decaimento Radioativo

A radioatividade é uma propriedade dos átomos, na qual os átomos instáveis ou
radiativos, denominados geralmente como átomos pai (p), são transformados para

formas estáveis ou átomos radiogênicos denominado Fifhos (F). A radioatividade,

também é definida como a emissão espontânea de partÍculas alfa(cr), beta(B*, p-), o,

¡ìD)a'/. l:.1.1 , (2O02j
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radiações eletromagnéticas; ou como a probabilidade de uma partícula nuclear escapar

através de uma barreira de potencial que a vincula ao núcleo. A captura eletrônica K ou

L consìdera-se um tipo especial de radioatividade.

A transmutação AIfa (o) assemelha-se à perda de um átomo de Hélio pelo

elemento, no processo libera-se energia (Q"). Quando um radionuclídeo emite uma

partícula alfa, seu número de massa diminui em quatro unidades e seu número atomico
em duas. A reação que a representa é:

|er->)_)Et+He"+e"

A transmutação Beta (þ, caracleriza-se pela perda ou ganho do próton pelo

elemento (podendo ser p'ou p-), com a liberação de um isóbaro (ee) e um Antineutríno

(v-) ou um Neutrino (u). o decaimento p é produzido pela transformação de um néutron

(n) em um próton (p) ou de um próton em um néutron. euando um radionuclídeo emite

uma partícula Beta seu número de massa permanece constante e seu número atômico
aumenta ou diminui em uma unidade. As reações que a representa são mostradas a

seguir:

åEt-+ziEt + p- + V + e"

)et-+rlEt + p- + t)+ eu

n + p+B- +V-

p -+ n + þ' +U

As radiações eletromagnéticas, são ondas eletromagnéticas de origem nuclear

com comprimento de onda menor do que 10-2 A, emitidas em seguida à emissão de

uma partícula alfa ou beta, por núcleos excitados que voltam ao estado fundamental.

I)iaz f:.11., (2002j
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A captura eletrônica é produzida em elementos com deficiência em nêutrons,
pelo qual um elétron(e') da camada K ou L é absorvido pero núcreo segundo a reação:

p+e -+n+u

3.1.2. Equação fundamental da Geocronologia

o decaimento radioativo expressa-se matematicamente como o número de
nuclídeos radiativos (dN) que decai naturarmente num tempo (dt), sendo proporcionar
ao número totar de átomos ou isótopos radioativos (N), murtipricado pera constante de
decaimento radioativo (À). A constante é definida como a probabiridade que tem um
nuclídeo radiativo de desintegrasse na unidade de tempo, seu valor não depende da
temperatura, pressão ou propriedades quÍmicas. Resolvendo matematicamente chega-
se à eguação fundamentar do decaimento radioativo (Apêndice A.1), onde: N(t)=
Número de nuclídeos radioativos não transmutados o pai (p(t)), e No= Número de
nuclídios radiativos originais. A equação mostra_se a seguir:

dN

dt = -t N ___¡E99!yC!æ__+ N(t) = Noe-^, (r)

Resolvendo matematicamente a equação (i ) (Apêndice A.1), e substituindo No =
P(t) + ¡1¡¡' chega-se à equação fundamentar da geocronorogia, a quar é expressa
como:

No=p(t)+F(t) ='{'},t =fr,.ffixrl ou F(t)=e1t¡þ, _rl:)

sendo t, a idade ou tempo requerido para a formação dos átomos radiogênicos o
filhos (F(t)) pelo decaimento dos átomos radiativos de acordo a sua probabilidade de
decaimento, l'. o termo meia vida, (T uù, é o tempo necessário para que o número de
átomos originais seja reduzido a sua metade (No/2).

DiÅ/. l: .l'1 . , (2002 )



Di.ìuct1íl(ì¿10 dc lr4ostrüdLr lOc-USP

3.1.3. Tipo de idades obtidas

As idades geocronológicas podem-se dividir em convencionais e isocrônicas: as
ldades convencionais são obtidas a partir da equação geral da geocronologia
(equação (2)), onde a razão inicial é assumida; as ldades isocrônicas são obtidas
através de diagramas isocrônicos (Apêndice A.2) e dividem-se em: l) /sócrona; obtida
através de cálculos, onde a razão isotópica inicial é determinada de um diagrama
isocrônico, obtido de amostra cogenéticas. 2) tsócrona de referência.- obtida de
amostras de diferentes fontes mais que sofreram um evento em comum. 3) lsócrona
mineral: obtida nos minerais separados de uma mesma amostra. 4) Errócrona: obtida
quando a melhor reta calculada por regressão linear não se alinha dentro dos erros
experimentais-

os diagramas isocrônicos são derivados da equação (3) (Apêndice A.2), é são
representados pela seguinte equação:

F(t) = e11¡1u''t - l)= Fr., = Finicrar * p""n ("^, - f )(equação(+))

A qual é da forma Y= Yo + mX, que é a equação de uma reta e define o diagrama
isocrônico, solucionando (ApêndiceA.2):

tga=m=,¿t=)f=Ïga
L

Onde m= pendente da reta, e o,= inclinação da reta

3.1,4. Premissas

o sistema deve ser fechado em relação à entrada ou saÍda de elementos pai o
Filho.

O número de elementos Filho iniciais no sistema deve-se conhecer.

Diaz. r.H.. (2.002 j
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. O valor da constante de decaìmento À deve-se conhecer.

3,2. SISTEMÁTICA Rb-Sr

o Rubídio é um metal alcalino que pertence ao grupo l-A, tem número atôrnico
37 e massa atômica 86; possui dois isótopos BsRb, 87Rb com abundância de 72.17to e
27.83% respetivamente. o sr é um metal alcalino terroso que pertence ao grupo ll-A ,

tem número atômico 38 e massa atômica 87; possui quaho isótopos 84Sr,865r, B7Sr,

s'sr; com abundância de 0.5580%, 9.8610%, 6.9934o/o e g2.5grr% respectivamente.

O 87Rb é um lsótopo radiativo que decai para 87Sr com uma constante de

desintegração t"= 1.42 x 10'10 anos, sua meia vida é Tp= 5,6 x 10e anos. Sua reação de
decairnento é:

"Rb->utsr + p- + V- + e

Geoquimicamente o Rb e o Sr fazem parte dos elementos litófilos e devido a seu
baixo potencial iônico são moveis, sendo o Rb enriquecido nas rochas da crosta
continental; por isso sua razão Rb/sr é maior na crosta do que no manto. o Rubídio
não é formador de minerais, mas por seu raio iônico (1,4g A¡ e suas propriedades
químicas similares às do Potássio (Grupo l-A), é possível sua substituição em minerais
ricos em K como micas (moscovita, biotita, flogopita, lepidolita), feldspato potássico

(ortoclásio e microclino), em argilominerais e minerais evaporiticos (silvita e carnalita). O
raio iônico do sr (1,13 A) é similar ao do cálcio (0,99 A), podendo substituí-lo em

minerais como o plagioclásio, apatita e carbonatos; além disso é o cátion principal na

estroncianita SrCO3 e na celestita SrSOa.

3.2.1. Evolução isotópica do Sr na Terra

No modelo de evolução do Sr, a composição da terra no seu momento de

formação, é assumida como a mesma dos meteoritos; e já que os meteoritos não foram

afetados por processo geológicos posteriores como as rochas terrestres, suas razões

fli¿rz, l:.l-1., (2002)



isotópicas iniciais corresponderiam as do sr primordial da terra. De acordo aos valores
do BABI ("Best Achondritic Basaltic lnitial"), a razão 87sr/86sr da terra no seu momento
de formação, há 4.5 b.a. é de 0.699 (papanastassiou e Wasserburg, 1g69 apud
Torquato e Kawashita, 1994).

Devido ao decaimento radiativo do Rb para sr, o sr radiogênico tem aumentado
através do tempo geológico, atualmente a razão 8tsr/86sr do manto é de 0.704 t 0.002,
de acordo a medições em rochas basálticas e gabros com pouca contaminação crustal.
A evolução do sr no manto, desde seu estado inicial ao atual, é de caráter não linear,
devido ao empobrecimento do Rb no manto, e enriquecimento na crosta por processos
de diferenciação manto crosta (Figura .12).

0 ,7 200

0,7150

0,7100

0,7050

0,7000

0.6950

Tem po (Ga)

Figura 12. Evolução do Sr na terra.
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Essas diferenças nas razões 8tsr/uusr entre o
um parâmetro petrogenêtico importante, para
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manto e a crosta, são usadas

a determinação da fonte dos
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magmas; os magmas derivados do manto atualmente apresentam em geral razões
menores o iguais a 0.706, e as derivadas da crosta valores mais altos, devido ao
enriquecimento de Rubídio na crosta.

Medidas feitas em diferentes tipos de rochas vulcânicas basálticas, apresentam
variações nas sua razões BTsr/86sr em função dos diferentes graus de contaminação
crustal, na Tabela 3, apresenta-se alguns delas:

Tabela 3. Valores da razão 87sr/86sr, para alguns tipos de rochas (Faure, .19g6).

Rocha Sr/ooSr

Basaltos de dorsais oceânicas 0.70280

Arcos de llhas oceânicas 0.70386

Arcos de llhas continentais 0.70437

Areas Continentais 0.70577

As rochas derivadas de dorsais oceânicas apresentam baixas razões isotópicas
devido a que são originadas no manto superior e têm pouca contaminação crustal; nas
rochas vulcânicas derivadas de arcos magmáticos pode existir aporie do sr radiogênico
derivado dos sedimentos e da água do mar absorvida na crosta oceânica em
subducção, além da contaminação crustal e o sr absorvido pelo magma nas rochas
encaíxantes durante sua ascensão para níveis mais elevados da crosta continental.

3.3. SISTEMÁflGA K-Ar

o Potássio é um elemento do Grupo l-A, pertencente aos metais alcalinos, é um
dos oito elementos mais abundantes na crosta terrestre e dos principais constituintes
dos minerais. o Potássio tem três isótopos, 3sK,40K e alK; com abundância g3.2EB1o/o,

0.011670/. e 6.7 3Q2% respetivamente. por sua parte o Argônio tem três isótopos a0Ar,

3BAr e 36Ar com abundância de g9.6%, 0.063% e 0.337o/o respeilvamente.

l)iáz È,1-1., (2002)
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o 40K é um nuclídeo radioativo que decai naturarmente a aoAr e a aoca; suas
constantes de decaimento são À"= 0.581 x 10-10anos, e ¡"8=4.962 x 10-10anos
respetivamente sendo seu 7, (¡,e+IB)= 5.543 x 10-10 anos; e sua T jn=1.250 x 10s anos.
A reação que representa seu decaimento é:

,,0^{lL.o"Ar(r r.zøþaptura e )
[ ^n'^¡' ,oocuþs.aøþ )o oorzþ-))

A idade K-Ar, é obtida tomando como base a equação fundamentar da
geocronologia (2):

Resolvendo para o decaimento aoK, com 2,"= Àe+Àp (Apênd¡ce, A3):

t = l.8o4xloe ln(l + 9.54 
o"Ar., 

'4.'K )(5J

onde t, é o tempo do decaimento para a formação do a'Ar, dos átomos pais de
aoK, de acordo às constantes de decaimento do aoca e a0Ar 

11"e, LB-¡.

A idade terá significado se são satisfeitas as seguintes premissas: I ) Não tem
perda de a.Ar radiogênico.2) o mineral permaneceu fechado para a entrada de a'Ar

radiogênico externo, após sua formação. 3) Foi feita uma apropriada correção do aoAr

atmosférico. 4) o minerar permaneceu fechado em reração ao K. s) A composição
isotópica do K não mudou, exceto pelo decaimento do aoK.

o Potássio, pelas suas características químicas é um elemento móvel; acumura-
se nos estados finais dos processos magmáticos e sua concentração é maior nas
rochas da crosta superior. o Ar, é um gás nobre e não apresenta reações quimicas,
acumula-se na atmosfera.

No decaimento do K ao Ar, o Ar é retido na estrutura cristarina do minerar, por
aumento de temperatura a estrutura pode-se afeitar e o Ar pode escapar, a temperatura

I ti,1,, tt.4 \/\)A/) 
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em que isto ocorre é conhecida como temperatura critica. A idade K-Ar, é interprelada
como idade de resfrÌamento, na quar o minerar arcançou a sua temperatura crit¡ca de
fechamento.

3.4, SISTEMÁTICA SM-Nd

O Sm e o Nd são elementos do grupo das terras raras (Grupo lll_B), subgrupo
dos lantánidos. o samário tem número atômico 62 e massa atômica 150.4, possu¡ sete
isótopos: 144sm, 1o7sm, 14.sm, 14ssm, 1505r, 1525a e 15asm. o Neodímio têm núrnero
atômico 60 e massa atômica 144.2, possui sete isótopos 1a2Nd, iasNd, r++¡¿, 14sNd,
140¡¿, t+a¡6 e 1u0Nd.

o laism é radiativo e decai naturafmente para ra3Nd com uma constante de
desíntegração 

^"= 
6.54 x 10-r2 anos, e uma meía vida Ttn de 1.06 x 1011 anos. sua

reaçäo de decaímento é expressa como:

'otSm-+,o,Nd tor e

os rantánidos são em gerar geoquímicamente pouco móveis, devido a seu arto
potencial iônico: Alta carga (+3) e baixos rádios iônicos de 0.93 A no La, até 1.15 A no
Lu.

o sm e o Nd são erementos isoquímicos nos diferentes processos georógicos,
mas o Nd tem potenciar iônico um pouco menor, devido a que seu raio iônico (1.0s A ) é
pouco maior do que o sm.3 (1.04 A), por isso suas rigações químicas são mais fracas o
que torna o elemento um pouco mais móver. Nos processos de diferenciação manto_
crosta o Nd tende a acumurar-se na crosta e o sm permanece no manto, sendo pero
tanto a razão Sm/Nd maior no manto do que na crosta.

Nos processos de cristarização de minerais o samário e o Neodímio concentram_
se nos minerais dos estágios frnais da serie de Bowen: biotitas>
horn blenda>piroxen io>orivina ou ferdspato potássico> prag iocrasio cárcrco; outros
minerais com arta concentração de sm e Nd são: Fosfatos, apat¡tas, monazitas. A razão

ttt / ]|t !/.r,¿, 
,,,,



Sm/Nd não apresenta grandes variaçÕes nos minerais, geralmente de

Granada: 0,54; piroxenio: 0.37; feldspato potássico: 0.1 S (Faure, 1g86)

3.4.1. Modelo de Evolução isotópico do Nd

lll!irll
0.1 até 0.5:

A evoluçäo isotópica do Nd, iem sido dependente do aumento do Nd radiogênico
desde seu estado primordial no momento de formação da terra, até hoje, devido ao
decaimento do raTsm a ra3Nd. o aumento da razão 143Nd/r44Nd como dependente do
tempo, pode-se representar num "Modelo" baseado na idade da terra, a razão in icial
143Nd/144Nd e taTsm/laaNd da terra, anarises feitas nos meteoritos permitem conhecer
esses valores (Faure, 1986).

De Paolo e Wasserburg (1976), propuseram o modelo chamado ,,CH 
UR,,

("chondritic uniform Reservorr"), para descrever a evolução isotópica do Nd, Esse
modelo assume que o NeodÍmio terrestre tem evoluÍdo de um reseryatório uniforme no
qual a razão sm/Nd é igual à dos meteoritos condríticos. o valor presente da razão
143Nd/144Nd deste reservatório e a sua razão 1a7Sm/1asNd são:

'ot Sm r4r Nd
,,;.-:--r , l). l()ó/ e Ì.-- = 0.512618
'""Nd r44Nd

O modelo permite calcular a razão r43Nd/144Nd do ,,CHUR',

(t), (Apêndice 4.4), de acordo à seguinte equação:

para qualquer tempo

f 'n,Nd l' ¡ r.,rnO 1rlore f 14.Sm 
ìñojet-t =t -l t-:r_, þ,' -rþquaçao(c.¡( "'Nd].,,r* l. '"oNd /.""o | ',oNd ,J.,,.n

Nos processos de fusão parcial do "CHUR',, os novos magmas tendem a ter
menor razão 1a7sm/1aaNd, e pelo tanto menor 1a3Nd/1aaNd do que os sólidos resrduais,

estes últimos são conhecidos como reservatórios empobrecidos, e terão maior razão
147smi144Nd e por tanto maior razão 143Nd/144Nd do que o manto condrítico "CHUR',. o
Modelo do "CHUR" é representado no diagrama da Figura 13.

iìia1 ii.l-l i:ì0{):r )
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Figura 13. Modelo de Evorução do "cHUR" (De paoro e wasserburg, 1976)

3.4.2. P arãmetro Petrogenêtico eHo

A razão 143Nd/144Nd é um parâmetro petrogenêtico importante, perm¡te

diferenciar a possível fonte do magma. utiliza-se o parâmetro e¡¿, definido por Depaolo
e Wasserburg (1976), como mostrado na seguinte equação (Apêndice A.4):

€ tttlt:trun¡

o qual compara a razão 143Nd/144Nd do ,'CHUR" com a razão 1a3Nd/1aaNd 
da

amostra a analisar, sendo o valor de e¡,1¿ positivo para rochas derivadas de reservatório
mantéljco empobrecido e de valor negativo para fontes rnagmáticas derivadas da crosta
(Faure, 1986).

I )riì1 ii:.]"1 . (210{j2)
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3.4.3. ldades Modelos

l(ii'::ll.itll

As idades moderos indicam o tempo no quar o magma foí diferencìado do
reservatório condrítico ou mantélico, segundo o modelo de evolução do Neodímio
"cHUR". A premissa para sua determinação (Apêndice A.4), é assumrr que no momento
da derívação do reservatório condrítico as razões isotópicas 11a3Nd/iaa¡6¡ da rocha e do
"CHUR'eram iguais, a equação para sua determinação e:

I l"NO 1""''
[ "o Nd ].",,o . 

fco,,n,"t,lt

A ldade modero terá signifrcado, só se a razão laTsmliaaNd, nâo se modificou
desde a separação do Nd do reservatório condrítico. A razão lotsm/1aaNd, não muda
nos processos de metamorfísmo, erosão e meteor¡zação (Faure, 1gg6).

3,5, SISTEMÁTICA Pb.Pb

o urânio e o Tório sâo membros da serie dos elementos actínidos. o urânio tem
número atômico g2 e massa atômica 238.0, possui três isótopos 2389, 23sg,23aU; todos
radiativos e com abundância de 99.2743%, 0.72% e o.o0s7% respetivamente. o rório
tem número atômico g0 e massa atômica 232, é conformado por um só rsótopo
radiativo, o '32Th; mais tem cinco isótopos de vida intermedia derivados do deca¡mento
do 238u, 235u, e 232Th. o 234u é um firho intermediário no decaimento do 238u. o pb tem
número atômico 82 e massa atômica 207.7, possui três isótopos radiogênicos,206pb,
20tPb e 2oBPb. Nas seguintes reaçÕes apresenta-se o decaimento do u-Th ao pb:

,= f ,"l,L
ll"ruol
[ 

,..N0,.J

lll'stl "'" ¡ 
r'u5t,rtøc

[ "'Nd J*..n, - [ ,nu *d ].,,,o

l)ìa., l:.1-Ì í2002)
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2r8 u-)206pb r-g4lle + óp- + Q

"t u-),utlrb +7ollc + 4B + e
2r2'l'h-)208Pb 

r_64 llc + 4ll- + Q

Seus valores de T1¡2 e ), são:

liic-LJSìP

Tabela 4. Valores de T1¡2 e ¡. para o U e Th (Faure, 19g6)

fsótopo Trz
.-"u

- 23Ð--
4¿68i1õ%nos --
o7o3s x lor ano. 

-U 0.0057 x 105 anos 
-

tsod x 1o 6

Th 14,010 x 10e anos

Pela configuração eretrônica simirar do u e o Th, os dois têm propriedades
químicas similares; têm estado tetravalente de oxidação U*a e Th*a com raios iônicos de
1.05 A e 1.10,{ respetivamente, podendo substituir-se mutuamente e sendo afins
geoquímicamente. Mas o U em condições oxidantes forma o lon ,,Uranyl,, (UO2)*2 com
valência + 6, o quar forma componentes sorúveis na água; portanto em condições
oxidantes o lon U é mais solúvel e separa_se do lon Th tetravalente.

Nos processos de fusão parcial e cristalização fracionada o u e o Th são
concentrados na fase riquida e incorporados nos produtos silicáticos; sendo as rochas
graníticas enriquecidas em u e Th comparadas com as rochas basárticas e
ultramáficas. Nos processos de diferenciação geoquÍmica do manto superior, o u e o Th
são concentrados nas rochas da crosta continental.

Irrar f.l.l i2()0;.,i
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3.5.1. Modelo de Evolução do pb

l!i!:r/s11

o Pb encontra-se distribuído ampramente na terra; como pb radiogênico em
minerais de rochas antigas com arto u-Th, como pb comum em minerais onde é
constituinte principar como a garena, e como eremento traço nos diferentes tipos de
rochas. A razão isotópica do pb é um registro químico dos diferentes ambientes onde
residiu, e da sua historia georógica. A composição isotópica do pb na terra, tem
evoluído, desde seu estágio primordiar até hoje, pero decaimento do u-Th, e peros
processos geológicos que modificaram as razões u/pb e Th/pb ou misturaram as
composições ìsotópicas do pb das diferentes fontes.

A primeira construção de um modero quantitativo da evorução do pb na terra foi
feita independentemente por Hormes e Houtermans (apud Faure, 19g6), é conhecido
como Modelo de simpres Estágio. o modero assume que a composrção isotópica de um
mineral com Pb "comum", como a garena, é o resurtado de uma evorução em simpres-
estagio desde o reservatório isotópico até a formação do mineral. A composição final
será o resultado da soma do pb primordiar mais o pb radiogênico formado na fonte pero
decaimento radioativo do u e Th. patterson (apud Faure, 1g86), utirizou este modero
para determinar a Ídade da terra, com dados de meteoritos construiu uma isócrona
obtendo uma idade de 4.ss t 0.05 Ga. Tatsamoto ef a/. (apud Faure, 1986) determinou
a composição prímordial da terra com dados isotóplcos de pb em troilitas, obtendo
valores de 206pbß04pb- 9.307 e 2o7pbßa|pb = 10.2294.

3.5.2. Evolução Duplo.Estágio, Stacey e Kramers

A discrepåncia de idades radiogênicas obtidas por outros métodos com as
obtidas pelo método de simpres Estágio para vários depósitos minerais, e o excesso do
Pb radiogênico encontrado em galenas em várias jazidas minerais; tornou-se
necessário o estabelecimento de modelos de evolução isotópica de pb em multi_
estágios.

stacey e Kramers (197s), propuseram uma evorução isotópica do pb em dupro-
estágio; o qual iniciou cofiì as razões do pb primordiar hâ 4,57 Ga, mas no tempo t, há

lli ,/ Jr ll , l:,rr,),/) ,l(i



3 7 Ga a razão lJlpb do reservatório foi modificada por diferenciação geoquÍrnica
permanecendo até hoje a mesma (Figura 14), para construir o modero, stacey e
Kramers ('1975), determinaram o varor médio da composição isotópica do pb na crosta
com base em analises isotópicas de rochas sedimentares e vulcânicas depositadas no
mar e isócronas Pb-Pb em rochas graníticas antigas (ponto de intercessão das
ísócronas); e com dados das razões isotópicas do pb para 13 jazidas minerais,
obtiveram os seguintes vaf ores:

Tabela 5. Valores derivados por Stacey e Krammer (1975) para o
modelo de duplo estágio.

o- 14

A
À

12

11 13 15 17 19

,ouPb/rooPb

Figura 14' Diagrama de evorução isotópica do pb em estágio dupro de stacey
Kramers ('1 975)

l,;,,,,, I, L: ', .

Estagio Tx1 ¿u6Pblza4Pb "'Pbr*Pb ¿uoPbl¿u1Pl)
F tt

S1 4.57 9.307 10.254 29.476 7.192 32.208
S2 11 .152 12.918 31 ,230 9.735 36.837

Hoje 0 18.700 1s.628 38.630 9.735 36.837
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o Pb evoluiu neste reservatório até um tempo no passado em que foi separado
dele. A equação que carcura o tempo da derivação do pb da fonte, de acordo a o dupro
estagio é:

l ''Pol| -__ l- t2.99R
t "'Pb J , I ^,,, -^,r I

f"'rqì_rr r57 r.l;.xuie, _e,l
l ''poJ

onde

T'= 3.7 x 1Oe anos.

Esta equaçâo é transcendental e não tem solução, por isto o valor de t, deve-se
determinar com ajuda de uma tabela.

A idade obtida pero método do dupro estágio terá um significado, se: 1) o pb
evoluiu em um reservatório uniforme entre 4.57 até 3.7 Ga, com os valores mostrados
na tabela 5,2) Faz 3.7 Ga os valores do reservatório foram modificados por
diferenciação quÍmica e permanecem os mesmos até hoje. 3) o pb foi removido do
reservatório num tempo t, sendo depois incorporado no mineral como pb,,comum,'. 4)
Após a separação do reservatório, a razão isotópica não tem sido modificados por
misturas com outros Pb ou por adição de pb radiogênico.

3.5.3. Modelo da plumbotectônica

o modelo da Plumbotectônica foi desenvolvido por Zarlman e Doe (.1981). Neste
modelo, a terra é dividida em três grandes reservatórios de u, Th e pb: a crosta
superior, possui alta razão ulpb e predomina o pb radiogênico; na crosta inferior a
razáo ulPt' é baixa, sendo o pb dominante não radiogênico e no manto com uma razão
U/Pb intermedia sendo o Pb radiogênico predominante.

l)r.ì¿ l:.1-i., (ir002)
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Para a Plumbotectônica a orogênese é um processo geológico onde ocorre

transferencia de material entre os três reservatórios, ocasionando uma mistura química

e isotópica entre eles; nestes processos as composições isotópicas dos reservatórios

tendem a se homogeneizar.

Cada ambiente geológico: crosta superior, crosta inferior, arcos maduros, ilhas

oceânicas possuem composições isotópicos parliculares que permitem sua

diferenciação. Por tanto com as relações das razões 206p1¡l2oapb,2o7pbl'japb 
e

2aBPbl204Pb, é possivel conhecer os ambientes geológicos de formação de rochas.

Zarlman e Doe (1g81) elaboram diagramas 208pb/204pb x 2oupb/2oapb 
e

207Pbl204Pb x 206Pbl20aPb, onde estão representadas curvas de evolução dos isótopos

de Pb para o manto, crosta superior, crosta inferior e ambiente orogênico; nestas curvas

a evolLrção isotópica do Pb na terra é simulada com um crescimento de crosta

continental em séries de orogenias cada 400 Ma.

i),4;r lr.l l (2(10? )
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4. GEOLOGIA REGIONAL

4,1, CONTEXTO TEGTONICO

O território da Colombia está localizado na intercessão das placas litosféricas da

América do sul, Nazca, caribe e do Bloco do Panamá. Do ponto de vista tectônico seu
território é dividido em duas regiões pelo sistema de Falhas do Guaicáramo ou de
Borde Llanero (sFG): a primeira de natureza cratônica localizada no oriente do pais

(oriente do SFG) na região conhecida como ''Llanos Orientales y Amazonía',, a qual é
caracterizada por apresentar uma mofologia suave e de planícies; a segunda região

tectonicamente instável, é constituída pelos Andes colombianos que apresentam três
cadeias montanhosas, a saber: Cordilheiras Ocidental, Central e Oriental que se

estendem com direção aproximada norte-sul.

A região cratônica laz parle da borcla NW do Cráton Amazônico, e jnclui as

seguintes unidades: Complexo MigmatÍtico de Mitú (CMM) com idades Rb-Sr

isocrônicas entre 1780 e 1405 Ma (Priem ef al., 1982), o Grupo Roraima e a Formação

La Pedrera que cobrem o CMM: apresentam idades minlmas K-Ar de 18S0 e 1S00 (em
diques de diabásio que o intrudem) (Keats, 1976); a Formação piraparana, seqüencia

vulcanosedimentar com idades K-Ar de 920 e 764 Ma, e Rb-sr convencional de 1200

Ma (Priem et al., 1982). Segundo as provÍncías definidas por Tassinari ef a/. (1999),

essas unidades fariam parle das províncias geocronológicas Ventuari-Tapajós (1,95-

1,80 Ga) e Rio Negro-Juruena ('l ,B-1,55 Ga).

Os Andes Colombianos são uma colagem de orógenos e terrenos suspeitos

originada desde o Neoproterozóico até hoje. Podem-se dividir em dois domínios

geológicos principais limitados pelo Sistema de Falhas de Cauca-Romeral (SFCR); o

primeiro a leste do SFCR, é de afinidade siálica sendo constituido pela borda oriental

da CordilheÌra Central e a Cordilheira Oriental; o segundo a oeste do SFCR, é de

afinidade simática sendo representado pela Cordilheira Ocidental.

O domínio de afinidade siálica, apresenta um embasamento metamórfico

precambriano e paleozóico; que na cordilheira central é intrudido por batólitos de

ir,:lli ;7j
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idades mesozóicas e cenozóicas e na cordilheira oriental é coberto amplamente por
seqüêncìas sedimentares paleozóicas, mesozóicas e localmente cenozóicas que fo ram
afetadas por falhamentos do tipo normal no Mesozóíco, e no cenozóico superior por
dobramentos e falhamentos de tipo reverso e de empurrão, que causararn o
levantamento da cordilhe jra oriental (cooper ef a/., 199s; Taboada, 2000); localmente

encontram-se rochas vulcânicas do Triásico na parte norle da Cordilheira Central e

cordilheira oriental, assim como na parte sul da cordilheira oriental, Esse domínio foi
originado pela acreção sucessiva de terrenos até o paleozóico inferior ( Etayo ef a/.,
1986) ou desde o Paleozóico superior até o cretáceo superior (Toussaìnt e Restrepo,
1 989); e foi afetado por rifteamento no Permiano ou Triásico (Etayo ef a/., 1996),

O segundo domínio, de afinidade simática, é constituído por rochas de crosta
oceânìca, basaltos e sedimentos marinhos, de idade cretácica, afetados por vulcanismo

e magmatismo no cenozóico e cobertos por rochas sedimentares cenozóicas; foi
originado pela acreçáo sucessiva de terrenos alóctones no Mesozóico e cenozóico
(Aspden et al.,1987: Etayo ef a/., 1986; Restrepo e Touissant, 1988).

No Mioceno médio (12.9-'l 1.8 Ma) o bloco do Choco, de natureza alóctone (arco

Panamá-choco) foi acrecionado, à cordilheira ocidental, sendo a zona de sutura

representada pela falha de Uramita (Duque-Caro, 1990); a colisão ocasionou o
movimento sinistral do sistema de Falhas de cauca-Romeral na região norte do pais

(Paris e Romero, 1994; Ego ef a/., '1 995); os movimentos transcorrentes do Sistema de

Falhas de cauca Romeral deram origem a bacias do tipo "pull apar1" ocasionando o

adelgaçamento do embasamento permitindo desta forma a ¡ntrusão dos corpos

subvulcânicos da Formaçáo Combia (Ordoñez, 2001). O pórfiro de Marmato,

encaixante da mineralização objeto deste estudo, é um corpo subvulcânico pedencente

à Formação combia, intrudido no sistema de Falhas de cauca Romeral no Mioceno

tardio (Restrepo et al., 1981); a última movimentação do SFCR, ocorreu há 5,6 Ma j 0,4

(Vinasco, 2001) (Figura 15).

l)la;r fr.l-1.. (2002 )
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4.2. GEOLOGIA DA ÁREA DE MARMATO

1f,i9 lrllL

Do ponto de vista regional, as unidades geológicas na região de Marrnato

alongam-se na direção norte-sul, sendo limitadas por falhamentos ¡mpoftantes
pertencentes ao sistema de Falhas de cauca Romeral. González ef at (19g5) propõe a
denominação de complexos para estas unidades denominando-as de leste para oeste
como: Complexo Quebradagrande, limitado a leste pela falha de San Jerónimo e a

oeste pela fafha de silvia-Pijao; complexo Arquía, limitado ao leste pela falha de silvia
Pijao e ao oeste pela falha de cauca-Almager ou Mistrató; e a Formação Barroso a

oeste da falha de cauca-Almager (Figura, 16). Espalhadas entre os complexos de
Arquía e Quebradagrande aparecem corpos de rochas ultramáficas e de grabros como
o Stock de Pácora e o Stock de Cambumbia; já a leste do Complexo Arquía, NW do

Marmato, aparecem as rochas qu artzo-dioriticas do stock de Támesis. cobrindo essas

unidades ocorrem as Formações Amagá e a parte vulcânica e vulcanosedimenta¡ da

Formação Combia.

O Stock de Marmato é um corpo subvulcânico de forma alongada com

orientação norte-sul, com aproximadamente 20 Km de comprimento e 5 Km de largura;

o qual encontra-se colocado no sistema de Falhas de cauca-Romeral, cortando rochas

metasedimentares e metavulcânicas do complexo Arquía, corpos de gabros e rochas

ultramáficas, as seqüências sedimentares da Formação Amagá e as rochas vulcânicas

e vulcano-sedimentares da Formação Combia.

4,2.I. ESTRATIGRAFIA

A descrição geológica das unidades estratigráficas foi baseada nos trabalhos de

Calle ef al. (1984) e Gonzâlez ef a/. (1980), que cartografaram as folhas na escala 1 :

100.000, 186 Riosucio e 187 salamina. Para facilidade de descrição, as unidades

geológicas aflorantes na região de Marmato, podem ser agrupadas por idades, no

Mesozóico e cenozóico. o Mesozóico incluiu o complexo Arquia, os corpos de gabros,

l)1a7, fì ll , (?00i.r)
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o stock de Támesis, os complexos ofiolíticos e rochas ultramáficas. o cenozóico
compreende a Formação Amagá e a Formação Combia (Figura 17).

4.2.1.1. Unidades Mesozóicas

a. Complexo Arquía

Esta unidade estratigráfica foi denominada como Grupo Arquía por Restrepo e
Toussaint (1975); como Xjstos do Rlo cauca por Gonzâlez (1976) e calle ef at. (1g84);
e como Complexo Arquía por González (1995).

calle ef al. (1984) divide esta unidade em: (i) xistos qua¡1zo-sericíticos com
laminações finas compostas por quartzo, plagioclásio, muscovita, clorita, biotita, calcita,
grafita, ocasionalmente clinozoisita, clorjtóide, granada e como acessórios esfeno,
zircão e ilmenita. (ü) xistos anfibolíticos, localmente com granada. Os xistos anfibolíticos
apresentam variações mineralógicas a xistos cloríticos compostos de plagioclásio,
clorita, clinozoisita, e de menor proporção actinolita; e variações a xistos actinoliticos
compostos por: plagioclásio, actinolita, e menor proporção de clinozoisita e clorita de
origem secundária. (iii) os anfibotitos são de granulação fina a grossa, apresenta
foliação e são bandados. Mineralogicamente, apresentam bandas claras compostas de
plagioclásio, epídoto; bandas escuras compostas de hornblenda; focalmente apresenta
textura porfiroblástica, com grãos de granada, hornblenda e plagioclásio. De acordo
com a presença de almandrna, o metamorfismo é de pressão media estando no fácies
epidoto-a nfibolito.

A idade desta unidade é ainda discutível. segundo calle ef a/. (1984) esta
unidade é de idade Paleozóica, com metamorfismo cretácico. Restrepo e Toussaint
(1974) admitkam idade Jurássica; Restrepo e Toussaint (1g75); com base na ìdade K-
Ar de 110 t B Ma obtida em hornblenda de xisto actinolítico e de 110 t s Ma, K-Ar em
anfibólio de Anfibolito, colocou este grupo no cretáceo inferior e Toussaint e Restrepo
(1976) consideraram a idade de 108 Ma. (K-Ar em xisto actinolítico) como do ultimo
evento térmico.

|r I I li (2û,r ,)
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b. Gabros

lr:.ì(;. i.l::jj:)

carre ef ar. (1984) descreve os gabros como rochas de granuração media,
compostos por pragiocrásio, hornbrenda, sericita, zoisita-crinozoisita, crorita, carcita e
epidoto; como minerais acessórios apresentam-se biotita, esfeno e apatita e como
opacos, magnetita-ilmenita alterada a esfeno. Estas rochas são consideradas por
aqueles autores como pertencentes a Complexos Ofiolíticos quando estão associadas a
rochas ultramáficas; mas também como corpos intrusivos que podem ser
correlacionáveis com os gabros de pueblito, que segundo Vinasco (2001) são de idade
Triásica.

c. Rochas Ultramáficas

conforme care et at. (1g84) as rochas urtramáficas são serpentinitos, com
ocorrência locar de peridotitos parciarmente serpentin izados. Estes serpentinitos são
maciços, de cor verde, xistosos de granuração fina e contém óxidos de ferro;
apresentam ainda textura alotriomórfica e são compostos de antigorita e m¡nera¡s
opacos.

d. Stock de Támesis

o Stock de Támesis, iniciarmente definrdo por caile et ar. (1984), é composto por
rochas equigranurares de granulação média, textura hipidiomórfica, rocarmente
pegmatítica ou Porfírica. seus componentes são pragiocrásio, augita, hornbrenda, biotita
e localmente ortoclásio. os minerais acessórios são: clorita, zircão, apatita e ilmenita.
Apresenta fácies dioríticas, granodiorÍticas e gabróides. sua idade e de 124 + 6 Ma,
conforme umå datação K-Ar em hornblenda (Calle ef a/., 1980).

!1
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e. Com pl exo Q u ebradag ra nde
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o complexo Quebradagrande foi definido iniciarmente como Formação por
Grosse (1926), posteriormente González ef a/. (199s) o denomina como complexo.
Consiste de dois membros: o primeiro de origem vulcânico constituído pr¡nc¡palmente

por diabasas, o segundo membro é constituido por rochas sedimentares, argilitos,
siltitos, grawackas de granulação fina, localmente alternam rochas vulcânicas. segundo
González ef a/. (1995) sua jdade é cretáceo inferjor a médio.

4.2.1 .2. Unidades Genozóicas

a. Formação Amagá

A Formação Amagá foi definida por Grosse (1926), a divide-se em três membros:
superior, médio e inferior.

calle ef al. (1984) descreve o membro inferior como composto por estratos de
conglomerados, camadas de até 0.7 m de carvão, arenitos conglomeráticos e argilitos.
o membro médio é constituído por argilitos de cor cinza, arenitos de cor clara e cinza,
isoladamente conglomeráticos e capas de carvão até de 3 metros. o membro superior é

constituído por arenitos bem cimentados de cor creme, argilas de cor ocre,
isoladamente bandas de rochas conglomeráticas e carvão. sua idade é oligoceno
Superior-Mioceno lnferior (Van Der Hammen, 1960, 19S7).

h. Formação Combia

A Formação combia foì descrita inicialmente por Grosse (1926). calle ef a/.

(198a) a descreve como uma unidade vulcano-sedimentar, constituída por uma mistura
de rochas piroclástìcas, lavas, e rochas vu f ca noclásticas. As rochas piroclásticas

consistem em aglomerados e brechas com bombas e blocos de basaltos e andesjto; e
tufos de composição intermedia. As lavas são de composição básica, textura afanítica a

i.lì¡2. 1i:.1.1.. (tì00.1)
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Porfirítica; com fenocristais de augita, feldspato ou hiperstênio. Apresenta intercalações
de tufos, lavas e aglomerados.

Restrepo et ar. (1981) denomìna aos corpos subvurcânicos de compos ição
andesítico-dacítico (assim como as rochas piroclást¡cas e lavas intercaladas com
rochas sedimentares), como pertencentes ao magmatismo associado à Formação
combia. Essas rochas apresentam ¡dades tanto das ravas como dos corpos
subvulcânicos de 9,1 t 1 Ma (K-Ar em rocha total do basalto do Cangrejo); B t 4 Ma (K_

Ar em hornblenda do Dacito-pórfiro dos Farallones de La pintada) e de 6,3 r 0,7 (K_Ar
em hornblenda do Stock de Marmato).

A n d e s ito- D a c i to P ó rfi ro s

Restrepo et al. (1981) menciona entre outros corpos subvulcânicos associados à
Formação combia, o stock de Marmato, o de Los Farallones de la pintada, o de,'cerro
Tusa" e o de corcovado. segundo Alvarez (19g3), Marriner e Millwar (1g84), ordoñez
(2001) estas rochas intrusivas andesíticas e dacíticas fazem parte de uma serie cálci-
alcalina a toleitica.

Segundo Calle ef al. (1984) os andesifo-pórfiros apresentam textura porfirítica,

com fenocristais de plagioclásio e hornblenda, dentro de uma matriz afanítica de cor
cinza clara; caracterizam-se, ainda, por apresentar cloritização dos minerais
ferromagnesianos e sericitização dos feldspatos. os dacito pórfiros são rochas de cor
cinza clara, por vezes amarelada por alteração supergênica de sulfetos. os fenocristais
são de plagioclásio, quartzo bipiramidal e hornblenda.

Stock de Marmato

González (1980) descreve este stock, encaixante dos ve jos mineralizados, como
rochas de cor cinza clara e verde escura com textura afano-porfiritica. A rocha
predominante é um andesito pórfiro, com gradações a dacito pórfiro e microdiorito
porfirítico. o plagioclásio presente é andesina, ocasionalmente com inclusÕes de
epidoto e quartzo; o quañzo ocorre subordinadamente. A hornblenda é o

l1i.L' i ll t: ti\)2)
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ferromagnesiano mais abundante e como minera¡s acessórios ocorrem magnetiia e
pirita disseminada.

As idades reportadas para as rochas sub-vulcânicas, geneticamente

relacionadas com o Pófiro dacítico-a ndes ítico de Marmato, tem sjdo obtidas pelas
sistemáticas Ar-Ar e K-Ar: Vinasco (2001)obteve uma idade Ar-Ar em biotita de 6,75 t
0.06 Ma; González (1976) no Pórfiro andesítico da Felisa obteve idades K-Ar de 2,1 t
0,1 Ma em horblenda e 6,8 t 0,3 Ma em biot¡ta. No pórfiro dacítico-a ndes ítico de
Marmato, Restrepo ef a/. (1981) obt¡veram uma idade K-Ar de 6.3 r0.7 Ma em
hornblenda.

4.2.2, ESTRUTURAS

O Distrito Mineiro de ouro de Marmato encontra-se na parte ocidental do sisterna
de falhas cauca-Romeral-Patia, que possivelmente serviram de canal para os corpos
subvulcânicos porfiríticos de idade Mioceno superior.

o sistema de Falhas de Romerar é constituído por uma serie de falhas
subparalelas, com direção norte-sul, que se estendem desde o Equador até o norte da
colômbia. Regionalmente este sistema de Falhas marca o limite entre rochas de
afinidade oceânica a oeste e rochas de afinidade continental a leste. segundo paris ef
al. (1994) e Ego ef al. (1995), este sistema possivelmente teve um movimento destral
no cretácico, desenvolvendo um movimento lateral esquerdo durante o Mioceno-
Plioceno no noroeste do país. Ao sul, os movimentos da falha são de tendência inversa

com componente lateral direito.

segundo calle ef al. (1984), na região de Marmato, a zona de cisalhamento de

Romeral, tem direção N-NW e apresenta deslocamentos verticais que colocam em

contato rochas metamódicas com rochas ultramáficas.

l)iaz i:.1-! , (2(102 ) li4



l.lriij().l¡jli¡o ( jo l\J.tslr¿)(jo
lq!,lrlll

5. cEOLOGtA DE MARMATO E MTNERALTZAçöES AURíFERAS

As mineralizações de Marmato consistem de veios distencionais subverticais,
com orientação NW, e espessura de até 2m; preenchidos de pirita, esfarer¡ta, garena,
arsenopiríta, pirrotita, calcopirita; mais raramente prata, argentita, ',polybasite,,, ouro
electrum (Au'Ag), teruretos, surfossais de Bi; como ganga carbonatos e qua rtzo
subordinado. os veios estão encaixados no Andesito-Dacito pórfiro do stock de
Marmato, o qual intrude os xistos do complexo Arquía e as rochas sed¡mentares da
Formação Amagá. considera-se que os Andesito-Dacito pórfiros que afloram nas
cercanias de Marmato, Riosucio e supía perlençam ao mesmo sistema intrusivo,
podendo estar conectados em profundidade.

A atividade minera no municÍpio de Marmato concentra-se em quatro setores a
saber: Marmato, Echandía, cien pesos e Marrnato Bajo. Já de forma regional as
mineralizaçÕes do Marmato fazem parte do denominado Distrito Marmato-supia_
Riosucio, que compreende os municípios dos mesmos nomes, o qual é caracterizado
pela presença de várias minas de ouro epitermal encaixadas nesses corpos intrusivos
subvulcånicos Porfiríticos.

5.1 GEOLOGIA LOCAL DE MARMATO

A descrição da geologia local baseou-se no mapeamento geológico na escala
1:5.000 realizado por cuellar et at. (1982); nos trabalhos geológicos realizados por
Gonzâlez (1980), Buenaventura (1997), Bedoya (1998) e Rossetti ef a/. (1999); além
das observações feitas pelo próprio autor.

Na área do Distrito Mineiro de Marmato, as rochas mais antigas, que constituem
o embasamento, pertencem ao complexo Arquía. Na região afloram de forma isolada
no setor de Echandía, sendo representadas por xistos grafitosos compostos por biotita_
grafita-q uartzo, de fácies anfibolito baixa; e por xistos compostos por clorita-
plag ioclásio-q uartzo, de fácies xistos verdes (Rossetti ef a/., 1999).

l) 1 !' l1 i)rti,/)



observam-se, em pouca extensão, no denominado Arto do Burro e ao NW de
EchandÍa, rochas sedimentares do Mioceno, pertencentes à Formação Amagá,
particurarmente do seu membro superior. Esta Formação está representada, nesse
setor, por forherhos da cor verde que apresentam raminação pobre; e congromerados
compostos de seixos arredondados de quartzo e fragmentos de rocha (Buenaventura,
1997).

A rocha mais recente da região é o Andesito-Dacito pórfiro de idade Mioceno
superior, que afrora ampramente no município de Marmato e constìtui a rocha
hospedeira das mineralizações.

os principais traços estruturais da área de Marmato são alguns falhamentos
subverticais com direção NE, como a farha o obispo; assim como pequenas farhas com
pouco deslocamento; veios e diacrases distencionais com orientação principar NW e
secundaria NE (Figura 1B).

5.1.1. ANDESITO-DACITO PÓRFIRO DE MARMATO

os corpos subvurcânicos porfiríticos, são de composição dacítica no centro e
andesítica nas bordas, segundo Rossetti ef a/. (1g9g) apresenta mudanças texturais de
forma gradual, mas sendo formado primeiro o andesito pórfiro e depois o dacito pórfiro.
Na área de Marmato os andesito-dacito pórfiros estão afetados por ampra propiritização,
e localmente na zona dos veios mineralizados por forte alteração fílica.

5.1.1.1. Andesito pórfiro

o andesito pórfiro afrora ao oeste do munícípio de Marmato e também ao oeste
da rodovia Mederrín-Manizares, na parte inferior da vira Er Llano (Figura 1B). No setor
de Echandía na mina prata Fría, sâo as encaixantes dos veios minerarizados e estão
afetadas por alteração propilítica (amostras FHD_4 e FHD_6); estas rochas são
andesitos com textura porfírica composta por fenocristais de pragiocrásio (arterados a

,r,r, tJ1 , ,rrlr
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serjc¡ta e carbonato), minerais máficos (alterados a clorita, carbonatos, óxidos e esfeno
segundo Rosserti ef a/. (1 ggg)) e mais raramente pequenos cristais de qua rtzo
corroidos; todo dentro de uma matriz microcristalina inequigranular muito fina composta
por plagioclásio e clorita (subordinadamente por sericita e calcita); também contem
magnetita mais raramente apatita, epidoto e zircão. os fenocristais de plagioclásio
(andesina) são de granuraçäo grossa (2 a 4 mm), estão zonados e macrados; os
minerais máficos são constituídos por hornblenda e biotita geralmente cloritizados.

5.1.1.2. Dacito Pó¡firo

o Dacito Pórfiro afrora no setor de Echandía (minas: La parma, La Negra, La
Maria, Aguaceral), no setor de cien pesos e no setor de Marmato Bajo; é a encaixante
dos veios, onde pode estar proplritizado (amostras FHD-20 e FHD-28). A rocha é um
dacito com textura porfirítica constituído por fenocristais de plagioclásio (alterado a
sericita, calcita, epidoto), quartzo e minerais máficos (alterados a clorita, calcita e
óxidos); todos dentro de uma matriz equigranular muito fina composta de plagioclásio,
quartzo, sericita e carbonatos; também contem abundante magnet¡ta e
subordinadamente apatita. os fenocristais de plagioclásio (andesina) estão maclados e
zonados (Figura 19), segundo Rossetti ef a/. (1g99) quando frescos apresentam uma
zonação inversa (albita 86, anortita 14 no núcleo; e albita 83, anodita 1 z nas bordas); e
quarlzo é de granuração grossa, apresenta bordas corroídas e formas de gorfos; os
máficos, hornblénda e biotita, geralmente estão cloritizados.

5.1.1 .3. Outras rochas associadas ao Andesito-Dacito pórfiro

Rossetti ef a/. (1999) a partir de amostras de testemunhos de sondagem, sugere
a presença de diques de até 10 metros de espessura de andesito megaporfirítico
coftando o Andesito-Dacjto Pórfiro. Estas rochas seriam formadas por fenocristais de
plagioclásio e anfibólio de granulação grossa até 2.s cm, raramente quartzo corroido; a
malriz é fina composta por agregados de crorita e carcita; rocarmente aparecem
restritos opacos e apatita. o plagiocrásio apresenta zonação oscilatória (albita 5g,

1rr.r,/ I li i2rlil )
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Anortita 41 no núcreo e nas bordas arbita 92, anodita B), gerarmente está artera.do a
calcita e sericita. A hornbrenda artera a um inter-crescimento de crorita, carbonatos,
sericita e óxidos de titânio e esfeno. para Rossetti ef a/. (1ggg) o andesito
megaporfirítico é posterior à formação do Andesito_Dacito pórfiro.

5.1.2. ASPECTOS ESTRUTURAIS

os principais traços estruturais da área de Marmato são afguns falhamentos do
tipo subvertical, farhamentos de pouco desrocamento, veios distencionais e diacrases
dilatacionais. os farhamentos principais apresentam orientação N, NE e NW; na zona
das mineralizações o acidente mais importante é a farha o obispo, a quar apresenta
orientação N25E e coroca em contato rochas do comprexo Arquía com o Dacito pórfíro
de Marmato; também a Farha da euebrada La prata, a quar apresenta orientação
N70W e segundo Buenaventura (1997) está relacionada com os veios minerallzados da
zona. As diaclases diratacionais apresentam uma extensão de poucos metros e não
tem preenchimento; já nos veios distencionais que foram os canais dos fruidos
mineralizantes, encontram-se minerais irjÍomórficos de origem hidrotermal e texturas de
"pente", indicando um crescimento em espaço aberto.

Segundo Rossetti ef a/. (1999) na parte

existiram três eventos de deformação: dúctil,
respectivamente.

central do município de Marmato

dúctil-frágil e rúptil; 81 , 82, 83,

o evento Bl afeta os xistos do comprexo Arquía e foi anterior aos corpos
subvulcânico Por-firíticos.

o evento 82 afeta a Formação Amagá e os corpos subvurcânicos. originou
cataclasitos nas bordas dos corpos intrusivos; e pode estar reracionado com a
colocação dos corpos magmáticos nas rochas sedimentares encaixantes.
o evento 83, foi posterior à intrusão dos corpos subvurcânicos, afetou as rochas da
Formação Amagá e os Andesito-Dacito pórfiros. É representado por diacrases
dilatacionais dispersas e veios distencionais que hospedam a minerarização.

I t1. t,, l: â l,/nA2\
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Apresentam-se duas orientações principais, A e B, o sistema A foi o principar canar
dos fluidos hidrotermais durante o evento mineralizante de ouro, tem uma or¡entação
dominante N70W e é constituído por diaclases, veios distencionais e ìsoladamente,
por pequenos farhamentos, o sistema B, com or¡entação principar N 50 E, é
composto por diaclases e isoladamente por falhas pequenas.

No setor de Echandía, nos níveis La Maria e Aguacerar as estruturas que
controlam a mlnerarização têm orientaçâo N4o-60w (López-Rendón, 1991); nos níveis
de La Palma e La Negra, a orientação das estruturas é N60-BOW (López-Rendón e
Bedoya, 1991). No setor de cien pesos, na mina La Mona, a orientação é E-w
(Restrepo, 1989); na mina Viilonza, Nss-z1w (Medina, 1989). No setor de Marmato
Bajo os filões têm as seguintes orientações: N30-40w, N40-ssw, Nss-7sw, N6ow
(Bedoya, 1998).

5.2. DESCRTçÃo oas MTNERALTZAçöES

No Distrito Mineiro de Marmato encontram-se varias minas que extraem
beneficiam ouro; podem-se distinguir quatro setores principais onde concentra-se
atividade minera: Echandía, cien pesos, Marmato e Marmato Bajo (Figura s).

No setor de Echandia as principais minas são: prata FrÍa, La Maria, Aguacerar, La
Negra, La Felicia e La Palma; com cotas entre 1600 e 1450 metros.
No setor de Cien Pesos encontram-se as minas: La Ratonera, Torno ll, La
wakonda, La Mona, Virronza e ra Dorotea; com cotas entre 1430 até 1300 metros.
No município de Marmato encontrasse a mina El Doscientos, com cota de 1300
metros

No setor de Marmato Bajo, encontra-se a mina La Maruja com cotas entre .r260 
até

160 metros.

a
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Visando obter maior clareza nas descrições e interpretações, as mineralizações
do Distrito de Marmato foram divididas informalmente em três níveis do sisterna
hidrotermal: parte superficial, referente ao setor de Echandía; parte intermediaria,
referente ao setor de cien pesos; e parte profunda, referente ao setor de Marmato
Bajo.

5.2,1. MINÉRIO E PARAGÊNESE MINERAL

No Distrito Mineiro de ouro de Marmato, as minerarizações encontram-se em
veios distencionais com espessuras de até de 2m, continuidade horizontal de até 250m,
e de 50m na verticar; a minerarização também se apresenta como brechas
mineralizadas e como stockwork.

os veios apresentam zonação raterar, nas paredes formam-se bandas de
abundante pirita, a quar também invade às encaixantes como microveios; na parte
central dos veios, podem ser encontradas bandas de esfarerita; entre os espaços ribres
do veio, foram depositados os restantes sulfetos e os minerais de ganga. As brechas
estão preenchidas de carbonato e poderiam ter invadido os veios previamente
fraturados (López-Rendón e Bedoya, 1989; López_Rendón, 1991).

No setor de Echandía os minerais mais abundantes são: pirita, esfalerita, garena;
menos abundante carcopirita, arsenopirta, pirrotita; mais raramente argentita, ouro,
electrum (Au-Ag) (López-Rendón e Bedoya, 1989; López_Rendón, 1991). No setor de
Marmato Bajo os minerais mais abundantes são: pirita, pirrotita, esfarerita, arsenopirita,
calcopirita, ouro, galena, marcasita,,,polybasite" (Bedoya, .l 998).

5.2.1.1 . Relações mineralógicas

As relações mineralógicas dos minerais de minério foram realizadas a padir do
levantamento bibliográfico e das descriçÕes das seções polidas (feitas no microscópio
de luz refletida e no MEV para a seleção e interpretação das análises isotópicas).

l)¡iì,'. It l"l i,?Al)2)
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a. Ouro-Prata

lCu-l..llìÍ)

Fol encontrado ouro electrum (Au-Ag), como mineral acessório, em todos os
setores do Distrito Mineiro de Marmato. Apresenta-se como microgrãos e preenchendo

microfraturas nas piritas (amostras FHD-7, FHD-14, FHD-21) e como microglóbulos

dentro de galena (FHD-7, associado a prata e teluretos); a relação Au:Ag, varia nas
piritas de 1:1 até 4.1 , e nas galenas é de 1:1 (Figura 20,21).

No setor de Echandía, segundo López-Rendón (1991)o ouro está dentro de
pirita, intercrescido com pirrotita, dentro de esfalerita associado a quartzo e dentro de
prata. No setor de cien Pesos o ouro está associado a pirita e esfalerita (Medina, 19Bg;

Restrepo, 1989), No setor de Marmato Bajo, segundo Bedoya (1998) está presente em
todos os minerais, entre outros: associado a polybasite em planos de clivagem de pirita,

dentro de pirita, associado a carbonato substituindo pirita, associado a calcopirita,

dentro de esfaleriia, associado a minerais de ganga, dentro de arsenopirita, associado a
pirrotita, associado a galena.

b. Prata

A prata foi encontrada como mineral acessório em todos os setores. Apresenta-
se intercresc¡da com galena (amostra FHD-2), dentro de esfalerita (amostra FHD-lg),
em galenas argentíferas (amostra FHD-2, FHD-7, FHD'21 e FHD-23). Observou-se
prata associada a teluretos e sulfossais de Bi, substituindo a galena nas bordas,
preenchendo microfraturas associada a sulfossais de Bi (amostra FHD-7 e FHD-23).

(Figura 22,23).

No setor de Echandía, segundo López-Rendón (1991) encontra-se argentita

dentro de esfalerita e dentro de pirita tardia (py2). No setor de Marmato Bajo, Bedoya

('1998) descreve Polybasite que substitui Pirita (Py1), pinotita, arsenopirita e esfalerita;

está associada com: galena, calcopirita, quartzo e ouro.
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Figura 20. Amostra FHD14, imagem no microscópio de luz refletida.
pirita (Py), preenchendo microfraturas e em microgrãos.
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Figura 21 . Amostra FHD-7. A) Microglóbulo de ouro em galena (lmagens ES e EDS) e espectro
B) Ouro electrum (Au-Ag) em pirita (lmagens ES e EDS) e espectro.
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Figura 22. Relação Prata-Galena. A) Amostra FHD-2, intercrescimento de galena e argentita (imagem
EDS) e espectro. B) Amostra FHD-23, Prata associada a Teluretos; substituìção aparente de galeña
argentífera por sulfossais de Bi-Ag (imagem EDS) e espectro.
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Figura 23. sulfossal de Bi-Ag preenchendo fraturas. A) lmagem EDS. B e c) Espectro do
mineral. D) Análise semiquantitativa.
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c. Pirita

lG(!li¡ìíl

A pirita é o mineral mais abundante, aparece em todos os setores (Echandía,
cien Pesos e Marmato Bajo); aparentemente existem dois eventos de formação de
pirita, já que são observadas piritas euedrais de granuração mais fina (py2) que
substituem as piritas anteriores (Py1). pirita substitui a pirrotita (amostras FHD-14, FHD_
19b, FHD-22 e FHD-23); é substituÍda pelos outros mineras. No setor de Echandia a
pirita é substituída por esfalerita (amostra FHD-2) e por galena (López-Rendón, 1991;
López Rendón e Bedoya, 1989), aparece intercrescida com arsenopirla (López,Rendón
e Bedoya, 1989), e também Py2 substitui a garena (amostra FHD-2, FHD-7). No setor
de Cien Pesos, pirlta é substituída por esfalerita e intercrescida com arsenopir¡ta
(Medina, 1989; Restrepo, 19s9). No setor de Marmato Bajo, segundo Bedoya (1998) a
pirita do primeiro evento (Py1 ) é substituída por todos os outros minerais (excetuando a
pinotita) e foi afeitada por um evento de deformação junto com a esfalerita; já a pirita do
segundo evento (Py2) é de granulação fina e apresenta formas euédricas, subédricas e
foi depositada após o evento de deformação e está associada a calcjta e clorìta (Figura,
24,25,26).

d. Pirrotita

A pirrotita foi encontrada em amostras dos setores de cien pesos (FHD-14) e
Marmato Bajo (FHD-19b , FHD-22, FHD23), aparece como acessório dentro de pirita, é
substituída pela pirita e calcopirita (amostra FHD-22). No setor de Echandía, López-
Rendón (1991) menciona pirrotita em menor quantidade e associada ao ouro. No setor
de cien Pesos, segundo Medina (1989) e Restrepo (1989) a pinotita está intercrescida
com calcopirita. No setor de Marmato Bajo, a pirrotita é o segundo mineral em
abundância, e o primeiro na seqüência paragenética sendo substituído por todos os
outros minerais (Bedoya, 1998) (Figura 25,26).
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Figura 24. Amostra FHD1g, imagem no microscópio de luz refletida. A-B) Pirita (Py) fraturada

com microcristais de galena (Gal) e calcopirita. C-D) Microcristais de calcopirita substituindo a



Figura 25. Amostra FHD14, lmagem no microscópio de luz refletida. A e B) Pinotita (Po) dentro
de pirita (Py); pirita substitui a pirrotita. C) Pirita fraturada com microcristais de calcopirita, galena
e esfalerita. D) Pirita 2 (Py2), substitui a pirita 1 (Py1).
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Figura 26. Amoslra FHD22, lmagem no microscópio de luz refletida. A e B) Pirrotita (Po)
substituída por pirita (Pyz) e calcopirita (Cpy); pirita substituída por calcopirita. C) Pirita fraturada.
D) Pirita com microcristal de calcopirita.
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e. Galena

l(:j(¡l.J:i')

Galena é um mineral que foi encontrado nos três setores (amostras FHD-2, F HD-
7, FHD-14, FHD-19, FHD-21 , FHD-22, FHD-23), alguns das galenas são argentífer¿s.
No setor de Echandía, galena substitui a pirita (López-Rendón, 19g1; López-Rendón e

Bedoya, 1989), também é substituída por p¡rita (amostra FHD-2 e FHDT). No setor de
cien Pesos se encontra como pequenos cristais dentro de esfalerita (amostra, FHD- 14).
No setor de Marmato Bajo, galena apresenta-se como pequenos microcristais dentro de
pirita substituindo-a (amostra FHD-21), assim com em fraturas associadas a prata,
teluretos e sulfossais de Bi (amostra FHD-23); segundo Bedoya (1998), no setor de
Marmato Bajo a galena é um mineral acessório, pode-se observar dentro de pirita
ocupando espaços intersticiais, substituindo esfalerita, intercrescida e substituindo a

calcopirita e substituindo a arsenopirita.(Figura 27, 28, 29).

f. Arsenopir¡ta

Arsenopirta só foi observada na amostra FHD-2, sua relaçâo não é muito clara,
mas parece substituir e estar intercrescida com pirita. Arsenopirita é de pouca

abundância e está intercrescida com pirita no setor de Echandía (López-Rendón e

Bedoya, 1989) e no setor de cien Pesos (Medina, 1989). No setor de Marmato Bajo,
segundo Bedoya (1998) a arsenopirita é o mineral que segue em abundâncìa a pirita e

pirrotita; se pode observar substituindo e intercrescida com pirita, e intercrescida com
esfalerita (Figura 30).

g. Esfalerita

A esfalerita é um mineral abundante, foi encontrada nos setores de Echandía
(amostra FHD-2, FHD-7), Cien Pesos (amostras FHD-14, FHD-1S, FHD-17) e Marmato
Bajo (amostra FHD-19, FHD-21).
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Figura 27. Amostra FHD2. A) Galena (e) substituída por quartzo g), pirifa2 (i), esfalerita (h)
e mineral formado a partir da galena fi e g) (lmagem EDS). B) Espectro da galena. c)
Espectro do quartzo. D e G) Espectro do mineral formado a partir de galena. Ef Espectro
da esfalerita. F) Espectro da pirita.



Figura 28. Amostra FHD21, imagem no microscópio de luz refletida. A, B e C) Microcristais de
Galena (Gal) em fraturas de Pirita (Py). D) Galena intersticial em Pirita.



Figura 29. Amostra FHD23, imagem no microscópio de luz refletida. Galenas argentíferas (Ag-
Ga) dentro de piritas (Py) fraturadas.



Figura 30. Amostra FHD-2, Pirita (l), Arsenopirita (2) e Galena (3); Arsenopirita corta pirita e
galena, mrcrocr¡stais de galena dentro de pirita. A)lmagem ES no MEV, B) lmagem EDS no
MEV, c) Espectro da pirita, D) Espectro da Arsenopiritã, E) Espectro oa datenã.
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Foi observada uma relação importante entre calcopirita e esfalerita; a calcopirita
aparece intercrescida com esfalerita (amostra FHD-19), e também como abundantes
microglóbulos dentro de esfalerita em todas as amostras. Esfalerita substitui a pirita e
galena (amostra FHD-2). No setor de Echandía, segundo López-Rendon (1991) a

esfalerita é abundante e substitui a pirita e galena . No setor de cien pesos, segu ndo
Medina (1989) e Restrepo (1989), esfalerita substitui a pirita. No setor de Marmato Bajo,
segundo Bedoya (199s) a esfalerita e abundante localmente, geralmente forma bandas
com pirita; também menciona que esfalerita substjtui a pirrotita e arsenopirita. Na
amostra FHD-19, observou-se esfalerita substituindo galena, pirita e intercrescida corn
calcopirita (Figura 31 ).

h. Calcopirita

calcopirita é um mineral comum, mas no abundante nos três setores. É de forma
anédrica, e substitui a: pirrotita (amostra FHD-22), pirita (amostra FHD 19), galena
(amostra FHD-2, FHD-19); está intercrescido e como microglóbulos dentro de esfalerita;
microveios de esfalerita cortam a esfalerita (amostra FHD-19). segundo Bedoya (1998),
no setor de Marmato Bajo, é um mineral acessório e apresenta-se em poucas
quantidades; substitui a arsenopirita, p¡rrotjta e esfalerita; está associado com calcita.

i. Marcasita

Bedoya (1998), menciona a presença de Marcasita no setor de Marmato Bajo, os
cristais são euédricos e de granulação fina, estão intercrescidos com py2.

j. Adularia

segundo Rossetti ef a/. (1999), as associações minerais mais importantes nas
mlneralizações de Marmato são de dois tipos. o primeiro constituído por adularia, pirita

e menos abundante calcjta e quaÍzo; o segundo está constituído por calcita, quartzo e
sulfetos.

l.)Ì¡2. lf.ll., (:100i )
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Figura 31. Amostra FHD19, lmagem no
fraturada, com calcopirita (Cpy) C)
microglóbulos de calcopirita.

D

microscópio de luz refletida. A e B)
Esfalerita fraturada. D) Esfalerita

Esfalerita (Esf)
fraturada com
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k. Ganga

l(:ìu'l-llj¡)

os minerais de ganga são constituídos por abundante carbonato e em menor
quantidade quartzo. segundo López-Rendón (1991)e López-Rendón e Bedoya (1989)
no setor de Echandía o carbonato é o material de ganga dominante, é foi depositado
após a formação dos sulfetos, também se apresenta em brechas hidroterrnais
mineralizadas; o quartzo é de menor abundância. Bedoya (199g) no setor de Marmato
Bajo, menciona calcita presente em toda a seqüência paragenética, e quartzo e clorita
subordinados.

L Outros

os sulfetos encontram-se fraturados, algumas fraturas estão preenchidas de
argilominerais, carbonatos e quadzo. como minerais supergênicos se encontram, entre
outros: goethita, hematìta, zíncita, malaquita, azurita e gipso (López-Rendón, 1991).

5.2.1.2. Paragênese mineral

Para explicar a paragênese mineral tem sido propostas três fases principais de
formação dos sulfetos: a primeira fase (Fi ) foi dominada por abundante pirita, a

segunda (F2) foi dominada por esfalerita, a terceira (F3) foi dominada por pirita tardia
(Py2) e carbonato; existindo uma quarta etapa de alteração supergênica. segundo
Bedoya (1998), no setor de Marmato Bajo, registrou-se um evento de deformação no
limite entre a 2 e a 3 fase; no mesmo limite, registrou-se um evento de formação de
brechas, no setor de Echandía (López-Rendón e Bedoya,lg8g; López-Rendón, 1991).

Na primeira fase de formação dos sulfetos, no setor de Echandía esteve
domjnada por abundante pirita, em menor proporção arsenop¡rita; na parte intermedia

da F1 aparece galena, ouro (electrum), prata; na parte final da F1 aparece pirrotita,

esfalerita e calcopirita (López-Rendón e Bedoya,19B9; López-Rendón, 1991). No setor
de cien Pesos, a F1 foi dominada por abundante pirita, na pafte intermediaria da F.1 por

l)i¡r' ir. Ì1 i:)00:l) 7 f.)
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ouro e na parte final da F1 por esfalerita (Medina, 19gg; Restrepo, l gsg). No seto r de
Marmato Bajo, a F1 esteve dominada pela formação de abundante pirita associada a
carbonato, e também por pinotita que foi anterior à formação de pirita, e na parte final
da F1 aparece arsenopirita. Ouro também se formo na F1.

Na fase de formação intermediaria dos sulfetos, esteve dominada pela formação
de abundante esfalerita, associada a calcopirita, No setor de Echandía, a depositação
de esfalerita foi abundante, em menor proporção: galena, calcopirita, pirrotita, argentita,
prata e ouro; na parte final da F2, esfalerita se associa com pirita tardia (López-Rendón
e Bedoya,l9Bg; López-Rendón, 1g91). No setor de cien pesos, a formação de
esfalerita foi abundante, na parte ¡ntermed¡a da F2, aparece calcopirita associada a
pirrotita e na parte final quartzo e carbonato; ouro também se forma na F2 (Medina,
1989; e Restrepo, 1989). No setor de Marmato Bajo, a F2 foi formada por esfarerita
associada a calcopirita, ao inicio daF2 é formada arsenopirita; ganga e ouro também se
forma na F2 (Bedoya, 1998).

A Fase tardia (F3), no setor de Echanciía, formou-se pirita (py2) e em menor
abundância: esfalerita, calcopirita, prata, argentita, ouro (a formação de ouro e prata foi
importante); na l=3 são imporlantes as brechas hidrotermais com precipitação de calcita,
e quartzo subordinado (López-Rendón e Bedoya,iggg; López-Rendón, 1991). No setor
de cien Pesos, foi importante a formação de brechas hidrotermais com precipitação de
carbonato e menor quarlzo (Medina, 'l 9gg). No setor de Marmato Bajo, na F3, foi
depositada pirita de granuração fina, garena, porybasite, marcasite, ouro, quartzo,
carbonato, clorita (Bedoya, 1998) (Figura 32).

5,2.2. ALTERAÇAO HTDROTERMAL

A alteração hidrotermal está restrita às unidades vulcânicas, sendo reconhecidos
dois prlncipais estilos de alteração: propilìtização e sericitização, embora localmente
possa também existir sillcificação, argilização e albítização.

l)¡ê:. I .11.. i200:)j 80
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5.2.2. 1 . P r o pilitização

lG(ì..llSf)

Esta é a alteração iniciar, afeta ampras áreas e não está restrita aos veios já que
afeta tanto o dacito pórfiro quanto o andesito pór-firo (amostras FHD-4, FHD-5, FHD_20,
FHD-24 e FHD-28).

os fenocristais de plagioclásio encontram-se substituídos Ievemente por sericita
e carbonato a partir das bordas, fraturas e do núcreo; também ocasionarmente por
epidoto. os máficos, hornblenda e biotita, são substituídos principalmente por clorita e
carbonato, as vezes por epidoto e rocarmente opacos; seguncro López-Rendon (1gg1),
López-Rendon e Bedoya ('lg8g) os minerais ferromagn esianos são substituÍdos por
clorita e calcita através de planos de clivagem e de forma pervasiva e apresenta_se
pirita em ferromagnesianos reracionada a clorita. A magnetita primaria ainda é
conseryada e a matriz é formada por um agregado de granuração fina composto por
guartzo, clorita, carbonato, sericita e isolada apatita.

o epidoto pode apresentar uma zonação verticar, no setor de Echandía (par1e
superficial) é pouco comum, encontra-se como cristais pequenos e isolados no andesito
pórfiro na mina Plata Fría e segundo López-Rendon (1gg1) ocorrem de forma ocasional
epidoto-zoicita e clinozoicita no Nivel Aguaceral. Já no setor de Marmato bajo o epidoto
é encontrado como agregado dentro de pragiocrásio, máfico e da matriz; também como
crstais de até 1 mm substituindo plagloclásio. Bedoya (1999), divide essa alteração no
setor de Marmato Bajo nas associações minerais: crorita-carcita; Epidoto-crorita; e
Epidoto (Clorita-Catcita) (Figura 33).

segundo Buenaventura (1997) e Rossetti ef a/. (1999) a propiritizaçâo foi
originada nos estados finais do resfriamento da atividade magmática formadora dos
andesito-dacito pórfiros e não tem relação com a deposição de ouro .

llra;, [:.1-l í200;Ì)



Figura 33. PropiliÃza$g, þagem no microscópio de luz transmitida, A-B-C) amostra FHD-20 com nicóis
cruzados. D) amostra FHD-4 com nicois paralelos. A) Plagioclásio (Pg) zónado, levemeìte sericitizado
(Pgser) nas bordas. B) Plagioclásio 9r1!qt!!uíoo por epidoto (ep) e càrOónato (Ca). C) Máfico substitufdo
por clorita (Cl), epidoto e carbonato. D) Máficos cloritizados e magnetita em matriz.
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5.2.2.2. Sericitização
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A sericiiização é comum nas rochas encaixantes perto aos veios, até 1 o 2 m
(amostras FHD-2, FHD-7, FHD11, FHD-1s, FHD-17, FHD-18 eFHD-24), afeta todos os
mlnerais primários exceto o quartzo e a apatita: o plagioclásio encontram-se fortemente
substituídos por serlcita muito fina e subordinadamente por carbonato; os máficos por
clorita e menor carbonato e as vezes sericita; o quartzo, caso a alteração seja forte,
pode estar recristalizado nos bordes e ser substituído por sericita; a magnetita é
totalmente substituÍda pela pirita; a matriz está composta principalmente por sericita e
quartzo. Bedoya (1998), divide a alteração sericítica, no setor de Marmato Bajo em:
Alteração sericítica forte, formada pelas associações: quadzo-sericita, sericita, sericita-
carbonato. Alteração sericítica moderada, formada pelas associações: sericítica,
sericita-ca rbonato, sericita carbonato subordinado. Alteração sericítica débil, formada
pelas associações: serjcítica, sericita-carbonato (Figura 34).

segundo Rossetti ef a/. (1999), esta arteração é posterior à propiritização.

5.2.2.3. Outras alterações

A silicificação é importante só nas proximidades dos veios (amosiras FHD-2 e
FHD-7), caracteriza-se pela presença de quartzo de granulação fina em agregados
policristalino formando: camadas, microveios ou substituindo os minerais principais;
pode estar presente em menor proporção sericita e pirita (Figura 35).

Argilização é descrita no setor de Echandía (parte superficial) perto dos veios até
70 cm, segundo López-Rendon (1991) e López-Rendon e Bedoya (1989) apresenta
altas concentrações de ouro; é composta por pirita não oxidada, esmectita, quañzo fino,
clorita, sericita, plagioclásio e minerais supergênicos como malaquita e gipso.

Bedoya (1998), descreve albitização no setor de Marmato Bajo.

l) ',)7 l' 4.. (20()2)



Figura 34. Sericitização, imagem no microscópio de luz transmitida, nicóis cruzados. A) Amostra
FHÐ-2, plagioclásio com alteração fílica: sericitizado (Pgser) e substituído por piriia (py) e
quartzo (Qz) microcristalino. B) Amostra FHD-11, plagioclásio sericitizado (Pgser). C) Amostra
FHD-11, máfico substituído por clorita (Cl), sericita (Ser) e carbonato fCrl. Di euartzo
recristalizado nas bordas, com golfos preenchidos por sericita.



Figura 35. Silicificação, imagem no microscópio de luz transmitida, nicóis cruzados. A e B)
Quartzo em camadas, A: amostra FHD-2, B: amostra FHD-7. C) Silicificação de matriz, amostra
FHD-7. D) Silicificação de matriz e fenocristais, observe o veio de pirita e quartzo cortando o
cristal, amostra FHD-2
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5.2,3, INCLUSÖES FLUIDAS

l(ìc-t li ìt:)

A ìnformação disponível sobre inclusões fluidas do Distrito Mineiro de Marrnato,

está restr¡ta a dois trabalhos, o primeiro real¡zado por Bedoya (1998) na mina La Maruja

e o segundo feito no setor de Echandia por Rossetti ef a/. (1999). Em termos gerais,
pode ser observado um leve incremento na temperatura e na salinidade dos fluìdos na

mina La Maruja respeito ao setor de Echandía.

5.2.3.1 Setor de Echandía

Rossetti ef a/. (1999) identifica dois tipos principais de fluidos: o primeiro

relacionado com a circulação magmática hidrotermal inicial; o segundo formado por um

fluido posterior, menos salino, possivelmente relacionado com um evento formador de

sulfetos.

Nos dados microtermométricos de inclusões em fenocristais de quartzo, a

homogeneização líquido-vapor ocorreu a uma temperatura entre 270 e 2gO oC: 
a

dissolução da silvita e sua homogeneização final a 330-3s0 oc, a homogeneização da

halita entre 450 a 480 oC; a salinidade está entre 53 e 57 wt% equivalente NaCl.

Nos dados microtermométricos para as inclusões em minerais de veios, a

homogeneização do líquido ocorre a temperaturas entre 263 e 312oc com moda de 280

a 290 oC, a salinidade e de: 1,6-4,7 wt% NaCl equivalente. As lnclusões ricas em vapor

associadas com as inclusÕes ricas em liquido, presentes nas zonas de

sobrecrescimento do quartzo, mostram homogeneização de vapor a temperaturas entre

270 e 280 oc. Dados de inclusões em esfaleritas pobres em ferro obtiveram

temperaturas de homogeneização do liquido entre 293 e 331 oc, com moda entre 300 e
310 oC, com salinidade de 6,2 e 8,1 wt NaCl eq.

tìr . ¡. 1., i2|(l:') B8
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5.2.3.2. Mina La Maruja

lr: l(i-l lSì i)

Bedoya (1998), fez um estudo de inclusões flurdas em filões do nível La Maruja,
em minerais de quartzo e calcita tanto de estado intermediário como tardio. Foram
efetuadas 173 análises em inclusões primarias; as quais foram descritas com tamanhos
entre 3 a 21 ¡Lm, simples; com duas fases: liquido e vapor. obtiveram-se temperaturas
de homogeneização entre 250 e 3S0 oC, com valores médios de 310 oC.

lr r,, I lì {.' rt r
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6 RESULTADOS ISOTÓPICOS E DISCUSSÖES

Para a caracterização isotópica das mineralizações auríferas do Distrito Min eiro
de Marmato foram realizadas 55 análises isotópicas, sendo 20 pela sistemática sr-sr, 9
em minerais de minério e 11 em rocha total; 18 pela sistemática sm-Nd, 7 em minerais
de minério e 1 1 em rocha total (1 deles Nd/Nd); 17 pela sistemática pb-pb, 10 em

minerais de minério e 7 em rocha total; e uma datação pelo método K-Ar em
plagioclásio alterado hidrotermalmente.

As mineralizações auríferas do Distrito Mineiro do Marmato, como visto no

capítulo anterior, consistem de veios distencionais subverticais com orientação NW, e
espessura de até 2m; os quais estão preenchidos de pirita, esfalerita, galena, pirrotita,

arsenopirita, calcopirita; mais raramente prata, argent¡ta, "polybasite", oro, electrum (Au_

Ag), teluretos, e sulfossais de Bi; como ganga se têm carbonatos e quartzo. Os veios

estão encaixados no Andesito Dacito Pórfiro do stock de Marmato, o qual intrude
rochas metamórficas do Complexo Arquía, rochas ultramáficas, gabros, o Stock de

Támesis, rochas sedimentares da Formação Amagá e a parte vulcânosedimentar da

Formação Combia de idade Mioceno superior (Restrepo, 1981).

6.1. VEIOS AURíFEROS MINERALIZADOS

Para facilitar a descrição e discussão dos resultados isotópicos, os veios

mineralizados foram divididos por setores: setor de Echandía (parte superficial), entre
1600 e 1450 metros de altrtude; setor de cien Pesos (parte intermediaria) entre 14s0 e

1 300 metros de altitude; setor de Marmato Bajo (parte profunda), entre 1 260 e 1 1 
.10

metros de altitude.

6.1,1. Setor de Marmato Bajo (parte profunda)

No setor de Marmato Bajo, foram realizados análises isotópicas em 2 veios

mineralizados, em uma brecha hidrotermal e ainda uma datação de rocha encaixante

l)ra.? l'.11 , (iì01)? )
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alterada hidrotermalmente, o Veiol é denominado pelos mineiros da região co¡e
Mellizos, apresenta orientação NW e nele foram coletadas as amostras FHD-21 no nível
1260 e FHD-25 no nível 'l 160 metros de altitude; destas amostras foi separada pirita e
analisada pelas sistemáticas: Pb-Pb, sm-Nd e sr-sr. o Veio2, denominado pelos

mineiros da região como ovejo, apresenta orientação NNW e nele foram coletadas as

amostras FHD-19 no nível 1260 e FHD-23 no nível 1210 metros de altitude; da amostra
FHD-1 I foi separada calcita, posteriormente analisada pela sistemática Sr-Sr, esfalerita
analisada pelas sistemáticas Pb-Pb e sr-sr; e pirita analisada pelas sistemáticas: pb-

Pb, Nd-Nd e sr-sr; da amostra FHD-23 foi separada pirita, sendo analisada para pb-pb,

e sm-Nd. As amostras da brecha hidrotermal (FHD-26 e FHD-21), foram coletadas no
nível 1160 metros de altltude. Esta rocha é composta de carbonatos com fragmentos de

dacito pórfiro alterado hidrotermalmente e com sulfetos; da amostra FHD-27 foi
separado carbonato para analise sr-sr. Da amostra FHD-24 foi separado plagioclásio

sericjtizado, datado pela sistemática K-Ar; a rocha foi coletada no nívej 1160 metros de

altitude, e trata-se da encaixante de um veio mineralizado (coletada cerca de Srn do

veio ).

6.1.1 .1 . Resultados das sistemáticas Sr-Sr, Sm-Nd e pb-pb

S¡stemática Sr-Sr.. Os valores das razões isotópicas 875r/865r obtidos nas
amostras do setor de Marmato Bajo, estiveram entre 0,70444 e 0,70g30. os valores

mais baixos estão relacionados à calcita da brecha hidrotermal da amostra FHD-27 e o
valor mais elevado à pirita da mostra FHD-25 do Veio1. As piritas apresentararn as

maiores variações isotópicas e foram as mais radiogênicas, com razões BTsr/86sr entre

0,70500 e 0,70930; já a razão uTSr/B.Sr da esfalerita da amostra FHD-.I 9 e seus

lixiviados (L1 e L2), apresentaram valores menos radiogênicos e mais homogêneos,

entre 0,70500 e 0.70590; os valores isotópicos das calcitas foram muito similares e

menos radiogênicos, variando enlre 0,70444 e 0,704s0. Nos vejos mineralizados, o

Veiol foi mais radiogênico do que o Veio2; a razão BTsr/Bosr varia entre 0,70500 e
0,70930 no Veiol; e entre 0,70451 e 0,70670 no Veio2 (Tabela 6, Figura 36).

l.)ja7. i: .11.. (200? )



TABELA 6. RESULTADOS DA RAZÃO 875165T, 
PARA TODAS AS AI\¡OSTRAS

F¡gura 36. Valores da razão 37Sr/365r, pâra todas as amostras
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sistemática srn-Nd;os resultados isotópicos obtidos pela sistemática srn*Nd
apresentaram um comportamento homogêneo. o valor mínimo do e¡¿i6y foi de +1,g5 nas
piritas da amostra FHD-25 (Veio1), e o valor máximo de e¡¿161 foi de +3,28 nas pirita s da

amostra FHD-19 (Veio2). o Veio2 apresentou os maiores valores de e¡616¡, entre +2,29

e +3,28; já no Veio1, o valor de e¡¿16¡ variou entre +1,95 e +2,g5 (Tabela 7, Figura 37).

sistemática Pb-Pb: os resultados isotópicos das amostras analisadas pela
sìstemática Pb-Pb, apresentaram valores mais radiogênicos nas piritas do que na
esfalerita, e mais radiogênicos no Veio2 do que no Veio1.

os valores isotópicos das razÕes 206pblr04pb, 207 pbfo4pb e 2,BpbÊoapb, variaram
respectivamente entre: 18,970 e 19,06s (piritas das amostra FHD-2s e FHD-19); 15,613
e 15,699 (piritas das amostra FHD-21 e FHD-19); JB,827 e 39,115 (piritas das amostras
FHD-21 e FHD19).

Nas piritas do Veio2, obtiveram-se os valores mais radiogênicos, as razões
206PttÊ0aPb, 207 pbro,pb e 2,Bpbra4pb variaram respectivamente entre: 1g,042 e 1g,065
(FHD-23 e FHD-19); 15,680 e 1S,699 (FHD-23 e FHD-19); 39,041 e 39,115 (FHD_23 e
FHD-19). A esfalerita da amostra FHD-1 9, apresentou valores menos radiogênicos em
relação às piritas do mesmo veio, suas razões 206pbl204pb, 207 pbf14p b e 206pb/2o4pb

foram: 19,010, 15,619 e 38,842, respectivamente.

As piritas do Veiol apresentaram valores menos radiogênicos, com as razões
2a6Pbl204Pb,207pbf04pb,2j\pbfo4pb 

variando entre: 1g,970 e 18,999 (FHD-25 e FHD_

21), 15,613 e 15,615 (FHD-25 e FHD-21), 38,827 e 3S,862 (FHD-21 e FHD_2S),

respectivamente (Tabela B, Figuras 38, 39, 40).

6.1.1 .2. Determinação da idade da mineralização

Na determinação da idade da mineralização foram utilizadas duas técnicas, a
primeira pelo Método K-Ar em plagioclásio sericitizado, procurando obter a idade da

alteração hidrotermal serjcítica, relacionada à mineralização.

f )ìa;r. f:.1-1.. {2002) !j3



TABELA 7. VALORES DE e¡¡¡¡1, PARA TODAS AS At\tOSTRAS



TABELA 8. RESULTADOS DAS RAZÕES ISOTóPICAS Pb/Pb PARA TODAS AS AMOSTRAS
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A segunda pelo Método Rb-sr em produtos de lixiviados da esfalerita, procurando
obter a idade diretamente da mineralização.

a. Método K-Ar

o Andesito Dacito Pórfiro de Marmato, como visto no capítulo da Geologia local,
encontra-se afetado na zona das mineralizações, por ampla alteração hidrote rmal
propilítica e por restrita sericitização nas paredes dos veios. A propilitização caracte riza-
se pela substituição dos minerais máficos e do plagioclásio por clorita, epidoto, calcita e
em menor proporção sericita; a sericitização caracteriza-se pela substituição do
plagioclásio por sericita e pirita. A amostra FHD-24 é descrita em termos gerais, como
uma rocha subvulcânica de tipo dacítico com textura Por-firítica afetada por forte
alteração hidrotermal propilítica e fílica, localmente apresenta sulfetos disseminados; os
fenocristais de plagioclásio são de tamanho médio de 3 a 5 mm, e e stão
completamente alterados e subs tuídos por sericita, epidoto e calcita; alguns
plagioclásios apresentam sericitização parcial (Figura s 41 , 42).

Os fluidos hidrotermais circulantes que deram origem às alterações hidroterrnais
no depósito de Marmato, tiveram temperaturas superiores a 250 'c, de acordo com as
análises microtermométricas efetuadas por Bedoya (1998) no nível Maruja e por
Rossetti ef a/. (1999) no setor de Echandía; que provavelmente abriram o sistema K-Ar
dos plagioclásios, e que por tanto a analise K-Ar nestes minerais poderia fornecer a

idade deste processo de alteração hidrotermal e consequentemente da mineralização.

Neste sentido foi efetuada uma datação K-Ar em plagioclásio sericitizado da
amostra (FHD-24), cujos dados analÍticos constam da Tabela 6. o teor de K obtido
(1 ,7 6%) é mais alto do que aquele esperado para plagioclásio, mostrando que o mineral
datado já estava afetado pelo processo de alteração hidrotermal.

analisado

alterado

Tabela 9. Dados analíticos da amostra FHD-24, sistemática K-Ar

l)i"1;r l- lì, i2002)
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Figura 41' Plagioclásio sericitizado da amostra FHD-2 4. A , B e c: plagioclásio sericitizado(Pgser), substituído por sericita(ser), epidoto(Ep¡ e cãtcitalca). D: plagioctásío parcialmentesericitizado.



Figura 42. A) Galcita(ca) recristalizada em matriz da amostra FHD-24.
B) 

. 
c.loritizaç_ão(cl) de máficos, amostra FHD-24. c) plagioclásio

sericitizado. D) Amostra FHD-S, plagioclásio revemente sericit¡zãdo nas
bordas e fraturas, observe a diferença com o plagioclásio sericitizado da
amostra FHD-2a(c).
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A idade obtida foi de 5,6t0,6 Ma, a que é interpretada como a idade do evento
de alteração hidrotermal sericítica que afetou os dacito pór-firos. como a alteração
hidrotermal está restrita às paredes dos veios, e associada com sulfetos; é poss ível

sugerir que foi orlginada pela interação das rochas encaixantes com os fluidos
hidrotermais; podendo admitir a idade K-Ar como próxima da época da mineralìzação.

b. Lixiviação em esfalerita

Visando obter a idade da mineralização diretamente nos rninerais de minério,
'foram realizadas análises isotópicas Rb-Sr em produtos de lixiviados de esfalerita da

amostra FHD-19 (Veio2), que foi coletada no nível 1260 do setor de Marmato Bajo. Na

tabela 7 encontram-se listados os resultados analíticos.

Tabela 10. Resultados lsotópicos dos produtos lixiviados, do resíduo e da

dissolução total da esfalerita da amostra FHD-19

Lixiviação Rb

(ppm)

Sr

(ppm)

"'Rb/'"sr Erro Sr/obSr Erro

DT- 0,26 0,64 1 ,1660 0,0100 0,70502 0,00100

1.1 0,66 56,91 0,0338 0,0003 0,70515 0,0001 1

L2 037 2,31 0.4680 0,0036 0,70592 0,00023

DT; Dissolução Total, L: lixiviado.

Os resultados isotópicos dos lixiviados e do resíduo foram lançados num

diagrama isocrônico, e os pontos analítìcos apresentaram grande dispersão, não

permitindo a obtenção de isócrona. Entre tanto as composições isotópicas obtidas (DT,

L1 e L2) foram utilizadas com fjns de geoquímica isotópica. Os dados do L3, L4 e o
resíduo foram descartados pelos baixos conteúdos do Sr (0,02 até 0,09ppm), e pelos

l.r i,/ l'.ll. (200:l )
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altos erros. No estudo realizado no M¡croscóp¡o Eletrônico de Varredura (MEV), nesta
esfalerita foram observados argilominerais numa fratura, assim como microcristais de
carbonato; o qual sugerem a presença de minerais não homogeneizados

isotópicamente com a esfalerita, e que por tanto poderiam produzir a dispersão
observada (Figura 43, 44).

6.1.2. Setor de Cien Pesos (parte intermediaria)

Na mina Villonza, situada a 1300 metros de altitude, foi coletada a amostra FHD_

l6; os veios da mina Villonza apresentam uma orientação NWW (Medina, 1989) (esse

veio pode corresponder ao Veio2 do setor de Marmato Bajo), desta amostra foram
separadas calcita para analises Sr-Sr e pirita para analises Sr-Sr, Sm-Nd e pb-pb. Na

mina La Mona, situada a 1300 metros de altitude, foi coletada a amostra FHD-14, nos

veios orientados E-W até NWW (Restrepo, 1989); desta amostra foi separada pirita

para analises Sr-Sr, Sm-Nd e Pb-Pb.

Sistemática Sr-Sr; As razões 875r/865r nas piritas são bern maiores do que no

carbonato. A razão BtSr/86Sr das plritas foram: 0,7121 (FHD-14, mina La Mona); e

0,70710 (amostra FHD-16, mina Villonza). Nos carbonatos da amostra FHD-16, a razão
utsr/Bosr fo¡ bem menos radiogênica com um valor de 0,70466 (Tabela 6).

Sistemática Sm'Nd; Os valores do parârnetro eç¿1e¡ são distintas para as duas

minas amostradas. A pirita da amostra FHD-14 (mina La Mona), apresentou e¡¿16¡ de -
2,46, com razÕes la3Nd/1aaNd de 0,s12s12 e razão ,a7sm/1aaNd de 0,.1316; resultado

este que indica um aporte de fluidos provenientes de rochas da crosta superior na

formação desses sulfetos. Na pirita da amostra FHD-16 (Mina Villonza), o valor do e¡¿1e¡

caìculado foi de +2,46, com razão 143Nd/144Nd de 0,512764 e razão latsm/1aaNd 
de

0,1 31 5; sendo os resultados simìlares aos obtidos no Veio2 do setor de Marmato Bajo

(Tabela 7).
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Figura 43. Argilominerais (ar) preenchendo fratura em esfalerita (Esf). lmagem
ES do MEV.

Figura 44. Microcristal de calcita(ca) dentro de esfalerita (Esf), lmagem ES do
MEV.
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Sistemática Pb-Pb: A pirita da mina Villonza, apresentou valores rnais

radiogênicos entre todos os sulfetos estudados, sendo as razões 206Pb/2oaPb,

207Pbf04Pb e 208Pb/20aPb de: 19,258, 15,910, e 39,751 respetivamente. A pirita da rnina

La Mona, foi mais radiogênica do que as piritas do setor de Marmato Bajo,

apresentando razões 206Pb/204Pb, 207 Pbl204Pb e 208Pb/20aPb de: 1g,067, 15,726 e 39,20g

respetivamente (Tabela B).

6.1.3. Setor de Echandía (parte superficial)

Na mina Plata Fria (Setor de Echandía), foram coletadas as amostras FHD-1 e

FHD-2. A amostra FHD-1 corresponde a um veio de carbonatos com alguns sulfetos, e

a amostra FHD-2 corresponde a um veio de 2 cm de sulfetos dentro de rocha

encaixante com alteração fílica e silicificação; segundo Buenaventura (1997) as

direçÕes principais dos veios e fraturas mineralizadas deste setor são de N40W e

N70W. Da amostra FHD-1 foram separados carbonatos para analises Sr-Sr e da

amostra FHD-2 foram separadas piritas para analises Pb-Pb e Sm-Nd; e esfalerita e

galena para analises Pb-Pb.

Sistemática Sr-Sr e Sm-Â/d.' A razão isotópica 875r/865r do carbonato da

amostra FHD-1 foi de 0,70472, a mais radiogênica de todos os carbonatos. A pirita da

amostra FHD-2 apresentou valores negativos de e ¡6161, -1 ,1 , e razáo la3Nd/1aaNd pouco

radiogênica, com valor de 0,512581 , e lttsm/'aaNd de 0,1241; resultados que indicam

um apoñe de fluidos derivados das rochas da crosta superior na formação destas piritas

(Tabela 6, 7).

Sistemática Pb-Pb: Os valores isotópicos obtidos pela sistemática Pb-Pb para a

galena foram os menos radiogênicas de todos os minerais analisados, as razöes
2a6Pt¡1204Pb, 

'o'Pbl'ooPb e 20uPb/20aPb foram respectivamente de: 19,003, 1S,60S e

38,813. As esfaleritas da amostra FHD-2 foram mais radiogênicas do que as esfaleritas

da amostra FHD-19 (setor de Marmato Bajo), apresentando razões 2ouPbl'o4Pf:,

l)laz f:.11. (2002) 1Ò)
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'07Pbl204Pb, e 20BPb/204Pb de: 19,'100, 15,715 e 39,'170. Na pirita da amostra FHD-2, foi

obtido razões 206pb/204pb, 207pbf14pb e 206pb/204pb de: 19,058, 15,715 e 39,209,

respect¡vamente; o valor da razão 208Pbl204Pb da amostra FHD-2 (pirita), foi o mais

radiogênÌco entre todas as amostras estudadas, com exceção da amostra FHD-16

(Tabela B),

6.2. ROGHAS ENCAIXANTES

As rochas encaixantes analisadas isotópicamente para comparação com a

composição isotópica dos minérios, compreendem; xistos grafitosos, xistos quaftzo

biotíticos, xistos Anfibolíticos do Complexo Arquía; rochas ultramáficas; diorito do Stock

de ïámesis, o Dacito Andesito Pórfiro de Marmato e basaltos da Formação Combia-

6.2.1. Xistos do Complexo Arquía

Deste Complexo, as amostras t-HD-6, CJ-03 e CJ-06, foram analisadas pelas

sistemáticas Sr-Sr, Sm-Nd e Pb-Pb; e a amostra CJ-04 somente para: Sr-Sr e Sm-Nd. A

amostra FHD-6 e a CJ-03, coletadas no setor de Echandía e no córrego Chirapoto

correspondem a um xisto grafitoso e a um xisto quartzo biotítico, respectivamente.

Os xisfos grafitosos e os xrsfos quartzo biotíticos apresentaram as razões
BTSr/uuSr mais elevadas, sendo de 0,73510 para os xistos grafitosos e de 0,71491 para

os xistos quarizo bìotíticos, Os valores do parâmetro cNd(O) para essas rochas foram os

menores de todas as unidades; nos xistos quartzo biotíticos o valor do e¡61¡y foi de

-12,91 e nos xistos grafitosos de -11,26. Os valores isotópicos na sistemática Pb-Pb

para os xistos quadzo biotíticos foram os mais radiogênicos de todas as unidades, com

razões 206Pb/20aPb, 207 Pbl2jaPb e 20BPb/204Pb respectivamente de: 1g,652, '1s,702 e de

39,1lB. Enquanto que os xistos grafitosos, apresentaram valores pouco menos

radiogênicos, em relação ao Pb uranogênìco e thoriogênico. As idades modelo Sm-Nd,

To. foram de 1,9 Ga para os xistos grafitosos e de 1,7 Ga para os xistos quadzo

biotíticos, esses valores indicam a média da idade de diferenciação mantélica dos

l .) t.\r . Lll . , t,?O(.)',a l



diversos protolitos crustais das fontes dos xistos grafitosos e dos xistos quartzo

biotíticos.

As amostras CJ-04 e CJ-06 foram coletadas, no córrego Chirapoto ao norte de

Marmato e correspondem a x¡stos Anfibolíticos.

Os xlsfos Anfibolíticos (hornblenda xisúos) as amostras CJ-04 e CJ-O6,

apresentam baixas razões utsr/uusr, de 0,70430 e 0,70620, altos valores do parâmetro

e¡¿16¡, de +10,61 e +0,3'1 , respectivamente; e na amostra CJ-06 razões 206Pb/204pb,

207 Pbl204Pb e 208Pbl2a4Pb de: 19,131, 15,609 e 38,807, respectivamente. A amostra CJ-

04 é interpretada como derivada de protolitos pouco diferenciados, possivelmente

originados no manto empobrecido; alem o processo de milonitização nessa amostra, no

afeito as razões BTSr/B6Sr e 1a3Nd/1aoNd. A amostra CJ-06 corresponde a uma rocha

mais diferenciadas, possivelmente teve mistura ou contaminação com material rnais

diferenciado, proveniente de rochas da crosta, pelo qual aumento a razão 8T5r/865r 
e

diminuiu a nzão r43Nd/144Nd e pelo tanto o sNd(¡) desta amostra (Tabela 6, 7, B).

6,2.2, Rochas ultramáficas

As rochas ultramáficas analisadas correspondem às amostras CJ-02 e IGM-

6912. A amostra CJ-02 localiza-se na córrego Chirapoto, corresponde a um piroxenito,

e foi analisada pelas sistemáticas Sr-Sr e Sm-Nd. A amostra IGM-6912, localiza-se na

via de entrada do município de Marmato, pela rodovia Pan-Américana; corresponde a

um dunito serpentinizado, analisado pelas sistemáticas Sr-Sr e Nd-Nd.

O dunito serpentinizado (amostra IGM-69'12) apresentou razão BTSr/865r 
de

0,70475 e valor e¡¿16¡ de +4,45; indicando uma possÍvel fonte do manto empobrecido. O

piroxenito (amostra CJ-02) apresentou razão ItSr/865r de 0,706841 e valor do

parâmetro e¡¿1¡¡ de +10,32. As razöes isotópicas, desta amostra, estão indicando uma

fonte pouco diferenciada do manto empobrecido; mas a razão 87Sr/865r,0,7068, pode

ser considerada um pouco elevada para os plroxenitos; segundo Calle et a/. (1984), as

rochas ultramáficas poderiam representar complexos ofiolíticos, pelo qual a elevada

razão BTSr/865r, pode ser tnterpretâda como devida a processos de alteração

hidrotermal oceânica, os quais afeitam a composição isotópica original do Sr, mas não a

J)¿z,l:.1 . (,;)0()2)



l-,ìç.i.llìl:)

composição isotópica do Nd (DePaolo, 19BB); outra possível interpretação poderia ser,
por contaminação na composição do Sr na colocação do corpo do piroxenito na zona
de cizalhamento, o corpo é pequeno (2m) e encontra-se em contato com o dacito

andesito pórfiro (Tabela 6, 7).

6.2.3. Stock de Támesis

A amostra IGM-8763 peftence ao Stock de Támesis (fácies gabroides até

quatlzo dioriticas), localiza-se ao oeste do Marmato, sul do município de Támesis e foi

ana sada pelas sistemáticas Sr-Sr, Sm-Nd e Pb-Pb.

As razÕes isotópicas do diorito hornbléndico (gabro) analisado apresentam

valores pouco radiogênicos, sendo a razão 875r/865r de 0,703876, valor este similar aos

valores isotópicos dos Arcos de llhas vulcânicos, 0,70386 (Faure, 1986). O parâmetro

e¡¿1sy foi de +3,80, indicando uma fonte pouco diferenciada. Os resultados isotópicos

das razÕes 2a6Pbl'04Pb, 207pbl204pb e 208pbl2o4pb foram: 1g,028, 15,56i e 38,74s,

respectivamente (Tabela 6, 7, B).

6.2.4. Formação Combia

Da Formação Combia foi analisado pelas sistemáticas Sr-Sr e Sm-Nd o basalto

da amostra IGM-119089, localizado ao SW do municipio de Jardín, oeste do Marmato.

Esta rocha apresenta razões BTSr/B6Sr baixas, da ordem de 0,703957, e valor do

parâmetro u¡¿i6¡ de +4,68; indicando fontes magmáticas pouco diferenciadas (Tabela 6,

7).

6,2.5. Dacito Andesito Pórfiro do Stock de Marmato

Deste corpo foram

amostras, CJ-O1, CJ-664

D,.\/ l: .11. (lÌn))

analisadas pelas sistemáticas Sr-Sr, Sm-Nd e Pb-Pb três

e IGM-6921. A amostra CJ-01 corresponde a um Pórfíro
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Latítico, a amostra cJ-66A corresponde a um Dacito pórfiro e localizam-se ao norte do
Marmato no córrego Chirapoto; a amostra IGM-6921 corresponde a um
microquartzodiorito Por-firÍtico e localiza-se ao oeste do Marmato.

os resultados isotópicos foram bastante homogêneos nas três sistemáticas. As
razões isotóplcas utsr/uusr foram baixas, entre 0,2044b e 0,7045g, valores similares aos
de rochas derivadas de arcos magmáticos continentais, o.7o43z (Faure,19g6). o valor
do parâmetro rNd(o) esteve entre +2,22 e +3,20. Os resultados isotópicos obtìdos para

está amostra, estão indicando fontes magmáticas pouco diferenciadas.

As razões isotópicas Pb/Pb dos Andesito Dacito Pórfiros apresentaram valores

homogêneos e pouco radiogênicos; as razões 206pb/'0opb, 207pbF\4pb e 2oBpb/2oapb

variaram respectivamente entre: 18,964 e 18,982; 15,564 e 15,579 e 38,640 e 38,68B

(Tabela 6, 7, B).

6"3, DISCUSSÕES

6.3.1. ldade da mineralização

A idade K-Ar de 5,6 1 0,6 Ma obtida no plagioclásio sericitizado da amostra FHD-

24, permite relacionar a mineralização com o ambiente geológico e tectônico no qual foi

formada; em particular com a atividade magmática, assim como a atividade tectônica do

Sistema de Falhas de Cauca Romeral.

O magmatismo associado à Formação Combia ocorreu entre 10,6 e 6,3 Ma;

sendo que ao norte do Marmato, encontram-se rochas com idades entre 10,6 e 7,8 Ma,

como o Andesito Pórfjro do corcovado e o basalto do cangrejo (Restrepo et at., l9B1;
MacDonald, 1980; Jaramillo, 1978); já ao sul e no setor de Marmato, ocorrem corpos

com idades entre 7,1 e 6,3 Ma (Vinasco, 2001; Restrepo et at., 1981; González, 1926).

A ídade obtida para a mineralização de 5,6 i 0,6 Ma, corresponde à finalização da

atlvidade magmática na parte norte da depressão do cauca-patía; posterior a essa

fase, o magmatismo migrou ao leste, ao eixo da Cordilheira Central (sul do 5.N), onde

atualmente se localiza a atividade vulcânica nos Andes Colombianos.

lìr,r l: l1 I l,rl2l
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Vinasco (2001), apresentou datações Ar-Ar para um andes¡to pórfiro localizado
ao sul do Marmato e para um anfibolito deformado localizado ao norte de Marmato, com
idades de 6,75t0,06 Ma (idade de cristalização) e de 5,6t0,4 Ma (biotita)

respetivamente; as quais interpretou como relacionadas ao último evento de reativação

do sistema de Falhas na região. A jdade de 5,6 t 0,6 obtida para a mineralização de

Marmato, estaria relac¡onada por tanto, com a fase final da evolução tectonica do
Sistema de Falhas Cauca-Romeral na região e da formação do Stock de Marmato.

Segundo os dados geocronológ icos, o resfriamento do Andesito Dacito Pórfjro de

Marmato, se originou antes de terminar a atividade tectônica de Sistema de Falhamento

de cauca Romeral; o qual permitiu o fraturamento e a formação de veìos distencionais,

fraturas e diaclases nesse corpo subvulcânico. os veios mineralizados no setor de

Marmato apresentam direções entre NW (Veio1, Mellizos), até NWW-EW (Veio2,

ovejo); essas variações poderiam estar indicando diferentes pulsos das deformaçÕes,

que dado o caráter sinistral do sistema de Falhamentos de cauca Romeral, poderia

indicar que os vejos com orientação E-w poderiam ser mais antigos do que os veios
com orientação NW, que deveriam ser mais recentes. Ao finalizar a atividade
magmática, as fontes de calor finais, originaram circuitos hidrotermais que permitiram a

percolação e circulação de fluidos nas fraturas previamente formadas, originando desta
forma os veios mineralizados.

6.3.2. Veios Auríferos

Como visto no capítulo 5; os veios mineralizados apresentam zoneamento

lateral, nas paredes dos veios ocorrem bandas de pirita, e na parte central são

encontradas bandas de esfalerita; e entre estas bandas ocorrem os outros sulfetos e os

minerais de ganga; por vezes ocorrem em fraturas brechas hidrotermais preenchidas de

carbonato (López-Rendón e Bedoya, 1989; López-Rendón, 1901). Na seqüência

paragenética são reconhecìdas três fases principais na formação dos minerais, na

primeira fase (F1) predominou a formação de pirita (py1), a segunda fase (F2)

caracteriza-se pela formação de esfalerita, e a terceira fase (F3), pela formação de p¡rita

tardla (Py2) e carbonato. Entre as fases 2 e 3 ocorreu um evento deformacional no

'r., , 1,.r'í .r ltr/
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setor de Marmato Bajo (Bedoya, 1998) e no setor de Ëchandia, López-Rendón (1991)
considera-a ocorrência de um evento de formação de brechas hidrotermais.

6.3.2.1. Setor de Marmato Bajo

No setor de Marmato Bajo, os resultados obtidos pelas diferentes sistemáticas
isotópicas, apresentaram variações de acordo com o mineral analisado, e com o veio no
qual foi coletada a amostra. Os resultados obtidos para as piritas na sistemátíca Srn-Nd
foram homogêneos, com poucas variações; os resultados obtidos pela sistemática pb-

Pb apresentaram variações de acordo ao veio no qual foi coletada a amostra; na
sistemática sr-sr; as variações observadas foram de acordo ao mineral analisado.
lnicialmente serão discutldos os resultados de acordo à seqüência paragenética dos
minerais, posteriormente para cada veio.

Fase 1(F1)" As piritas relacionadas à primeira fase paragenética, apresentaram
valores de rNd(o) entre + 1,95 e +3,28, que são similares aos valores calculados para os
pórfiros do Stock de Marmato (+2,22 e +3,20), o que sugere que estas rochas tenham
uma contribuição importante como fonte dos fluidos hldrotermais envolvidos. Por outro
lado os valores obtidos para a razão 87sr/B6sr das piritas são basiante variáveis,
situando-se entre 0,70500 e 0,70930, o que indica que o s¡stema hidrotermal circulou
por rochas com razão Rb/sr mais elevada, como por exemplo os xistos quartzo

biotíticos (razões 87sr/86sr de 0,714g1 ) ou os xistos grafitosos (razões 87sr/s6sr 
de

0,73510); ou outra unidade da crosta superior. como o sm e o Nd, elementos do grupo
das terras raras, são muito menos solúveis que o sr, a composiçáo isotópica Nd/Nd e o
valor do e¡¿161, ñão foram modificados significativamente neste processo de interação
fluido rocha (Figura 45).

os dados isotópicos de Pb nas piritas, corroboram com a hipótese de circulação
do sistema hidrotermal pelas rochas da crosta superior, com altas razões 87sr/86sr. os
valores quando lançados no diagrama 207pbl204pb e 20'pb/204pb versus 2o6pb/20opb 

da
Figura (46,47), onde encontram-se lançadas como referência, as curvas de evolução
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Figura 45. Diagrama de comparação ttsr/tts1o¡ 
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do Pb estabelecidas pelo modelo da plumbotectônica de zartman e Doe (1981),
mostram claramente que o Pb incorporado nos sulfetos, foi originado de uma mistura
entre os pórfiros e rochas da crosta superior. considerando-se a composição isoiópica
do Pb dos xistos grafitosos, pode-se sugerir que estas rochas ao exemplo dos isótopos
de sr, participaram do evento de circulação hidrotermal. As piritas com composição de
Pb mais radiogênìca, mostram que incorporaram pb de rochas com razão u/pb rnais
elevada do que o xisto grafitoso, mas também pode pertencer ao complexo Arquía.

Fase 2 (F2). Na seqùência paragenética, a esfalerita foi formada na fase 2 (F2).
No setor de Marmato Bajo, a esfalerita da amostra FHD-1g fol analisada pela
sisternática Pb-Pb e Sr-sr; as razões BTsr/86sr da esfalerita (d¡ssolução total) e dos seus
dois primeiros ljxiviados (L1 e L2) foram entre 0,70s00 e 0,70590; esses valores
comparados com as razões 87sr/86sr dos andesitos dacitos pórfiros (entre 0,7044b e

0,70459); são pouco mais radiogênicos, os fluidos tiveram como fonte as rochas
PorfÍricas com mistura subordinada de outras rochas com razões BTsr/B.sr um pouco
maiores. As razões 87sr/86sr das esfaleritas, originadas na F2 da seqüência
paragenética, são menores do que as razÕes 87sr/B6sr das piritas originadas na F1; isto
pode ser interpretado como indicativo de uma circulação mais restrita dos fluidos na

formação das esfaleritas, não afetando as rochas metasedimentares, como no caso das
piritas da F1. Esta interpretação ainda é preliminar em virtude de ter como base apenas
as analjses isotópicas de uma amostra. Este fato também é evidenciado pelos isótopos
de Pb, que mostraram para a esfarerita varores menos radiogênicos do que aqueres
obtidos para as piritas da F1. o posicionamento do ponto da esfalerita no diagrama
207 Pbl204Pb versus 2oupb/2.apb sugere que a fonte do pb fosse o pórfiro com uma
participação subordinada do xisto grafitoso ou do xisto Anfibolítico que possui razão
BTsr/86sr de 0,70620 (Tabela 6, Figura 46,47).

Fase (3). Na seqüência paragenética os carbonatos são interpretados como
pertencentes à fase 3 (F3) na formação dos minerais. No setor de Marmato Bajo, foram
analisados carbonatos de uma brecha hidrotermal e dos veios mineralizados. As razÕes

lri ,. r' I I (:'rri,,//



liirirrol t,rç¡0 (iq lìcslri)do
_,l.(ì(.i.r..1Sìt,

87sr/Busr obtidas foram similares de 70440 e 0,704s0; esses valores, são concorda ntes
com os resultados obtidos para os andesitos dacitos pórfiros do stock de Marmato, o
que mostra que a circulação destes fluidos envolveu apenas este stock. Neste caso
pode-se interpretar como evento responsável pela formação dos carbonatos, um purso
fínal da atividade magmat¡ca-hidrotermal, relacionado aos corpos subvulcânicos (Ta bela
6).

velos. com o objeflvo de comparar ás composições isotópicas dos surfetos
provenientes de veios mlneralizados com orientação distintas (veio1-Mellizos, Nw;
veio2-ovejo, NWW) for eraborado o diagrama 207pbro4pb e 2o.pb/2oapb versus
206Pb/204Pb da Figura (48, 4g). Neste diagrama observa-se que as composições
isotópicas do Pb das piritas pertencentes ao Veiol possuem valores 207pb/20apb menos
radiogênicos do que ás do Veio2, no diagrama situam-se próxlmas da composição do
xisto grafitoso; já os sulfetos provenientes do Veio2 possuem razões isotóp icas
2a7Pb/204Pb mais radiogênicas, mostrando que suas possíveis fontes incluíram rochas
com rnaior razão Ulpb.

Nas piritas do Veio1, as razões Btsri'.sr variaram entre 0,20506 e 0,70930 e no
Veio 2 entre 0,70451 e 0,70670; o parâmetro rNd(o) no Veiol variou entre +1,gs e +2,85
e no Veio2 ente +2,79 e +3,28ì estes dados indicam que as mineralizações do Veio2,
com orientação NWW, tiveram uma circulação de fluidos hidrotermais, mais restrita,
envolvendo preferencíalmente as rochas do dacito pórfiro, mas com mistura na
composição isotópica do sr, de rochas da crosta superior, dos xistos do complexo
Arquía.

6.3.2.2. Setor de Cien Pesos

No setor de cien Pesos foram anal¡sadas as amostras FHD-16 da mina Villonza,
a qual pode corresponder ao Veio2 do setor de Marmato Bajo; e a amostra FHD-.14 da
mìna La Mona.

A pirita e o carbonato da amostra FHD-16, apresentaram razões BTsr/s.sr 
de

0,707 10 e 0,70466 respectivamente; e valor e¡¿1e¡ de +2,46 (pirita).
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A composição isotópica do sr no carbonato e o varor do e¡1¿16¡ da pirita, estão rndicando
fluidos derivados dos andesitos dacitos pórfiros, na formação dessas piritas; já os
valores isotópicos do sr na pirita, maiores do que os carbonatos, sugerem a
padicipação de fluidos derivados de rochas da crosta superior, interpretação similar à
de o Veio2 do setor de Marmato Bajo. A pirita desta amostra apresentou composições
isotópicas de Pb anômaras, extremadamente radiogênicas (Figura 46, 47), sugerindo
uma fonte com alta razão ulpb e Th/pb, como trata-se apenas de 1 amostra com estes
valores, necessita-se de trabalhos adicionais para uma melhor caracterização da
nalureza das fontes envolvidas no processo.

As piritas da amostra FHD-14 apresentaram, razões isotópicas BTsr/B6sr 
de

0,7121 e valor do parâmetro e¡¿16¡ de -2,46, indicando fruidos derivados rochas da crosta
superior; os resultados das compos¡ções isotópica pela sistemática pb-pb lançados no
diagrama da Plumbotectônica, apresentam varores mais radiogênicos do que as
amostras do setor de Marmato Bajo (Tabela 6 e 7, Figura 45,46,47).

6.3.2.3. Setor de Echandía

No setor de Echandía foram anarisadas isotópicamente as amostras FHD-1 e
FHD-2. o carbonato da amostra FHD-1, indicou razões sTsr/B6s r de 0,70472; sugerindo
que esse mineral da seqúência paragenética F3, teve como fonte principar, a exempro
dos demais carbonatos os andesitos dacitos pór-firos. o varor do parâmetro e¡¿16¡ de
-1,1 1 , nas piritas da amostra FHD-2, indicam uma fonte para os fruidos, princìparmente
de rochas típicas da crosta superior (Tabela 6, 7).

os sulfetos desta amostra apresentaram composições isotópicas de pb variáveis
em função da minerarogia (Tabera B, Figura 46,47). A garena apresentou a compos¡ção
isotópica menos radiogênica entre todos os sulfetos; os varores lançados no diagrama
da Plumbotectônica (uranogênìco e Thoriogênico), quando comparados com os
resultados das rochas encaixantes, indicam como fonte para o chumbo, uma mistura do
xisto grafitoso e dos andesitos dacitos pórfiros. os valores das razões pb/pb das
esfalerita e pirita, da mesma amostra, foram muito mais radiogênicos do que os varores
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das galenas. As diferenças observadas entre as composições de pb da Galena e da
Esfalerita-Pirrta são indicativas que estos minerais formaram-se a partir de fluidos
hidrotermais distintos, o que implica em admitir, que embora muito próximos no ternpo
geológico, estes fluidos circularam em épocas dlferentes.

6.4. Comparações

Foi realizada uma comparação das composições isotópicas obtidas neste estudo
e às composlções dos vulcões Ruiz e Galeras e alguns depósitos de tipo pórfiro
(colômbia), assim como às de alguns depósitos epitermais, do tipo pórfiro e do tipo
VHMS do Equador, bem como com as suas rochas hospedeiras.

O vulcanismo atual nos Andes Colombianos, localiza-se na Cordilheira Central
(ao sul do 5'N) e no sul do pais a leste da cordilheira ocidental; representa o arco
magmático atual formado pela subducção da placa de Nazca no território Sul
Americano; para Aspden et at. (1987) é a continuação do magmatismo associado à

Formação Combia (11 até 5 Ma, localizado entre as Cordilheiras Central e Ocidental).
segundo ordoñez (2001) a similaridade entre as composições isotópicas do vulcanismo
atual e das rochas da Formação combia, indicariam que o magmatismo que originou
essas rochas é similar áquele observado atualmente no arco vulcânico, e que a
homogeneldade isotópica observada, independentemente da localização geográfica,
sugeriria que a contaminação com material crustal, foi originada pela interação entre
magmas derivados do manto e a base da crosta continental.

As composições isotópicas dos andesitos dacitos pórfiros do Marmato foram
comparadas com os valores isotópicos obtidos por James e Murcia (1g84) para os
vulcões Ruiz e Galeras (Figura 50, 51 , s2). No diagrama e ¡1¿1e¡ Vêrsus utsr/susr pode ser
observada a similaridade dos valores isotópicos dos vulcões e dos corpos
subvulcânicos, indicando uma fonte de tipo mantélica para essas rochas. As razÕes
87sr/B6sr dos andesitos dacitos pórfiros parecem ser um pouco mais radiogênicas,
possivelmente por maìor contaminação crustal, devida à maior assimilação de sTsr das
rochas encajxantes durante a cristalização dos corpos.
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Figura 50. Diagrama de comparação dos valores de e¡61s¡ x ItSrÆSr1o¡ do Stock de Marmato e os
Vulcões Galeras e Ruíz
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Figura 51. Comparação dos valores isotópicos do Distrito Minero de Marmato, dos Vulcões Galeras e Ruiz
e de alguns depósitos tipo pórfiro da Colômbia, no Diagrama Uranogênico com as curvas de Zartman e Doe (1gg1)

18 18.5

--+- Crcsiê Superì.r

19

A Sto.l< de lVam¿1o

O Stock de fämesis

+ XsioAírbolirico

X Xsio Qu¿rtzo Êiotilico

.EI Vrlcão Galerâs

lo c

+Sedrme¡ros dô pacífico ê NóduÒs d.. Mi

20 20,5
2oupbÎMpb

-[4ORBAprormadoX AcandlP¿nlanos-Mu.i.do PóttrÕ c! âô

E Ðoñ .rø. Þódro{!. ¡o SFCR

iÉ M.Øe. Pófiro-cu. a. E do sFcR

X lnfiêñÕ chiti Pórrìro-cu ! do sFcR

W

I



2oBPbr2*Pb

38,7

38,4

37,8

37 ,5

Figura 52. Comparação dos valores isotópicos do Distrito Minero de Marmato, dos Vulcões Galeras e Ruiz
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Já o basalto da Formação combia é menos radìogênico na razão 87sr/B6sr, e rna¡s
radiogênico em relação aos isótopos de Nd, indicando para o basalto uma menor
contaminação crustal, possivelmente devida a uma ascenção mais rápida do magma
para os níveis crustais mais elevados. No diagrama thoriogênico, é interessante
observar a similaridade dos valores isotópicos dos vulcões, principalmente o Galeras, e

os andesitos dacitos pórfiros; esses resultados indicam fontes com a razão Tk'/pb
similar para ambas as rochas. No diagrama uranogênico os vulcões apresentam um
comportamento mais radiogênico do que os corpos subvulcânicos, que pode ser devido
ao fato de que os vulcões intrudem uma crosta superior com presença mais importante
de rochas metasedimentares e metavulcânicas, poss¡velmente com altas razões u/pb.
os valores isotópicos do Marmato comparados com os obtidos por sillitoe e Harl (1g84)
para os depósitos tipo pórfiros de Acandi, Pantanos e Murindo localizados ao ocidente
do sistema de Falhas de cauca-Romeral (sFCR), Dominical no sFCR, e Mocoa e

lnfierno-chilí localizados a leste do sistema de Falhas cle Romeral; não apresentaram
similaridades importantes, indicando uma origem em ambientes geológicos e ternpos
d iferentes.

Pode ser observado, que o magmatismo atual possui composição isotópica
similar ao magmatismo que originou os andesitos dacitos pórfiros do stock de Marmato,
implicando que a subducção da placa de Nazca, no continente sul Americano, também
originou os magmas que formaram os corpos subvulcånicos. possivelmente a

colocação dos magma em n íveis superiores, esteve controlada pela reativação do

srstema de Falhas de Romeral, essa reativação pode formar bacias de tipo "pull apart,'
que permitiriam a ascenção dos magmas.

os Andes setentrionais (Equador e colômbia), que ocorrem ao norte da deflexão

de Hancabamba (Golfo de Guayaquil), tiveram uma evolução tectonica similar, sendo
caracterizada pela acreção sucessiva de arcos de ilhas e platôs oceânicos desde o

Jurássico (Ramos, 1999) ou desde o cretácico (Litherland e Aspden, 1992; Litherland

et al., 1994). Na colômbia, o limite da acreção da crosta oceánica está localizado a

oeste do Pais e é representado pelo sistema de Falhas de cauca Romeral (sFCR), que

liin.r. lr.l'j {:ìi)0rl)
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ê uma estrutura principal que coña o Pais no sentido norte-sul, penetrando em território
Equatoriano. Neste territorio, segundo Litherland e Aspden (1992), a Falha de Rorneral
corresponde à Falha de Peltetec, já a Falha de cauca-patia do sFCR corresponde ria à

Falha de Pujili ou calacali-Pallatanga, Entre estas duas falhas encontra-se u ma

depressão que percorre o território dos dois Países, sendo na colômbia conhecida
como depressão de cauca Patía, e nela encontra-se localizado o stock de Marmato; no

Equador é conhecida como depressão interandina. Litherland et at. (1994) dìvide o
territórío de Equador em várìos terrenos limitados por essas falhas; ao ocidente da falha
calacali-Pallatanga encontram-se os terrenos de piñon (platô oceânico) e o terreno
Macuchi (arco de ilhas oceânico), entre as falhas de calacali-pallatanga e peltetec o
terreno chaucha (fragmentos de crosta continental) e a seqüência de margem
continental de Guamote; a leste da falha de Peltetec o terreno Alao (arco de ilhas
oceânico) e a seqüência de bacia marginal do Salado.

0 100 km

I=:::r--

@ POS.ACRESAO

O PRE-AcREsao TERclaRta

@ ene.¡cnes¡o lunestce

Figura 53. Localizaçäo Geotectónica dos depósitos estudados por Chiaradia e

Fonboté (2001a, b).
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chiaradia e Fontboté (2001a e 2001b) apresentaram dados isotópicos de pb

para depósitos tipo VHMS, pór-firo e epitermais associados aos terrenos definidos por
Litherland et al. (1994) (Figura 53). os sulfetos dos depósitos do Terciario inferior, tipo
VHMS (rico em ouro) de La Piata, Macuchi e El Pat¡ño, associados ao arco de ilhas
oceânicas do terreno Macuchi, apresentam as mesmas composições isotópicas do que
suas rochas hospedeiras, constituídas por basaltos e andesitas da unidade Macuchi
principal. Esses autores interpretam essa associação isotópica e estratigrafica como
indicador da fonte dos metais (unidade Macuchi principal); ademais os depósitos são
internamente homogêneos isotópicamente, mas apresentam composições isotóp icas
diferentes entre eles, indicando células hidrotermaìs diferentes e pequenas (Figura s4,
55). No depósito Jurássico de tipo VHMS Las pilas associado ao arco de ilhas do
terreno Alao, as composições isotópicas também estiveram relacionadas às rochas
encaixantes, indicando a derivação do Pb da mineralização do basalto dessa unidade.

Nos depósitos epitermais e do tipo pódiro, associados ao magmatismo andino, o

comportamento do Pb foi diferente; apresentando composiçÕes isotópìcas das
mineralizações mais diversas do que aquelas das encaixantes, invadindo o campo das

rochas do embasamento, o que indicaria também a participação dessas rochas como
fonte de Pb (Figura 56, 57).

Pelo fato dos Andes do norte, na Colômbia e Equador, apresentar uma evolução

tectônica similar, sem quer fazer nenhum tipo de correlação; foram comparadas as

composições isotópicas obtidas por chiaradia e Fontboté (2001a, 2001b) no Equador

com os dados isotópicos obtidos neste estudo, o que permitiu fazer as seguintes

observações: As composições isotópicas dos xistos garfitosos, quartzo biotítico e

anfibolítico; foram similares as encontradas nas rochas metamórficas do terreno

chaucha, terreno Loja e do complexo do ouro. os resultados dos sulfetos do Distrito

de Marmato quando comparados com os depósitos do Equador (Figura 56, 57),

apresentaram uma afinidade maior com os depósitos epitermais associados aos

terrenos chaucha e terreno Macuchi, assim como também a seus respectivos

embasamentos. chiaradia e Fontboté (2001a) consideram os xistos grafitosos da

unidade chiguinda, de idade Paleozóica como a possível fonte dos metais das

mineralizações do terreno chaucha. Na região de Marmato os xistos grafitosos do

il,r. , .ll (2f)lr:')
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Figura 54. Comparação da composição lsotópica do Distrito Mineiro de Marmato e alguns depósitos
tipo VHMS do Equador no Diagrama Uranogênico, com as curvas deZartman e Doe (1981)
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Figura 55. Comparação da composição lsotópica do Distrito Mineiro de Marmato e alguns depósitos
tipo VHMS do Equador no Diagrama Thoriogênico, com as curvas de Zartman e Doe (1981)
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Figura 56. Comparação da composição isotópica do Distrito Mineiro de Marmato e alguns depósitos epitermais
e tipo pórfiro do Equador, no Diagrama Uranogênico com as curvas de Zartman e Doe (1981)
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complexo Arquía, diferentemente do que ocorre no Equador, poderiam apenas ter
contribuído como uma fonte subordinada para os fluidos mineralizantes, que estariam
muito mais relacionadas as intrusões subvulcânicas. Na figura (S4, 55) pode ser
observado que os sulfetos do Distrito Mineiro de Marmato possuem composições
isotópicas similares do depósito de tipo VHMS de La pata no Equador, e com sua rocha
encaixante. Entretanto estas mineralizações nâo podem ser comparadas, já que o
contexto geológico que envolve as mineralizações é distinto; segundo Kerr et al. (2oo2)
o arco do Macuchi pode corresponder ao arco do Timbiqui na colombia, localizado ao
SW do Pais na margem ocidente da Cordilheira OcÍdental.
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7. GONSTDERAçOES FtNAtS

com base nos dados geológicos e geocronológicos disponÍveis na literatura
(Ordoñez, 200,l; Vinasco, 2001 ; Sierra et al., 2O0O; Duque-Caro, i g90; Restrepo ef a/.,
1981; Paris e Romero, 1994; Ego ef a/., 1995) e nos dados isotópicos obtidos neste
trabalho, podemos sumarizar á seguinte evolução tectônica e metalogené ca para a

região do Distrito Mlneiro de Marmato (Fig SB, 59).

Hoje Erosão do Stock de l\,4armato
.0

Fechamento da comunicação rjos oceanos
. 3,1-3,7Ma Pacif¡co e Caribe pela corisão do arco panamá-

Choco

. SMa

. 5,6Ma

. 6,3Ma

F¡nalização da atívidade magmatica da Formação
Combia na depressão do Cauca-patía. l\y'¡gração
do magmatismo para a Cordilheira Central

Últinro evento de reativaçao Oo Siste,rna-G
de Romeral, últimos Þulsos da atividade
maqmatica do Stock de l\y'armato

h¡drotermal y
mineralizaçâo.

do sistema
formação da

Formação doËi'ock de Nlarmatq úìo maqmatbmo Resfr¡amento do Stock de
i\¡armato, incio da at¡vidade doassoc¡ado à Formação Combia.
Sistema hidrotermal. SFCR ativo
fraturamenlo do stock

da at¡vidade do Arco de
I I Ma Farallones, migraçao do arco a leste. l\¡agmatismo

cálci-alcal¡no a toleít¡co da Formação Combia na
dep[essão cJe Cauca-patía,

Colisão do Arco Panamá-Choco. Realivaçâo oo
lZMa S¡stema de Falhas de Cauca Romeral (SFCR) e

formação de Bacias "pull-âpart" na depressão do
Cauca-Patía.

Finalização da
Amagá.

sedimentação da Formação
r l5Ma

. 22Ma
Formaçâo de Bacia de Relro^Arco na depressão
de Cauca-Pat¡a, Çom arco de p¡edrancha-
Farallones. lnic¡o da sedimentação da Formação
Amagá nessa bacia,

Alnrdade maglnåtica oo arco Þie¿ranchi-
33-2SMa Farallones na Cordilheira Ocidental: composição

monzonitica e quarÞodiorítica.

Figura 58. Síntese da Evolução tectónica e metalogenêtica
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PNr Placa de Nazca FC: Falha Cauca
APB. Arco de Panamá Baudo FR: Fâlha Romeral
PPC Placa Paleo-Câribe COC: Cordilherra Occidentat
AFP: Arco Farallones piedrancha CC: Cordilheira Centtal
fvlLc: N¡anto Litosfér¡co CO: Cordilheira Oriental

Conhnentâl DCp: Depressão Cauca palía
FOPi Falha Olú"Pericos VfVlt Valle do lvlagdalena

Figuro 59, Diogromo de Evoluçóo leclónico, 22Mo-Hoje (Toboodo ef ol., 2OOA)
Ordoñez, 2001 J
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As mineralizaçÕes auríferas ep¡terma¡s de Marmato são claramente relacionadas ao

magmatismo dacÍtico do Mrocêno super¡or, onde o sistema hidrotermal responsável
pelo desenvolvimento das mineralizaçöes envolveu principalmente as rochas
subvulcânicas Porfíricas do stock de Marmato, embora tenha também sido encontradas

evidências isotópicas de que os xistos do complexo Arquía (especialmente os x¡stos
grafitosos) também foram afetados, pelo sistema hidrotermal. lsto implica também em

considerar pelo menos parte das rochas encaixantes como possíveis hospedeiras de
mineralizações auriferas. Está conclusão amplia os horizontes de exploraçáo mineral
para além dos limites do stock de Marmato. Portanto, os dados isotópicos demonstram

a relação genética entre o magmatismo porfíritico e a atividade hidrotermal, e que esta
ativididade circulou também através das rochas mestassedimentares encaixantes das
intrusões igneas. As características genéticas principais da formação das intrusões

subvulcânicas e das mineralizações auríferas associadas se resume na Tabela 1.1 .

Considerando-se uma semelhança entre os processos envolvendo as

mineralizações miocênicas epitermais do Distrito de Marmato, que ocorre em ambiente

de arco magmático, bacia de retro-arco e do tipo " pull apart" e as mineralizações

auríferas epitermais, que ocorrem na Província Ventuari-Tapajós, considerada por

Tassinari (1996) como um arco magmático paleoproterozóico, podemos por hipótese

admitir que no Distrito de Marmato poderia ocorrer, em zonas mais profundas das

rochas porfiríticas mineralizações auríferas disseminadas em zonas de "stockwork" e do

tipo pórfiro, e por outro lado, na Província Aurífera do Tapajós, podem ocorrer
mineralizações epitermais associadas a veios de quartzo não só nas rochas graníticas

do Tipo Maloquinha, como também nas rochas sedimentares e vulcânicas das

coberturas pré-cambrianas, uma vez que a circulação dos fluidos hidrotermais, apesar

de induzidas pelas intrusôes ígneas, não se restringe a estas rochas, podendo produzir

mlneralizações principalmente em zonas de cisalhamentos, que podem remobilizar

fluidos do interior das rochas intrusivas.

i}"ì;r l: 1-r. (ilO()l,j
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Tabela 11. Modelo Genético das mineralizações auríferas do Distrito Mineiro de
Marmato

Ambiente
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APÊNDICE A.
EauAÇoES DA GEOCRONOLOGTA



APENDIGE A1

Ai a. Equação do deca¡mento radioativo

decaimento radlativo é expresso matematicamente como j

9! = -r*.lt

S--rru.=9! ¡dN I
dt N_= rdr-Jru _J)dt=tnN=_)tt.c

m t=0, valor da constante c= No.

lnN = -.zt + tnNo = rnS - -.1t => t = )nf; = r.'r1t¡ = Noe,,

N(t) = ¡s6 -.,¿r (Equação do deca¡mento ract¡oat¡vo)(1)

)- Número de átomos radioativos não transmutados ou pai
= Número de átomos radioativos originajs
Constante de decaimento

tempo de decaimento

Al b. Equação fundamental da GeocroñõtogElef

Substitu indo:

, I 
,n, 

P(t) + F(t),
À P(t)

t= llnlr np¡1u.r.o¡1r¡À P(t)' '

:m função de F(t) e P(t):

a equação (1):

t=1tnlllTN
No=N(t)+F(t)

F(t)= P(txer'-1) (E.F.G, em função de F(t) e p(t) (3)

(t)= Número de átomos transmutados ou Filhos
)=P(t)= Número de átomos não transmutados ou pai
Constante de decaimento

= tempo de decaimento



F(hoje)

A idade, será calculada com a equação:

APÊNDICE A2

Diagrama isocrônico

tg .t

-2

Da equação (1)

N(t) = ¡yon'z = ¡/(r) = \ => Couu,, No - N(t) + It(t) + N(r) = 
yQ+!)

e
I;'(t) - ¡¡1¡¡¡nt' -t)= Corno, F(t) = F(hoie)- F(o)=> Þ-(hoie) = F-(r¡)+ N(t)@), _D

42. Equação da isocrona e Diagrama lsocrônico

li-(hc¡e)= F(o)+ p(t)(er' -1)Equação de uma reta (4).
Onde:

l(hoje)= Número de átomos radiogênicos ou Filhos hoje.
F(o)= ¡r¡¡r"ro de átomos radiogên'icos ou Filhos ¡nlcia¡s.
P(t)=N(t)= Número de átomos r"diut¡uos resiOuat áu-pai.
À= Constante de decaimento radiativo.
t= tempo de decaimento.



APÊNDICE A3.

4.3. Equações da Sistemática K.Ar

Da equação fundamental da Geocronologia (2):

A equação para o ooK 
é:

t=lrnrr *Mr,1 P(t)'

'lp r Åe onK

O nde:

Àe= Decaimento do aoK ao aoAr 
10.581 x 10-r0anos-)

ÀF'= Decaimento do a0K aoa}Ca 14.g62x 10 10 anos )) - )e. )p(5.543x10-roanosì¡

Como:

ooca "oAr )/t-. ^. i _-)',"ca=4uAr _
.1lr te Åe

Substituindo

,=;,.[,.
o" 

or*oo ¡, 4,ê
2"e

onK t,"[ .,l l!l:U".r*Ea
,le
tnK

logo

Substituindo os valores de ¡"e e Àp-:

t = 1.804x10,tn(1 + e.s4 
fflþaruea" (s))

Onde:

t= tempo requerido para a formação do a.A¡, pelo decaimento do a'K, de acordo comas constantes de decaimelrto do a0Ar e do aoia

t= I

.1.

. )e+)ß ouArl

Àe .',K 
I

ooAr / ; \
'* [;, 

-'.t
.1.



APÊNDICE A4

4.4'1. Equação para o cárcuro da razão lo3Nd/iøNd do,,GHUR" para quarquer
tempo

Da equação fundamental da Geocronologia (3):

r;(r) = pç¡¡çot, _D _+ rlíüji,i,!.,1,",, = r,(hoje)(et, _t)

Para o Sm e Nd no ''CHUR":

Il;+1""""' =ll'si,,l'"' 1.,, r)_, (,4 N(tlil't"t" (,o,s,,\u'"',,I
l'\u ),,,,,,,,.,, . 

=lÃNa 
) ,,,,.,, ,. ', 

[ ",,v,¡ )¡,.¡.,,,,,. ,t, tt,n1' l-# ),,,,,,("" - 
l)

Sem:

., 'nt Nd
l, rrr r< - \J tlu Cf IUR r qual<¡ucr tcmpo

,n 'o'N,lläurn : ffi do CITUR ,.ìo ternpo atual(O.51263s)

ru t 'u'NJ
I ittiu, = ** r'tlLl ¡r,g¿nico gerado no intervaÌo lentpo(t) ate hoje

I''ts,n ìu ''tsnt
I "* J.,,,,,, 

= *î,,Ì l)rescn tc do cl luR(O 1967)

logo para qualquer tempo:

fluro = lSnr* - lSrl^ - llru* = l3*,o lþquaçao(a)

4.4.2. Equação do parâmetro e Nd

rNd!,,,. = 
[( 

-ÌijÏt4 
- r]xro,ecuaçao(z)

eNd!,,,,. - 
[( 

"N¿lu¡¿)*^ 
- r]*ro,

uNdr= Valor para um tempo (t).
¿Nd'= Valor para hoie.
1'a3Nd/laaNd¡,= Razáo no tempo (t)



4.4.3. Ëquação da ldade Modelo

Na idade modero o varor da razão la3NdrlaaNd do "'HUR" e da amostra (R), notempo t, são iguais, logo:

., f 'o'Nd I'

Da equação (6) 
r' rrur' - [ r' N'l J"

l'.!uI =f :ryg1""'"'' f 
,'Þ1",'u'.,,{*,,_,}

l".NãJ,-{ t*J, 'tt*u/,,

Da equação (6):

logo

Resolvendo:

Onde:

t= ldade modelo
R= Rocha
m= medido(hoje)
0= medido (hoje) para o ,'CHUR,'

.,, / ''" Srrt.Hru -l rrffi

(",_

t= I

) quaçao(s))



4.4.4. Alguns valores

Razão atual para alguns meteoritos "CHUR,':

¡lD
*i-- = 0.I967

1\O

Razão atual do manto empobrecido:

r.t7sm
__ -_ 

^ 
111

'"" N(l

Razão atual para o "CHUR,':

,0, Nd
'"N,t

Razão atual do manto empobrecido:

'o'Nal-iì;- -- 0.51I I l4'" Nd



APÊNDICE B.
DESCRTçÃo DE LAMTNAS E POLTDOS



Localização
AMOSTRA FHD2

Mina Plata Fría
Descrição Macrosäópica
Veio fino (1 a 2 cm) de sulfetos dentro de encaixante com silicificação e
sericitl

Microsc
Com pos ição
+++ Pirita (py), ++ Esfalerita (Esf), + Galena (Gal), + Arsenop¡rlta (Asp), +

Le,4{q_ß9)] + cilsqleqe4<q G4L
sulfetos principarmente pirita, até 2 mm, fraturados e irregulares com âbundantes
microcristais de cpy, Esf, Gar_e quartzo. Freqüentes textùras de substituiçao: py,
Cpy, Esf, Qz substituindo a Galena; Esf substituindo a py e Asp; possíuei A"psubstituindo Py. comum textura de intercrescimento de cfiy e rsr, 'poisivãi n"pintercrescida em py. carcopir¡ta como microgróburos em fratúras em åtiuage;s oepirita e esfaler¡ta.
Pirita: .subedrica apresenta microcristais de galena e esfalerita e microglóbulos de
calcopirita em planos de clivagem.
Es.faleri.ta: Anédrica apresenta microcristais de garena, pirita e microgróbulos decalcopirita ("calcopirita disease").
Galena: Euédrica a subédrica, intercrescimento de argentita, pranos de crivagem
deformados e fraturas preenchidas de mineral derivado de galena.
Arsenopirita: Ëuédrica a subédrica, pode estar substituída-por esfalerita.
Calcopirita: Anédrica, jntercrescida com esfalerita.

Textura e Minerais

Ganga: Quartzo g!Égrcq gm fraturas e substituindo sulfetos.
Paragênese
Galena Pirita-Arsenopirita Esfalerita-Calcopirita euartzo

Muito abundante AÞqlla¡tglï) eo1îq4 Presente o); Tr
AMOSTRA FHDT

Localização
Mina La Palma.

Descrição Macroscópicã
Veio de sulfetos (l a 2 dentro de encaixante silicificada

Com pos ição

1++ P¡rita (Py), ++ Esfalerita (Esf), o Gatena (Gat), o Calcopirita (Cpy), _ Ouro.
G-_e!ggfQ!9!Zo (az))



Gxtuia e ùinerals --

Galena Pirita E sfaleríta-Calcopirita Ouro euartzo

Muito abundante

Localização

Localízação
Mina La Mona.
Descrição MácroscóËica. 

----
Ve,io de plqlq¿ i! s ,_nftpttIS-{eglqr¡ede rom arter

Compos íçã o
_ .Q.qs_cllçs o Microscópica

+++^Pirita (Py), +Esfalerita (Esf), o Calcopirita (Cpy), o pirrotita, o Galena _ Ouro.++ c-anga (Qu-e!Zq (Oz)).

Pirita fraturada com microgrãos de ouro em fraturas, esfarerita subordinada, ecristais pequenos de pirrotiia. Textura: esfa¡erita-substitui a ey. vi"iãgióòrdouCpy em Esf.
Pirita: subêdrica, raramente cúbica, fraturada. Microcristais de esfarerita, pirrotita,abundantes microglóbulos de calcopirita u iroiáOo, Ou ouro em fraturas.

^t::1::,,lrj^i::1i:"1 ""1 lbundanres ,i.,osiobuìo. oe carcopirita ,,carcopirira
disease", possíveis microcristais de galena. -v vsrvvv¡r ¡(u esrv\rPrr

G_alena: Pequenos microcristais isolãdos dentro de esfalerita.Pirrotita: Euédrica. possíveis microcristais a"Ãtro 
-0" 

pirita ou argum minerarsecundário incluso em pirita.
Ouro: Tamanho micrométrico como grãos e preenchendo microfraturas.
_Ganga.'Em veios e cristais substituiñdo o",i,tfàio.-. 

-

Pirita E sfa lerita-Calcopirita

W-t" "br.d"rt AMOSTRA FHD15

tft_Pi4e (P-¡l q E-s_lqle-rrþ (-E,s,q,n celçppif:{q ppy!-- ouro? +++



Veio de pirita, fraturada, com microcristais de carcopirita e esfarerita. Microgróburosde Cpy em Py.
Pi,fa; subédrica, isoradamente euédrica, fraturada. Microcristais de esfarerita e
:îlî:lirl,: I11_g.ltconirlta anédrica n", oor"tu"-oe pirita e abundante comomicroglóbulos denko de pirita. prováveis microglóbutÀs de ouro.
uangra.' Lm veios e cristais substituindo a oir¡ta-

fextura e n¡¡ñeraiJ

Paragênese
Pirita Calcoplrlta Ganga

Descrição Macroscópiõã-
Pirita isolada dentro de Dacito pórfiro com alteraÇão fílica.

^-.-..-uompos¡çao - lgqclçeq [4-ÇI99cópÞe=- 
---:

Textura e Mineiais
+ Pirita jgþþIlla Gqfl_¡ Ca tcopirita (Cpy).

Pirita isolada, subédrica a euédrica, fraturada,com microcristais de esfarerita eg!ryFÞ!þ999 rglclqirita. Quartzo em cristais puqu"no, corrando a pir¡ta.

Muito abundante AþsqqlegllgTqrtli
AMOSTRA FHDIT

Localização
Mina Villonza

Paragênese
Pirita Qz

U*f",.prnqân{*l

AMOSTRA FHD19 a
Loca lização
Marmato Bajo, nivel 1260, Veio2
Descrição Macroscópica
Veio da mrneralizaçâo; abundante pirita,, esfalerita, calcopirita e galena

atodentro de material de

+++ Esfalerita ++ Pirita , + Galena

rJomposrçao 
Descricão Microscóp¡ca



TÑtura e M¡nerai,

de carbonato.

Esfalerita dentro de mater¡ar de ganga; pirita, carcopirita e garena subordinadas.

^cjl":î":r$]l!yioa ¡or.py, Cpy e Èsf;'pirita 
"u¡siituíoa 

por gatena, esfalerita,carcoprrta. rextura de intercrescimento de cpy e Esf, microgróbur-os de'cpy.Es.faleríta: Granulação grossa < 4 mm, subédrica, iraturada. contem cristais depirita e galena até 1 mm. Apresenta abundantes Áicrogróburos oe cat"opìiita, asvezes microveios de carcopirita deformada, fraluras gururr"niL 
-lun.'

l::lghlrlnto mas podem conter argilominerais e comumente pequenos cristais

Pinfa: Apresenta-se como cristais dentro da esfarerita ou com habito cúbicodentro de ganga, contém peguenos cristais de esfalerita e microcristais decafcopirita.
Galena.' Apresenta-se dentro de esfalerita, cristais subédricos.calcopirita: como cristais anédricos intercresciJos com esfarerita e comomicroglóbulos dentro de esfalerita.
Ganga: carbonatos, aparecem como cristais pequenos dentro de esfalerita eaparentemente podem estar em fraturas

Textura e Minerais
cristais, de.esfalerita e pirita fraturados incrusos dentro de materiar de ganga, commicrocristais de carcopirita e garena. Texturas: esfarerita ,uuit¡tüi ã-bnìtu,,jj-",::i"r_:iTî:to de catcopirita e esfaferita. possívet py2 substituindo u nyi. - 

'

t'tnta: Luédr¡ca a subédrica, com abundantes microgróburos de câfcopirita,isolados microcristais de pirrotita? e de garena. cristaioe pirita-clùË"-Töirl
substitu índo a Py1 .

Esfalerita: Anédrica, fraturada; intercrescida com carcopirita e com abundantesmicroglóbulos de calcopirita.
calcopirita: Anédrica associada a esfarerita e preenchendo espaços intergranulares de pirita.

fan.ga: . carbonatos preenchendo fraturas e como cristais de menor tamanhodentro de sulfetos.

Galena -+ Pirita -+ Garena (ou pirita -+ Garena -r pirita) E sfarerita-carcopirita -->Carbonatos > Argilominerais

qo,tn=¡rq*,u1
AMOSTRA FHDî 9 b

l¿laU:elo Bajo, nivet 1260,yeio2.

Veio 
.da . 

mineralização; abundante pirita, esfalerita, calcopirita e qalena
subordinadas dentro de mafcrial r1o ¡-tana- /¡arha^^+^\

+++ Pirita (Py), ++ Esfalerita (Esf), + Calcopirita (Cpy), _ pirrotita (po), _GalenalGalì ++ Ê¡n^-



Paragênese
Pirrotita -+ Pjrita -+ Esfalerita-Ca lcopirita -+ Carbonatos

Muito abundante Abundante (++): Comum l+
AMOSTRA FHD21

extura e Minerais

Ganga em microveios e como cristais

Pirita fraturada; pirrotita, calcopirita e galena subordinadas. Textura: pirita substituia pirrotita, calcopirita e galena substitùem pirita.

Pirita.às vezes oxidada, apresentando textura botroidar, isoradamente pirita cúbica.contém microcristais de po, Gar e microgróburos de carcopirit". ðåiàãeiñå eanédrica e ocorre intergranurar em pirita. Èirrotita oxidada, apresenta-se'- lomomicrocristais dentro de pirita. Garenä subédrica suost¡tui a pirita, uprui"nìu-r"como microcristais dentro de pirita.

Marmato Baio, nivel 1260. Velo1.

Vgfg_qruCIqqliração; abundantes sulfetos:

+++ Pirita (Py), o Galena (Gal). o irita (Cpy), - Esfalerita (Esf), - Ouro (Au).Textura e Minerais
Piritas fraturadas, com preenchimento das fraturas por ganga. Crístaís pequenosde galena, microcristais de- carcopirita e garena. Texturas: Garena substitii-r- pii¡t,Microglóbulos de Cpy em py.
Pirita: Euédrica, isoradamente cúbica. contém cristais pequenos de garena
su bédrica-anéd rica, abundantes microgróburos de carcopirita, m¡crocristais depirrotita, microgrão de ouro em pirita.
Ganga: Preenchendo fraturas e cristais pequenos dentro de pirita.

Pirrotita -+ Pirita -+ Galena -+ Ganga

M u i to a b u n d a n t< l'l1);q,b.ljl!gil9_1l4 q 
" 
r rf il f LP-I9Þ ". 

t"

Melrnglo Bajo, nivet 1260, Veio3

+++ Pi¡il¿ (py). -¡ + Pirrotita (Po), + 6¿¡s.,



Paragênese
Pirrotita -+ Pirita --> Galena -+ Calcopirita -+Ganga

n¡!¡lq cÞqnqelleþ1t Abundante (++): Comum l+ Presente
AMOSTRA FHD23

Localização
Marmato nivel '121 0 Veio 2
Descrição
veio da mineralização, abundante pirita e isolada calcopirita, carbonatos entre

Com pos ição
+++ Pi¡if¿ (Py), + Galena (Gal),

Mic

-At
o

Te Hessite
Pirrotita (Po), o Calcopirita (Cpy), - Argentita
), - Sulfossais lBi)

Prrita fraturada com pequenos microcristais de galena, pirrotìta, calcopirita.
Pi rita : Euédrica, apresenta abundantes microglóbulos de calcopirita, isoladamente
cristais pequenos de galena e pirrotita.
Galena: Subédrica, está intimamente relacionada a Ag, Te e Bi, em zonas de
fraturas. Possível presença de Altaite (pbTe), Hessjte (AérTe)
Ganga: Cristais pequenos dentro de sulfetos.

Textura e Minerais

Paragênese
Pirita -+ Galena-Argentlta -+ calcopirita + sulfosais (Bi)- Altaite, hessite +Ganga.

Multo q,þg¡!g¡,!e,{_ttÐ;Abu.ndante (++); Comum (*); presen Q
AMOSTRA FHD25

Com posição
+++ Pir¡ta (Pv), + Ca
Textura e Minerais
Pirita em veios, subédrica, fortemente fraturada, oxidada, apresentando textura
botroidal. Abundanies microglóbulos de calcopirita. ialcopirita anédrica
substituindo a pirita snjlþIgveios e cristais dentro de pirita.
Paragênese
Pirita + Calcopirita -+Ganga.

Muito abundante AþClqeúe (++); Comum ;Presente

Marmato Baio. nivel 1 160. V1 .

Veio_@ oxidada supedicialmente, rara



AMOSTRA FHD.I
Localização
Mina Plata Fria
Descrição Macroscópica
Veio de Carbonato

Nome: Veio

Descrição Microscópica

Garbonato com sulfetos
Com pos ição
Carbonatos, sulfetos menores, zo e óxidos de ferro subordinados
Textura e Minerais
Veio de carbonato, fraturado, cortado por abundantes sulfetos.
Os carbonatos são de granulação grossa, até 2 mm; os sulfetos até .l mm. Estão
fraturados (0.1 mm) com preenchimento de fraturas com óxido de ferro e quartzo
amorfo recristaltzado. _

AMOSTRA FHD.2
Localização
Mina Plata Fria
Descrição Macroscópica
Rocha encAtxante de veio de sulfu,-com,alteraÇão hidrotermal,

Descrição Microscópica

Encaixante (Possivelmente Dacito pórfiro) de veio de sulfetos com

Composição
pirliz- 3çeq_e_194q g!!g{!geç,ao. __ _-

cristais maiores compostos de Plagioclásio e máficos totalmente alterados;
quartzo como agregados policristalinos. Matriz microcristalina de quartzo e
sericita.
Textura e Minerais
Possível Dacito com textura porfiritica, composta por fenocristais de plagioclásio
até 3mm totalmente sericitizados, com quartzo recristalizado e sulfetos. 

-euartzo

até 3 mm, totalmente recristalizado em agregados policristalinos. Máficos
substituídos totalmente por sericita e com quartzo recristalizado. Matriz
microcristalina equigranular de quartzo e sericita. euartzo como agregados
policristalinos em veios; o_bservam-se sulfetos cortando os cristais e matriz, iomo

de veiqs, Óxidos de ferro preenchendo fraturas.



AMOSTRA FHD4
Localização
Mina Plata Fria
Descrição Macroscópica
Rocha encaixante, com alteração hidrotermal.

Descrição Microscópica

Nome: Andesito Pórfiro alterado hidrotermalmente.
Gom posição
Cristais maiores compostos de plagloclásio e máficos parcialmente alterados
Matriz microscristalina de sericita e carbonatos subordinados
Textura e Minerais

finos, de 0.25 mm cortando a rocha, sendo compostos de carbonatos e
isoladamente adulária?. os fenocristais e a matriz estão codados por cristais

até 0.2 mm, cúbicos, e óxidos de ferro, maqnetiia.
AMOSTRA

Localização
Mina Plata Fria

Andesito com textura porfirítica parcialmente alterado hldrotermalmente, com
abundantes óxidos de ferro, possivelmente magnetjta.
Fenocristais de granulação grossa compostos por plagioclásio e máficos,
principalmente biotita. Matriz microcristalina inequígranularìe granulação muito
fína (0.05 mm) composta de plagioclásio, sericita e carbonàto subordinado.
lsoladamente aparece apatita em matriz (0.1 mm).
os Fenocristais de plagioclásio, Andesina, são de 2 a 4 mm, maclados e zonados;
estão substituídos por sericita a partir de bordas e fraturas (20 a 30%, alguns
100%). os Máficos são compostos por biotitas e anfibólio subordinado, eitão
cloritizados e apresentam óxidos de ferro e carbonatos. observam-se ve¡os muito

Descrição Macroscópica
Rocha encalxante, com hidrotermal.

Descrição Microscópica

Nome: Andesito Pórfiro sericitizado
Compos ição
Cristais maiores compostos de plagioclásio e máficos parcialmente alterados
Matriz mlcrocristalina sericitizado, máficos, carbonatos e serìcita.



Textura e Minerais
Andesito com textura por-firítica parcialmente alterado hidrotermalmente, com
óxidos de ferro, possivelmente magnetita,
Fenocristais de granulação grossa compostos por plagioclásio e máficos. Matriz
mrcrocristalina inequigranular de granulação muito finã (0.01 mm) composta de
plagioclásio sericitizado, sericita, carbonaio e isoladamenìe apatita e epidoto (0.1
mm).
osFenocristais de plagioclásio, Andesina, são de 2 a 4 mm, macrados e zonados;
estão substituídos por sericita a partir de bordas e fraturas (20 a 30%, alguns
100%), ¡solados zircão e epidoto dentro de plagioclásio. os Máficos são
compostos por biotitas e anfibólios fortemente cloritizados e substituÍdos por
carbonatos e óxidos de ferro; ocorrem carbonatos até 0.6 mm em matriz e Àos
cristais. os fenocristais e a matriz estão cortados por cristais opacos de até 0.1
mm, cúbicos, possivelmente óxidos de ferro, magnetita. observa-se óxidos de
ferro como preenchimento de fraturas.

AMOSTRA FHD-7
Localização
Mina La Palma
Descrição Macroscópiðã
Veio de sulfetos dentro de encaixante alterado.

Descrição Microscópica

Quartzo, sericita e clorita subordinada.

Localização
Mina La Palma
Descrição Macroscópica
Rocha l!p)¡l!eg!e ¡ìd rotermat mente

Descrição Microscópica

Nome: Dgsle JéItIelg¡€rnelllg i!!.eleqg hidrotermatmente, sericitizado.
Composição
Fenocristais de Plagioclásio, quartzo e máflcos, fortemente alterados. Matnz
rnlçry. !f Þlql{LA d e gga rtzo, 

__s_e r i c i ta, c a rÞ q n a to s

Veio de sulfetos e quartzo.
Quartzo em camadas, formadas por agregados de quartzo euédrico recristalizado
com tamanhos finos, até 1mm. Alternam agregados de quartzo até 0.025mm com
menor sericita. ocorrem sericita e clorita acicular isolada acompanhando o



Textura e Minerais
Dacito com textura porf¡rítica fortemente alterado hidrotermalmente. os
fenocristais são de plagioclásio, quartzo e máficos alterados. Matriz microcristalina
equigranular muito fina 0.0125 mm, composta de quartzo, sericita, carbonatos.
O Plagioclásio é de granulação grossa, 2 até 4 mm, substituído (80 a 90%) por
sericita e carbonatos. o quartzo tem tamanho entre'1 a 2 mm, arreàondado e'cãm
golfos, levemente fraturado e com deslocamento. os máficos são de'1 até 3 mm,
as micas estão substituídas por clorita, carbonatos, sericita e óxldos de ferro; os
anfibólios estão substituÍdos por clorita, carbonato, sericita e óxidos de ferro.
Carbonatos ocorrem na matriz, com tamanhos até 0.6 mm, raros óxidos e

AMOSTRA FHD-1 5
Localização
Mlna La Mona
Descrição Macroscópica
Rocha -1þncaixante) alterada h idrotermalme nte.

Descrição Microscópica

Nome: Dacito Pórfiro alterado hidrotermalmente sericitizado.

FHD-17
Localização
Mina Villonza
Descrição Macroscópica
Pórfiro (Encaixante) alterado h id rotermalmente.

Descrição Microscópica

Nome: Dacito Pórfiro alterado hidrotermalmente, sericitizado e com sulfetos
disseminados.
Com posição
Fenocristais de plagioclásio , qoarlzo e máficos; alterados. Matriz microcristalina de

Fenocristais de plagioclásio, quartzo e máficos; alterados. Matriz microcristalina de

Dacito com textura porfirítica afterado hidrotermalmente. os fenocristais são de
plagioclásio, quarlzo e rnáficos alterados. Matriz microcristalina equigranular
composta de quartzo e sericita.
os Plagioclásios são de granulação grossa, 1 até 4 mm estão substituídos por
sericita até 50%, alguns 10o%. o quartzo possui tamanhos entre 1 e 3 mm, alguns
até 4 mm, subédrico, com golfos; alguns apresentam recristalização de qrrñro,
nas bordas e fraturas. os máficos são micas e anfiboles, de tamanhos finoå 1 mm,
e estão completamente cloritizados e sericitizados em menor proporção. lsolados
sulfetos de 0.2 mm.

sericiia, clorita



I Textura e Mineraist_
lDacrto, com textura por-firítica alterado hidrotermalmente. os fenocristais são de

lolaotoclásio, 
quartzo e máficos, alterados. Matriz microcristalina inequigranular

](U.U25 mm) composta de quartzo, sericlta e clorita.

lOs qþOi99t1s1os são de granutação grossa 2 até 4 mm, estão substituídos por
I 
ser¡cita até B0%, arguns até 100%. os quartzos são até 3 mm, arredondados e

I 
com,golfos, fraturados, com guartzo recristalizado nas bordas e fraturas. Máficos,

I 
geralmente cloritizados. Veio fino, 0.1 mm, de quadzo microcristalino cortando a
rgg!_e.S-ullgþs disseminados, tamanho até 0.S mm.

Locat¡zação -AMosrRA FHD'1s-

N/qI[gA leþ,lfy€l 1260, Encaixante veio 2.
Descrição Macroscóþica
eo¡qgjElf çeqe!þIe!!gle_qq hlqlSlgrmatmente.

Descrição Vlicroscop¡ca

Nome: Dacito Pórfiro alterado hidrotermalmente, sericitizado e piritizado(Fílica). _
Com pos ição
Fenocristais de plagioclásio, quartzo e máficos, alterados. Matriz microcristalina de
quartzo, sericita. clorita.
Textura e Minerais
Dacilo, com textura porfirítica alterado hidrotermalmente. os fenocristais são de
plagioclásio, quartzo e máficos, alterados. Matriz microcristallna inequigranular
composta de quaftzo, sericita e clorita, rara apatita.
os Plagioclásios de tamanhos de 1 até 3 mm, estão substituidos por sericita entre
90 a 100% e isoladamente carbonatos. os quartzos, com tamanhos de 1 até 4
mm, são subédricos, fraturados com preenchimento de sericita e isoladamente
carbonatos. Máficos compostos de micas e anfibólios, substituídos por clorita, e
subordinadamente carbonato e sericita. Fraturas de até o.zå mm cóm
preenchimento de óxidos de ferro, coftamdo a rocha. sulfetos disseminados. raros
cristais de apatitas de 0.05 mm em quartzo.

AMOSTRA FHD.19
Localização
Marmato Bajo, Nivef 1260, veio Z.
Descrição Macroscópica
Veio com sulfetos.

uescflçao M¡croscópica

Nome: Veio de Garbonatos coq-sulfetos.
Compos ição

! e roel alel,e1feÞæsrcit¡.qsle..-_
Textura e Minerais

-VSlg_qg relþ9!9þ!_ilÉqlfç9! i_s-U{g!99.!9m sericita em aqreoados mujto finos



AMOSTRA FHD.2O
Locaf ização
MgImqJo Bajo, Nivel 1260, Encaixante. .f 0 do veio 2.
Descrição
Pófiro (Encaixante) alterado hidrotermalmente.

Descrição Microscópica

lglfej !39!!9 Jé{(o, 
-al 

te rad o h id rote rma I !1qrl!e, p rop i I i t iza do.
Com pos ição
Fenocristais de plagioclásio, quartzo e máficos; alterados. Matriz microcristalína de

Textura e Minerais
Dacito, com textura porfirítica alterado hidrotermalmente, propilitizado. os
fenocristais são de plagioclásio, quartzo e máficos, alterädor. lvlatriz
mrcrocristalina equigranular composta de quartzo, plagioclásio sericitizado,
carbonato e epidoto.
os Plagioclásios, andesina, entre 2 a 3mm, estão zonados e macrados e
substituídos por sericita desde as bordas e fraturas, entre 20 a 30%, alguns 50%;
também estão substituídos por epidoto e carbonato subordinados. oõ quartzos
com tamanhos de 1 até s mm, são subédricos com golfos, levemente friturados
com preenchimento de material de matriz. Máficos compostos de anfibólio e micas
alterados para clorita e substituídos por epidoto e carbonatos. Epidoto como
agregados substituindo os máficos, pode estar relacionado a fraturas. sulfetos e

em matriz e fenocristais
AMOSTRA FHD.24

Localização
Marmato Baio, Nivel 1 160. Encaixante.
Descrição Macroscópica
Pó rf i ro ( Ë n ca ixa nte ) afeta do_pgl i llglag¿qllj-d roterm-a I ._

Descrição Microscópica

Nomg: Dacito Pórfiro alterado hidrotermalmente sericitizado.
Com pos ição
Fenocristais de plagioclásio, quadzo e máficos; alterados. Matriz microcristalina de

sericita, carbonato, rara

Dacito com 
_ textura porfirítica arterado hidrotermarmente, propiritizado e

sericitizado. os fenocristais são de plagioclásio, quadzo e máficos alterados.
Matriz microcristalina equigranular composta de quartzo, sericita, carbonato e
epidoto, apatitas subordinada.
os Plagioclásios são de tamanho de 3 a 5 mm, estão completamente alterados e
substituÍdos por sericita, epidoto, e subordinadamente carbonato. os quartzos são
subédricos com golfos. Máficos compostos de anfibólio e micas, alteraåos a clorita

Textura e Minerais

e localmente substituídos por sericita, carbonatos, epidoto, óxidos de feno
_Epido.þ rSmg,eSlgS3qqq, gqfetos em matriz e fenocristais.



AMOSTRA FHD-26
Localização
Marmato Baio, Nivef 1160. Brecha.
Descrição Macroscópica
Brecha'--_- 

oéscr¡øõrvrrt-roscóp¡ca -

Nome: Brecha Hidrotermal composta de carbonato com fragmentos de
encaixante alterado h idrote rm a lm e nte.
Com pos ição
carbonato, fragmentos de Dacito Pófiro sericitizado compostos de: plagioclásio
sericitizado, quartzo e máficos cloritjzados.

I Textura e Minerais
lv"io oe carbonato com fragmentos de encaixante alterada hidrotermalmente.
los carbonatos sâo de tamanhos de 3 a s mm. os fragmentos correspondem a um
lDacito Pórfiro, constituÍdos por plagioclásio fortemente sericitizado, quartzo
subédrico fraturado e máficos cloritizados, dentro de matriz de quartzo,
plagioclásio e sericita. sulfetos nos fragmentos do pórfiro. óxidos presentes.

AMOSTRA FHD-27
Localização
Marmato Bajo, Nivel 1160,, Brecha.
Descrição fvlacrosc¿pica
Brecha. _

Descrição Microscópica

Nome: Brecha Hidrotermal composta de carbonato com fragmentos de
encaixante alterada h id rote rm a lm e nte.
Com posição
carbonato, fragmentos de Dacito Pórfiro sericitizado compostos de: plagioclásio
j9lç{læqS,S!gft7! i_l1q¡cos cto ri tiza d os.
Textura e Minerais
Veio de carbonato com fragmentos de encaixante alterado hidrotermalmente.
os carbonatos são de tamanhos de 1 a 3 mm, euédricos, com sulfetos dentro de
carbonato. os fragmentos correspondem a um Dacito pórfiro, composto por
fenocristais de quartzo, plagioclásio sericìtizado, máficos completamente
cloritizados e localmente sericitizados, dentro de matriz equigranular, composta de
quartzo e sericita. Fraturas nos quartzos com preenchimento de quartzo
m icrocrista lino.



AMOSTRA FHD-28
Localização
!4glmelo- Baþ.Nivel 1 1 60, Encaixante
Descrição Macroscópica
Pórfiro (Encaixante) afetado

Nome: Dacito
Com pos ição
Fenocristais de
microcristalina de

Descrição Microscópica

levemente alterado h id roterma lmente.

plagioclásio, quartzo e máficos; levemente alterados. Matriz
arÏzo, ser¡crta

Textura e Minerais
Dacito, com textura porfirítica alterado hidrotermalmente, e com sulfetos
disseminados.
Os fenocristais são de plagioclásio, quarlzo e máficos, alterados. Matriz
microcristalina equigranular composta principalmente de quartzo, e
subord inadamente plagioclásio e sericita. os fenocristais de quartzo são em geral
de tamanhos entre I a 3 mm, alguns 5 mm, subédricos, com golfos, levemente
fraturados. os plagioclásios estão fraturados e levemente substituídos por sericiia
(10%). Os máficos são anfibólio e micas alterados para clorita e localmente
substituídos por epidoto e também óxidos de ferro, Sullfetos em matriz e
fenocristais, associados a óxidos.



DESCRIçOES DAS AMOSTRAS DAS ENCAIXANTES

AMOSTRA DESCRIÇAO AUTOR
FH D-6 X¡sto Grafitoso. Alternam laminas de grafita fortemente

dobradas com ìâminas milimétricas de quartzo policristalino.
FHD

cJ-01 Pórfiro Latítico. Matriz/Porf, 50/50: Mahiz de quartzo e
plagioclásio. Fenocristais: 70% Plagioclásio (Oligoclásio),
Quartzo 5%, >>Biotitas, Opacos na matriz, >>Hornblenda?,
>>Titanita?; clorita por alteração de Hornblenda, sericita e
cãrbonatos oor leve alteracão de nlaoioclásio nas frahrras.

CJV

cJ-02 P¡roxenito. Textura granular equid¡mensional. 40% Oliv¡na, 30%
Clinopiroxênio Augita?, 10% Tremolita, Talco?, >>Anfibolio.
Tremolita secundária, anfibólio proveniente de piroxênio, olivina
rodeada de serpentina.

CJV

cJ-03 Quartzo-Biotita Xisto. 40% Biotita, Quartzo 15%, Plagioclásio
l5%, Apatito, >Feldspato K, Moscovita 20%, Clorita. Rocha
xistosa laminada, intensamente mìcrodobrada, veios mm;
alternância de bandas de quartzo, bandas sericíticas-biotiticas;
bandas mlcáceas; matriz de plag ioclásio/quartzo. B¡otita
alterada, cloril¡zada, seritizada, desferrizada.

CJV

CJ-04 Xisto Anfibólico (Hornblenda Xisto). Hornblenda 50%,
>Plagioclásio?, Quartzo 35%, Titanita 5%, Granada e opacos
l0%, >Biotita. Rocha foliada, textura de fluxo, milonitizada por
setores, quartzo parcialmente recristalizado. Anfibólios
cloritizados, plagioclásios argilizados.

CJV

cJ-06 Xisto Anfibólico (Biotita-Seric¡ta-Hornblenda Xisto). Hornblenda
30%, Biotita + Sericita 30%, Quartzo 30%, Actinolita?, Opacos
1Jyo, >> Apatito, >>Titanita, >>Clorita. Rocha xistosa com
textura de fluxo, bandas de mica englobam agregados de
quartzo; bandas diferenciadas de anfibólio e mjcas, bandas de
ant¡bol¡o, bandas de b¡ot¡ta + ser¡c¡ta + quartzo. Biotita
cloritizada.

CJV

CJ-664 Pórfiro Dacítico. Plagioclásio 60%, Quartzo 20o/", Biolita 20%.
Clorita secundária. plaqioclásio com ser¡c¡tizacão nas fraturas.

CJV

IGM-692'1 Microquartzodiorito Porfirítico. Plagioclásio 36.4%, Hornblenda
9.8%, Biot¡ta 2.60/o. lt4atriz: Quartzo 12.6%, Plagioclásio 36%,
opacos 0.1%, Magnetita 0.6%, clorita t¡iolíla 1.3o/o. Opacos em
matr¡z e fenocristais. Máficos cloritizados, sericita muito isolada
em matriz e olaoioclásio.

IGM

tGM-'t 1908S Basalto. Fenocristais de Plagioclásio (andesina), matriz de
plagioclásio, subordinadamente clorita, augita?, palagon¡ta?.
Opacos abundantes.

IGM

tGM-8763 Diorito Horbléndico (Gabro). Plagiocìásio 62%, Hornblenda
35%, Opacos 2%, BioIiTa 1o/o, apalita, titanita subordinadas.
Opacos em máficos, menor em plagioclásio. Máficos
cloritizados.

IGM

rGM-6912 Dunilo Serpentinizado. Talco 35%, Antigorita 55%, Olivina 6%
CromiÍa 4oA

IGM

Descrições segundo os autores abaixo:

lGttil: INGEOMINAS
CJV: Cesar Javier Vinasco (Vinasco, 2001 )
FHD: Fabio Humberto Díaz Pinzón
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