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Para apalpar as intimidades do mundo é preciso saber/

a) que o esplendor da manha não se abre com faca,

b) o modo como as violetas preparam o dia para morrer,

c) por que e que as borboletas de tarjas vermelhas tem devoção por túmulos

d) se o homem que toca de tarde sua existência num fagote, tem salvação,

e) que o rio que flui entre dois jacintos camega mais ternura que um rio que flui

entre dois lagartos

Ð como pegar na voz de um peixe

g) qual o lado da noite que umedece primeiro

etc

etc

etc

desaprender oito horas por dia ensina os principios

(Manuel de Barros, O livro das Ignorãças)



( Poro Marili, Júlia e Pedro, pelo compreensão e corinho que

sempre demonstrarom pqro com este oprendiz)
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RESUMO

Este trabalho se propôs a discutir a idade e os processos formadores das .iazjdas

auríferas relacionadas com o Maciço Granítico Passa Três, em campo Largo (Pr). do

ponto de vista da Geologia Isotópica e da Geocronologia. O N4aciço Granítico Passa

Três é um pequeno corpo tarditectônco, pouco diferenciado, de natureza mesozonal, ão

sienogranitica, intrusivo em metassedimentos das formações Agua Clara e Votuverava,

pertencentes ao grupo Açungui .

O Maciço sofreu intensiv a alteração hidrotermal, com alteração de máficos,

sericitização e carbonalizaçáo. Comportou-se rígidamente às zonas de cisalhamento,

em condições rupteis-ducteis. Estes episódios termais registrados por muscovitas de

pegmatitos mostfam idades de 604 Ma. O fracionamento tardi-magmático da fluorita ,

com a idade de 616+36 Ma, reflete a idade final de colocação do corpo Dados de

geoquímica e de ETR para amostras mostraram interação entre fontes na crustais e

mantéiicas na geração do magma granítico.

os depósitos auríferos na região ocofrem no interior de veios e zonas de cisalhamento

associadas ao maciço granitóide Passa Três. O maior destes depósitos está situado na

faixa do Barreiro, composto pelas Minas do Morro e do Polaco, com teores médio de 1 1

g/ton. Os veios situados fora do corpo, ou seja, que intrudem litologias da Fm Água

Clara, são estéreis ou sub-econômicos.

Na faixa do Barreiro, a jazida estít associada a duas associações de veios principais, o

veio norte e o veio sul. Estes veios correspondem a veios de quartzo cisalhados,

descontínuos, com direção dominante N60w , com caimentos variando desde

subverticais até 25" para suysudeste, Os minerais de ganga nos veios são quartzo,

carbonatos, fluorita, microclínio e sericita-muscovita, Entre os metálicos, pirita,

calcopirita e bornita, alem de esfalerita, galena, e molibdenita. A fase argílica é

representada por illita e clorita, O ouro, com até l lVo de Ag, ocorre livre, no interior de

fraturas de pirita, associado ou não à calcopirita.

Os dados microtermométricos os fluidos do quartzo de fragmento do granito encaixante

mostraram a presença de um fluido aquo-carbônico, de provável caráter primário,

porém modificado, e um fluido essencialmente aquoso secundário. As temperaturas e

pressões para as inclusões aquo-carbônicas, da ordem de 300 a 340oC e l,ZKbar e3,2
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Kbar podem ser indicativas das condições de pressões e temperaturas que atuafam

durante a alteração hidrotermal do granito. Os dados microtermométricos para as

inclusões de quartzo da fase distensiva do veio mostraram salinidades baixas, com

evidências petrográficas da ocorrência de imiscibilidade, que indicaram uma faixa bem

definida de temperaturas e pressões, entrel75-225oC e 0,4 e 0,5 kbar respectivamente.

Dados de TfIf em inclusões secundá,¡ias, entre 140 e 180o C, estão provavelmente

associado ao episódio de argilizaçio dos veios.

os dados de isótopos de sr de carbonatos, fluoritas e sulfetos da Mina do Morro,

concentram-se em 0,711, que seria a razão isotópica do fluido. Os isótopos de C e O nos

carbonatos da ganga da mineralização, são provavelmente produto do fracionamento

isotópico a partir de mármores regionais . Os isótopos de S mostraram evidências de

fracionamento que podem indicar proveniência em pafte externa. Isótopos de Pb em

pirita do depósito mostra a presença de fontes antigas, com idades entre 1,2 e 7,6 Ga

com contribuição da crosta superior e do embasamento gnaissico-granulitico subjacente

A idade da mineralização aurífera está no intervalo 5lO-527 Ma, através dos resultados

IlAr em sericitas de zonas de falha (528+l0Ma), Rb-sr da encaixante mineralizada

(52@23Ma, ri 0,709), Rb-Sr de lixiviados de pirita (510+13,ri0,71 l) Reativações

tardias de falhamentos mostram idades de 384+62 Ma, relacionadas provavelmente a

reativações posteriores relacionadas com o estabelecimento da bacia Camarinha ou com

a cratonização da área.

O modelo de jazida como a estudada pressupõe a existência de fluidos provenientes de

zonas metassedimentares e de embasamento. com transporte através de zonas de

cisalhamento regionais, e deposição em zonâs de alívio de tensão. As áreas de

deposição de metais são representadas por zonas permeáveis com rochas previamente

alteradas hidrotermalmente (granito), gerando condições de deposição do minérios e da

paragênese sulfetada. O mecanismo de deposit¿,ão seria principalmente o rebaixamento

de temperaturas e pressões, através de processsos de imiscibilidade de fluidos.

As evidências de circulação de fluidos não só no Maciço Granitico Passa Três, como

também nas rochas encaixantes metassedimentares, podem ampliar os horizontes de

prospecção de ouro direcionando-se para alvos nestas rochas ou pâra os granitóides

similares que oconem na região.
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ABSTRACT

This work intended to study the isotope geology and geochronology on ore-f'ornling

events responsible for the generation ofauriferous quartz-veins hosted by the Passa Três

granitic massi{ Campo Largo, Paraná, Southem Brazil.

The Passa Três Granitic Massif is a tarditectonic granitic stock, poorly differentiated,

mesozonal, that intrude the Neoproterozoic Agua Clara and Votuverava formatìons,

both belonging to the Açungui Group. The massif had an intense hydrothermal

alteration characterized by microclinization, carbonatizatin and sericitization. The

regional shear zones had deformed the granitic body in a britlle/ductil level K./Ar ages

in muscovite from pegmatite yielded 604 Ma. A Sm,rNd isochron yielded 616+36 Ma in

fluorine (4 points) is interpreted as the age of emplacement of the granitoid

Geochemistry and REE data show interaction between crustal and mantelic sources for

the generation of granitic magma.

The most important deposit is the Barreiro ore body. It comprises shear veins hosted by

granitic rocks, locally with concentrations of 11 g/ton. The shear veins externals to the

granitic body are barren. In the Barreiro area, the ore body is related to two shear veins,

coined as north and south sectors. These shear zones are discontinuous quartz lodes,

with N60W trend and -90o to 25olSE plunges. The gangue minerals in the shear veins

are quartz, carbonate, fluorine, microcline, and sericite, with illite and chlorite as argillic

phase. Pyrite, calcopyrite, bornite, esfalerite, galena and molibdenite compose the

sulfide paragenesis. The Au is free, generally associated with calcopyrite filling

fractures in pyrite crystals.

Microtermometric studies were carried out in fluid inclusions from a granitic fragment

and in quartz veins. The first shows an aquocarbonic composition in primary fluid

inclusions group, and a secondary aqueous fluid inclusions group. The pressure and

temperature of the aquocarbonic fluids are from 300oC to 340oC and ÍÌom 1.2Kbar to

3.2 Kbar, respectively, and suggest a hydrothermal magmatic stage for their generation.

Microtermometyric studies on quatz-veins fluid inclusions indicated two main groups.

The earlier group comprises low salinity aqueous and aqueous-carbonic fluid inclusions,

suggesting a fluid imiscibility process, corrobored by petrographic evidences. The
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identifrcation of this process alowed to achieve the well-defined PT range from 0.4 to

0.5 Kbar and l75oc-225oC, respectively..

The lated fluid inclusion group yielded temperatures of final homogenization (THf)

between 140'C e 180"C. They are probably related with the shear zone argillization

process.

Sr isotope data of carbonates, fluorine and sulfide from the Mina do Morro is around

0,711. C and O stable isotopes indicate some extent of isotope mixing between

metasedimentary rocks fluids and the magmatic fluids. The S stable isotopes also show

of mixed crustal and magmatic provenience for the hydrothermal solutions. Pb isotopes

indicated superior crust and inferior crust mixed signature.

The mineralization K/Ar ages are in the 510-527 Ma time intewal, however the IlAr of

528+10Ma was obtained in late shear zone sericite, 526+23Ma, (RI:0,709) indicated by

Rb/Sr ages in altered granite, and 510+13 (RI=0,711) indicated by Rb/Sr in sulfide-vein

lixiviates. Late reactivation of fault zones show a Rb-Sr sulfide lixiviates age of 384+62

(RI=0,71 1), probably related to the formation of Camarinha Formation or the

cratonization in the region.

The genetic model for the gold deposit comprises the percolation of fluids in large areas

involving both superior and inferior continental crust source. The transport of fluids in

shear zones was trapped by hydrothermally altered granite, with gold and sulfides

precipitation in shear zones. The main mechanism of gold deposition is related with

fault reactivation mechanism, which caused the rapid failure in PT conditions, and the

imiscibility of fluids.

The data presented here show the regional fluirl clirculation as an important ore-forming

process, involving superior and inferior continental crust for the hydrothermal solutions

source. This hypothesis may be a helpful contribution in an exploratory model, with

focus on granitoids, granulitic rocks and regional shear zones.



IX

SUMÁRIO

rNrRoDUçÃO.. ."""""""""""""" ""1

1.1 OBJETIVOS . ".2
1.2 - A PESQUISA DE OURO NO ESTADO DO PARANÁ . . 3

1.3 - LOCALTZAÇÃO DA Áp€4... ..... ."" " +

1.4 AS JAZIDAS ¡urireRes pB cAMPoLARco. ......... 5

METODOLOGIA- ......'.."""""""""""'7

2.1 ATIVIDADESDECAMPo......................... '' '7

2-2 - ATIvtDADEs DE LABoRATÓRlo """"" " " 7

2.2. t PREPARAÇAO DE AMOSTRAS .......-. 7

2.2.2 Geocronologia e Geoquímica Isolópica " 8

222.1 Método K-Ar ' "8

2.2.2.2 MétodoRþSr....................... ... " " 9

2.2.2.3 Método Sm-Nd ........,... . ... .... ' I I

2.2.3 Isótopos Estaveis .. 12

2.2.4 Petrogrofia........... 13

2.2.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEI) . . '. . ' " 13

2.2.6 Análìses químicas . "" 11

2.2.7 Dilratonetr¡a de raios-x. .......-.....-.. " 15

2.2.8 Inclusões Fluidas.. "I5

GEOLOGIA Rf,'GION4L................ ..'...."""""""""""" 18

...., 18

.....18

...,.20

.....22

.....25

.....25

.....26

.....28

..... 3 0

......30

......31

......34

......36

......3',7

.....3 8

..... -t8

3.1 EvoLUçAo Dos coNHEclMDNTos .

3.1.I O período IBPT até a con¡ssão dû Carta (1947- 1971) ...'.""

3.L2 intensilìcação das Pesqu¡sds (1971'1988,). . . " '

3.1.3 o Çonvênio [JFPr-Mineropar (J984-1989) e as tendências atuais" '

3.2 ENeUADRAMENTODoMAcIçoGRANITóIDEPAssATRÉs. .. . . . . " ""'
3.2.I As rochas granitóides do Escudo Paranaense. . '

3.2.4.3 Complexo Três Córregos

3.2.4.4 Faíxzltaiacoca........... ... ...

3.2.4,5 Complexo Cunhaporanga...... . ...

3.3 GEoeuiMIcA IsoroPIcA DE JAZIN{ENToS No VALE Do RIBEIRA. '

3.3.1 Isolopos de Pb, Sr e Nd . . . .........

3.3.2 Isotopos de S, C e O. . .. ..'...... .



x

GEOLOGIA DA DEPÓSITO E DE SUAS ENCAD(ANTES....'.."""""""'-----'----'-"""'46

4 r GEOLOGIA DA REGIÃO DO ALTO RIO AçIINGUI ... " "" """ 46

'','',..''''.47

4. Ll.2 Formação Vofiteerava. .... ....

4. 1.2 Granitoides sin-tectdn¡cos....-.....

4.1.3 Metabasitos.......... 50

4.1.4 Formação Camarinha-......'.'. " " " """" 5I

4.1.5 Geologia Estrutural..-..-.-.-...-..-........'.. '52

4.2 MAcrço cRANfTIco PAssA TRÊs. ..-.,......... " " 54

4.4. I.2 PETROGRA.FIA DAS INCLUSÕES..,

42.4.1..a Quartzodefragmentosdogranitohidroternaliz¿do.... " " 98

42.4.1..b ffios de quartzo Q3 99

4.4.1.3 Microtermometria.............. .. -'' 102

43.4.1..a Quaflzo de tagmentos do grærito hidrotermalizsdo ...,.. . ,. . 102

43.4.1..b Gøos de q¡arÞo -Fase Q3........ .. ..... . . " " 108

4.4.1.4 Discussão dos dados miüotermométsicos..... .....,.. ..... . ' Il4



5.1 ApLrcAçÃo DE IsÓToPos DE SR, PB, E ND EM SIsrE\'fAs MINIIRALIZADoS

5.1.1 Geocronologia cle Sistentas l'{ineralizados . . . ...... .... ."

5.1.2 lsotopos de Sr ent zonqs mineralizddas.--...-- --- -

5.1.2.1 GeocronologiaRb/Sr

5.1.3 Isótopos de Nd......

5.1.4 Isótopos de Pb......

5.2 GDocRoNot¡cIA E GEot,ocIA IsoröPICA Do JAZIMENTo-... . .... . .-...

5.2.1 Método K/Ar.........

5. 2. 2 Metodo Sny'Nd em Jlroritas....-.,....-.-.

5.2.3 MétodoRb,ßr........

5.2.3.1 Isóqona Rb/Sr da rocha encaixante altemda . ...,.,... .

5.2.3.2 Isóc¡onas de Lixiviados de Sulfetos. . ...'.... . ..., . ..

5.2.4 Geoquímica IsotoPica clo Sr, do Nd e do På.. ....... ... .. .... .,.. .

5.2.4.1 Isótopos de S¡ .... ........ ..... ......,... .

5.2.5 IsótoposEstáveis..

5.2.5.1 Isótopos de C & O em ca¡bonatos .... ............ .......

5.2.5.2 Isótopos de S em sulfetos...........

... ....l16

...... .. . 6

.............I 19

.......... . t20

........... I22

..,.,., ............ ... t2+

I1t

.,.,.................... I 25

.........-..... 127

..............12'7

.............. 130

,?ì

............... 133

..- -.............'. I37

.................................... 137

. ................................. 138



xu

INDICE DE FIGURAS

FrcuRA l.l - LocArrzAÇÃo DA ÁREA DE ESTI'DO NA REGIÃO METROPOLITANA DE

c1lRITtBA............ 5

FrcuRA 2.1 - coNfi)ARAçÃO DOS DADOS LITOGEOQUÍMICOS OBTIr,OS POR PEKARZ (I992) E DESTE

TRABALHO.......... ....... ...... .. 15

FIGURA 2.2- CURVAS DE PADRoNtzAçÂo PARA coRREÇÃo DE TEMPERATURAS ENTRE l20o C E

390o C PAR-A. A PLATnTA II. ......

FTGURA 3.1- MAPA GEOLÓGICo REGIoNAL DA FAIX^ RIBEIRA cOM A LocALIZAç,Ão DA ÁREA DE

ESTIIDO

MODTFTCADO).

FICIJRA 3-2- PADRÕES NORMALZADOS DE TERRAS RJAILAS PAILA ALCUNS CORPOS GRANTTóIDES DA

FAD(A CENTRAT (SEGUNDO cHIoDI FO ET AL, l9S7)...... . ... . .. . .. ... .".." 29

HGT'RA 3.3- D,ADOS K/AR PARA AS ROCTIAS CMNTTOIDES DO ESCUDO SUL-PAULISTA E LESTE

PARANAENSE..... .. ..... ......... 35

FIGURA 3.4_ IDADES MODELO EM GALENAS PARA DEPÓSITOS MINERAIS DO VALE DO RIBEIRA.39

FrcuRA 3.5- DADOS DE rSÓTOPOS DE c E o PARA lvtÁRMoRES DO GRUPO AçUNGUI (FRASCÁ &

FIACHIRo, 1996; FASSBnIDER, 1996). O cAræo MosrRA A zoNA DE vARhçÃo Do C E O

EM CALCÁREOS DO MESO E NEOPROTEROZóICO (VEIZER & HOEFS,

1976')................... ..............'.....44

FIGTIRA 3,7 - I{STOGRAMA MOSTRANDO 
^NALISES 

DE ISóTOPOS DE OXIGÊNIO EM CRISTAIS DE

QUARrZo(PTEKAÌZ,|99Z).....,.......... .............. .- 45

FIcnRA 4.1- O ¡rpsÓrOB Ot O"top¡rntÇÃo Do STL DEDUZDo POR FASSBINDER ET Ar. (1994)

ESTÁ APRESENTADO NA FIGURA 2. OS ED{OS X E Z APRESEN"TAM ATITT'DES N33E-S33W

E N57W-S57E, RESPECTIVAMENTE ....... ... .. .. 55

FICURA 4.2_ SUCESSÃO PARÁGENÉTICA DO CORPO

GRANÍTICO.......... .................,....59

FICURA 4.3- DtrIR,{TOGR,4T\4A PAIL{ AMOSTRAS DE M/.\TTiRIAL ARGILOSO ASSOCIÂDO AOS VEIOS DE

QUARTZO AURÍFERO. AZUL, AMOSTRA FORMjCIDA PELO ENG I{ENATO I{EVELES PEREIR.A.

N2.I E N2-I _ AMOSTR,AS COLETADAS NO VEIO NORTE, ÑVEL 2 DA MINA DO MORRO

71



xiii

FICURA 4.4- DIAGRAMA DE ROSETA PARA OS MESMOS PONTOS FRATUMS DO GRANITO' NiVET' 2"

DA MINA Do MoRRo (Ì0OPoNTos). ... . "" ""74

FrcuRA 4.5 - AMOSTRAS DO FÁCES CENTRAL DO MACIçO GRANIIOIDE P^SSA TRÈS NO DIAGIì^MA

DE coxErAr., 1979),................. " "'75

FlGr'RA4'6-AMoSTRASDoMAcIçoGRANrróIDEPASSATRÊSNoDIAGRAMADEPEccERtr,o&

TAYI-OR, 1976...................

FIGURA 4.7 - A) AMOSTR,AS DO MACIçO GRANffÓIDE PASSA TRÊS PLOTA1IOJ NO

RBX(Y+NB)DE PEARCE ET AT,(I984).8) IDEM, PLOTADAS NO DIAGR.AMA

PEARCE Er AL(1984) ......

FIctrRA 4.8- DiAGRAMA RB/SR PARA AMOSTRÁS DO MACIçO GRANnÓIDE PASS^ TRÊS. PON|OS

VERMELHOS: GRANTIO POUCO ALTERADOS (ALTERAÇÃO POTÁSSICA); PONTO IìOSA:

MIcRoGRANITo; PoNTo VERDE: AMoSTRA ALTERADA (ALTERAÇÃo FÍLICA)ì PoNIo

AMARELO: MOSTRA ALTERADA (ALTERAÇÃO ARGiLICA), LINHAS: R ZÖES RR/SR DE 1,0,

0,5,0,2 EO,L .... .....,... ..... .. 78

FIGT'RA 4.9 . PADRÕES DE DISTRIBUIçÃO DE ETR PAIIA AMOSTRAS DO MACIçO GRANNOIDE

PASSA TR-Ês,....... """"""" 79

FIcrrR-A.4.I0 - DADOS DE TEMPERATTJRA DE EUTÉTICO (TE) PARA INCLUSÕES AQUO-CARBÔNICAS E

AQUOSAS DO GRT'PO I, QUARTZO DO FRAGMENTO DA ENCAD(ANTE. .... ' '....".. ".... ' " I O I

FrcuRA 4. I I - DADOS DE TEMPERÁTURAS DE FUSÃO DO GELO (TFG) PARA INCLUSÕES DO GRÛPO I

...................102

FTCURA 4.12 - DADoS DE TEMPEMTURAS DE HOMoGENEIZAÇÃo (THF) PARA INCLUSÕES AQUoSAS

E AQUO-CARBÔMCÁS DO GRIJPO I (TPOS GIA, GTB E G2). ...........,.........,..103

FrcuRA 4.13 - DADos DE TEMPERATURA DE FUSÃO DO coz (TFco2) PARA INCLUSÕES AQUO-

..........,....... 104

FrcuRA 4. 14 - DADos DE TEMPERATTJRA DE HOMOGENEIZAÇÃO DE coz crHco, PAR INCLUSÕES

FrcUR.A 4.15 - DADOS DE TEMPERATURA DE FUsÃo DE CLATRAToS (1TCL) PARA INCLUSÕES 
^Qtto-

cARBôNrcAS Do GRtfPO I (GlB)...... .. .., ..... .,..105

FtGt RA 4. 16 - DTAGRAMA ISOCÓruCO PARA INCLUSÔES AQUO-CARBôNICaS OO CnUpo I , SEGLINDO

AsB&H: BowERS & HEGELSoN (1983); lB&L: BRowN & LANß (1989). ..., . 107

FTGuRA 4.17 - DADOS DE TEMPERATURA DE EuTÉTICO (TE) PARA INCLUSÕES DOS CRUPOS 3 E 4,

ALOJADOSEMQUARTZODEVEIOTIPOQ3.................. .. ... 1l0

FTGnRA 4.18 - DADOS DE TEMPERATURA DE FUSÃO DO GELO (TFG) PAIiA INCLUSÕES DO GRUPO 3

......76

DL4GRAMA

NBXY DE

(G3A E G3c), ALoJADos EM vElos DE QUARTZo DE wlo FASE Q3,. .. ..,.. . .. ... .,, I l0



xlv

FIGURA 4.19 - DADOS DE TEMPERATURA DE HOMOGENEIZAÇÃO DO CO2 (THco2) PARA INCLUSÕES

DOS GRUPOS 3 E 4, QUARTZO DE VEIO FASE Q3..... ................................. 1 I I

FTGURA 4.20 - TENæERATURAS DE HOMoGENEIZAçÃo FINAL PARA INCLUSÕES Dos GRUPoS 3 E 4,

QUARrzo DE VEIO FASE Q3.............. .. ...... .. .. I I I

FIGURA 4.2I - DIAGRAMA ISOCóRICO PARA AS INCLUSÕES FLUIDAS AQUO.CARBÔNICAS(G3B) E

AQUosAs (G3A) Do GRTIPO 3. (EQUAçõES DE BROWN & LAMB, 1989).................... t 13

FICT'RA 5.I - ISÓCRONA SM-ND PARA OS CRISTAIS DE FLUORITA DA MN'IA DO MORRO .........126

FIGURA 5.2 - DIACRAMA ISOCRÔMCO RB-SR PARA ROCIIAS GRAN1TICAS POUCO ALTERADAS DO

MACIçO GRANITTCO PASSA TRÊS. OS PONTOS REPRESENTADOS POR TRIANGULOS NÃO

EsrÃo No cÁLcul.o DA rsócRoNA.. ..................129

FrcrJRA 5.3 - IsÓcRoNA DE LD(MADOS DE SULFETOS, AMOSTR A V ì 4. . ............. .... .......... ... ... 130

FIGURA 5.4 - IsócRoNA DE LDfivIADos DE suLFETos, AMosrRA MM-25................... ............132

FIGURA 5.5 - HISTOGRAMA DOS RESULTADOS DE SR(M) PAILA CÆ¡FONATOS E SIJLFETOS DAS

MINAS DO MORRO E DO POLACO. 133

FIGURA 5.6 - |{/AGRJAI'¿{ ISOTÓPICO CARBONO X OXIGÊMO MOSTRANDO A COMPOSIçÃO DOS

CARBONATOS ANATISADOS (CRUZES AZUIS) , COMPARADOS COM CARBONATOS DA MINA

CANOAS DE DAITX (I996X QUADRADOS PARA CAI.CITA E TRIANGULO PARA DOLOMITA).

CAìpo Dos MÁRMoRES pRorERozóIcos sEcuNDo VEtzER & HoEFs, (1976). ExrR AiDo

DE Vorcu ErAL., 1999................... ..................139

FIGI'RA 5.7 . HISTOGRAMA COM OS DADOS DE ô3OS PERE SULFETOS DA MINA DO MORRO ..,. I4O

FIGURA 6.I _ MoDELo ÐcLIcATIvo p¡n,q a cÊNEsB Do NM.IÉPJO AURÍFERO ASSOCIADO AO

MAcrÇo cR ANÍTIco PAssA TRÉs. .....................146



INDICE DE TABELAS

TABELA r.r - PRoDUÇÄo Do DISTRITo ¡unÍrnRo DE cURITIBA (EM

KG)............. .. .....................4

TABELA 1.2 - JAZIDAS eunÍrpR¡rs No VALE Do RIBEIRA E LIToRAL PARANAENSE

(ESTADOS Do pen¡NÁ E DE

PAULO)............. ........... .....6

TABELA 2.1 - METoDOLOGIA DE ATAQUE QUIMco r,¡na I OSTENçÀO DE LD(IvlADoS DE SULFEToS

sÃo

NA RoTD.IA Do CPGEO. ...

TÞßELA 2.2- COIVû)ARATIVO DOS RESI-TTADOS DO PADR.ÃO INTERNO S.IO E DO PADR,ÃO NBS_987

PAILA AS AlvfosTRÁs ANALISADAS. ... ........'..'..'. . I I

TABELA 3.1 - euADRo DE REFEP€NCIA PAIA os coRPos GRAMTÓIDES DA FAIXA CENIRAL Do

EscuDo PAILA¡IAENSE (CttroDI Fo ET AL, 1989, MoDIFICADo) ..................... .........-..28

TABELA 3.2- REsulr¡oos tsocnÔlqlcos pAxA o ColvPLExo ATUBA ............

TABELA 3.3 - DADos tsocRÔNlcos PAIL{ A FAILA APIAf .. . ...... ............33

TABELA 3.5 - DADOS ISOCRÔMCOS PARA O COMPLEXO TISS CÓRREGOS S CRANrIÓNBS

TARDmcrÔNIcos DA FAD(A APlAi ...................34

TABELA 3,6- DADOS ISOCRÔMCOS DA FAX'G ITALACOCA E DO COMPLEXO CUNHAPORANGA ' 36

TABELA 4.I- DADOS K/AR DISPOÑVEIS PARA OS ANFIBOLITOS DE POVINHO DE SÃO JOÃO..... 52

.TABELA 4.2. DEMoNSTRATIVO DAS DIFERENTES GERAÇÕES E TIPOS TEXTURAIS DE QUARTZO

pREsENTEs NA zoNA AUpIFERA. ..........................: ........................6l

TABELA 4.3- crASStrIcAçÃo DE cEÌlm'¡AçÕEs DE cAIctrA DE AcoRDo coM suA ¡penÊNcn eu

sEÇ.Ão DELGADA. QUATRo DIFERENTES rPos DE cFNm,IAçÃo sÃo DEFtr'fDAs E

TNTERPRETADAS EM TERMos DE MEcANlsMos E TEMPERATURA oB o¡ronveÇÃo

(sEcuNDo BTTRKTARTDT, 1994).............. ..........68

TABELA 4,4 - DEMONSTRATTVO DAS DIFERENIES GERAçÕES B TPOS TEXNTN¡S DE QUARTZO

PRESENTES NA ZONA AURIFERA. .. 84

Tabela 4.5 - Tipos de inclusòes fluidas e fases presentes (Roedder, 1984)....... . ............91

TABELA 4.6 - cARAcrERlsrIcAs pETRocRÁ-FtcAs It MlcRorEnvotuÉtp¡c¡s DAs D'ICLUSÕES

FLUTDASANALISADASpoRPEKARz(1992)..,....... , ................. 95



xvl

TABELA 4.7 - RESIJLTADOS FfSICO-QIÍMCOS DAS INCLUSÕES FLttlDAs ANALISADAS POR PIEKARZ

(lee2)................ """ ""es
TABELA 4.E _ CARACTERÍST1CAS PETROGRÁFICAS E MICROTERMOTUÉTP¡CES DAS N'ICLUSóES

FL1IDAS ANALISADAS NO CRISTAL DE QUARTZO DA ENCADßNTE " " ' " " "',I00

TABELA 4.9 - CARACTERÍSTICAS PETROGR.ÁFICAS E IVflCROTERMOI'dTRICAS DAS D{CLUS¿iES

FLUIDAS ANALISADASNoCRISrALDEQUARTZoDEVEIoQ3 "'"" " "' " """'100

TABELA 4.10 - CONff,OSIçÃO DE FASES E TEMPERATITRA DE CRISTALIZAçÃO DE EU"rÉTICOS DE

ALGUNS SISTEMAS sALNos (sEGItNDo TEDGEA, 1999, MoDFICÁDA)"" """ """102

TABELA 4.u - C¡n¡CrBniStC¿S pErnocnÁrIcns B ¡nctotenvolußTRlcAs DAS D{CLUSöES

FLUIDAS ANATISADAS NO CRISTAL DE QUARTZO DA ENCAD(AI{TE " "" "" " "106

TABELA 4.12 - C¡n¡Ctpnlstc¡s pEtnocnÄrIcAs E MICROTERMOIVdTRICAS DAS NCLUSöES

FLU]DAS ANAI,ISADAS NO CRISTAL DE QUARTZO Q3 I 08

TABELA 5.1 - TEMPERATITRAS DE FECIIAMENTO DE SISTEMA (CLOSURB TE¡,fERATURE - TC) PARA

AIGIJNS MINERAIS re¡¡ Os rudro¡os, I(/AR E ItB/sR ' " " " " 120

TABELA 5 . 2 - DADOS IUAIì PAILA SEPAIL{DOS DE SERICITA E MUSCOVTTA DA FA TK{ DO BAI{REIRO E

Do MAcIço cRANfTIco.......

TABELA 5.3 - DADOS sì,/ND PARA FLUORITAS DE VEIOS DE QUARTZO DA MINA DO MORRO. 126

TABELA 5.4 . FJST,ILTADOS RB/SR DE AMOSTRAS DA ENCAD(ANTE HIDROTERMAI-IZADA, MN¡A DO

MoRRO.............. ...................128

TABELA 5.5 - DADOS IIB.SR PARA OS LD(IVIADOS DE SULFETOS, AMOSTRAS V'I4 E MM'25.I30

TABELA 5.6 - t¡oos tsotÓpIcos DE FLUoRITAS DA MINA Do MoRRo.......... ............ " " ' I34

TABELA 5.7 - oaoos tsoróptcos DE cARBoNATos DA MINA Do MoRRo....'......."'..." " " " 135

TABELA 5.8 - DADOS ISOTÓPICOS DE ST'LFETOS DA N4h{A DO MOFRO E DO POLACO........."....I35

t24



I INTRODaÇ,qo

o ouro sempre exerceu um grande fascínio sobre o homem. Desde os primórdios da

aventura humana, o ouro significou beleza, esplendor, magia e, sobretudo, riqueza Com

efeito, em quase todas as culturas, o metal é evidencia de riqueza e opulência Mas

também é evidencia de cobiça, inveja e violência - como na metáfora de Midas, o ouro

altema no imaginririo dos homens representações de redenção ou perdição

No entanto, desde a aventura dos Argonautas em busca do velocino De ouro, uma pele

de cameiro dourada que, hoje se sabe, representava um método rudimentar de

concentração do metal, levas e levas de aventureiros tem perseguido o precioso metal

pelos recantos mais inóspitos do planeta.

Minas Gerais, Califórnia, Austrália, África do Sul, Alasca, Canadá - nos últimos

trezentos anos grande numero de pessoas procuraram pelo metal amarelo nas várzeas

dos rios, nas encostas das montanhas, em florestas tropicais, desertos ou áreas glaciais.

Historias fantásticas seggem essa aventura, na forma de mitos, lendas e conhecimentos.

Conhecimento acumulado por sobre incontáveis experiências e sacrifÌcios, que graças a

ciência, cristaliza-se como conceitos e malerializa-se na forma de depósitos

economicamente viáveis.

Hoje, dispomos de um sem-número de técnicas, que tratam da prospecção, da pesquisa e

do desenvolvimento de um deposito econômico, bem como da mineração, recuperação e

da venda do metal. Mas por mais racional quc seja nossa inserção no mundo e no

mundo da Ciência em particular, nada mais emocjonante que esse estranho fascínio que

nos faz percofTer trilhas, flanquear abismoS e penetrar em estranhos mundos

subterrâneos somente para que alguém em algum lugar contemple um belo brilho

amarelo metálico,

A disposição que me levou a estudar depósitos de ouro, em particular os depósitos de

povinho de são João, não tem a mesma poesia que citei no inicio. o fascínio aqui é bem

outro. Uma vez concluída minha dissertação de mestrado, na qual trabalhei com a

geoquímica isotópica de uma faixa granulítica do sul do estado de São Paulo, o maciço

Itatins, senti que gostaria de trabalhar, na área de geoquímica isotópica, com problemas
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mais aplicados. Não que o estudo de rochas granuliticas nào possa ser ìnteressantc. em

seu aprofundamento num curso de doutorado. Mas o estudo da formação de iazicias,

através da geoquímica isotópica, tem uma aplicação niais imediata, uma resposta ntais

rápida junto ao leigo. Assim como coloca-nos diante de problemas fascinantes, cor.l'r() os

processos de migração de fluidos através da crosta, sua deposição e sua inter'-relação

com problemas de geologia estrutural e geotectônica. Por outro lado, poder estudar um

problema geológico relacionado à área pré-cambriana ao norte de Curitiba, uma área

que me é cara, pois foi onde fiz minhas primeiras indagações como geólogo, também

me gratificaram muito.

1.I OBJETIVOS

Este trabalho tem por objetivos estudar as mineralizações auríferas associadas ao

maciço granítico Passa Três sob o ponto de vista da geologia e da geoquímica isotópica.

Os isótopos de Sr" Pb e Nd, aplicados ao estudo das idades e da metalogênese, em

conjunto com outras metodologias, como a litogeoquímica, o estudo de inclusões

fluidas, de isótopos estáveis, como C, O e S, são poderosas ferramentas para efetuar a

discriminação entre os diferentes eventos que ocorrem em zonas mineralizadas, sejam

de natureza tectônica, magmática ou hidroterml.

Os depósitos auríferos ligados ao maciço sieno-granítico Passa Três são hoje os mais

importantes deste bem mineral no Vale do Ribeira, estados do Paraná e de São Paulo. A

obtenção de modelos genéticos por meio da geologia, da geoquímica isotópica, da

petrografia e outros métodos são importantes na pesquisa mineral. A partir do

estabelecimento de uma modelagem conceitual do depósito é que se pode planejar os

níveis de investimentos na pesquisa mineral. Este conhecimento pode ser bastante útil

na pesquisa de alvos similares nas faixas dobradas proterozóicas do sul-sudeste

brasileiro.

Para atingir estes objetivos foram realizados.

o Reconhecimento do corpo e enquadramento tectônico;

c Caracierização das rochas encaixantes (petrografra, geoquímica)
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Estabelecimento das relações entre as encaixantes e o g¡anito;

Catucterização da mineralogia do minério e das zonas de alteração

hidrotermal

Determinação da idade da mineralização através das metodologias rRå-,Sr

(lixiviados dos salfetos e de alterações hidroterntai s), K/Ar e Sm/Nd.

Caractenzaçáo das fontes e a rraÍ)Íeza dos fluidos envolvidos através de .

I. Estudos de inclusões fluidas para determinar composição e

condições termodinâmicas de PT para formoção do jazimento.

2. Delerminaçdo da composição isotópica de Sr, Pb e Nd em sulÍetos,

fluoritas e carbonatos para determinação daþ) fonte(s) dos solutos;

3. Analise de isótopos de C , O em carbonatos e S em sulfetos

t.2 - A PESQUTSA DE OURO NO ESTADO DO PARANÁ

A região do vale do Ribeira apresenta um bom potenciâl mineral para ouro, tendo uma

longa história de exploração mineral. A prospecção de metais preciosos nesta região

começam no século XVI, estendendo-se, como atividade menor, até inícios do século

)O( (Picanço, 1997). Uma evidência facilmente verificável desta assertiva é o numero

de topônimos ligados a exploração mineral no vale do ribeira, como Ouro Fino,

Bateias, Bolinete e muitos outros.

Existem indícios históricos que as minas da região em estudo teriam sido descobertas

por bandeirantes paulistas por volta de 1678-79, com a denominação de Minas do

Itaimbé. Segundo o relato de Pedro Taques 1"Notícias das minas de São Paulo e dos

sertões da mesma Capitania'', de 1772.) , D. Rodrigo de Castel Blanco, frdalgo

espanhol a serviço do rei de Portugal, entabulou, isto é, regularizou e distribuiu as datas

de exploração de ouro no "mineral de Itaimbé" entre os meses de julho e agosto de

1679, onde inclusive foram promulgadas algumas leis regulamentando a exploração

mineral na colônia, modificando a legislação de 1ó03.
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O ouro explorado nesta época era exclusivamente de aluvião. Muito emllola se

procurassem as minas de beta (veeiros auríferos primários), estes só seriaut descobeños

muito mais tarde. Durante todo o período subsequente, a exploração auríièra seria

levada a cabo de maneira não muito diferente da que era ao inicio, principalmente corno

atividade de subsistência, não raro com emprego de mão de obra escrava

Do final do século XIX em diante toma outros caminhos a exploração mineral na

região. O período mais importante se deu ao longo dos anos 30 e 40 deste século. Entre

1930 e 1947 foram exploradas várias ocorrências e jazidas de ouro primário nas

localidades de Timbotuva e Ferraria, nos municípios de Campo Largo e Curitiba,

constituindo o chamado "Distrito Aurífero de Curitiba", estudados por Erichsen (1934),

Leinz (1936) e Guimarães (1938). A produção do distrito foi de cerca de 1590 Kg,

representando, em 1941, cerca de 5% do total nacional, segundo dados do

DNPM/DFPM, apresentados na Tabela 1.1.

Tabela 1.1- produção do Distrito Aurífero de Curitiba (em Kg)

1935-38 - dados da DFPM; 1939-43 - dados da SPFM; 1944-46 - dados do IBGE

A mineração de ouro voltaria a ter importância a partir da recessão econômica de 1979-

83. Neste período, estimulados pelo alto preço do metal, levas de garimpeiros

vasculharam a região. Como resultado de sua atuação, combinada com a atuação da

CPRM e da MINEROPAR resultaram cadastrados, segundo dados de 1991, nas folhas

Curitiba, Itararé e Ponta Grossa l:200.000, um total de 51 ocorrências, 13 depósitos, 6

garimpos ativos, 8 garimpos abandonados e 8 minas abandonadas(CPRM, 1991).

Dentre todas as áreas auríferas cadastradas, a região de Campo Largo é a única área

ainda em atividade.

1.3 -LOCALTZAÇÃODAÁREA

A área do presente estudo situa-se no alto vale do rio Açungui, localizada na borda oeste

primeiro planalto paranaense ou Planalto de Curitiba, com o planalto dos campos

Gerais, cuja delimitação se faz pela escarpa da Serrinha, que atinge localmente 1200 m

de altitude. Localize-se no município de Campo Largo, próximo à localidade de

Povinho de São João. Dista cerca de 60 Km de Curitiba. O acesso é feito, a partir de

193 5 1936 1937 I93 8 I939 1940 t941 1942 1943 1944 t945 t946 totâl

8,4 140,2 253.3 t61,6 122,6 t)( o 226,9 185 t23 64 4l 42 1590
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Curitiba, pela BR-277 sentido Ponta Grossa, como indicado na hgura 1. Na altura do

Km 32, nas proximidades da fábrica da Companhia de Cimento Itambé, toma-se uma

estrada no nrmo norte, em direção à mina de calcário desta empresa. Cerca de 19 Km

depois, toma-se uma pequena estrada vicinal à esquerda, seguindo-se no nrmo oeste em

direção à localidade de Povinho de São João, a qual é alcançada em 14 Km..

Mciupolltrtr,* rle
Ç{¡i'ilkl

Figura 1.1 - Localização da área de estudo na região Metropolitana de Curitiba
(Fonte:Comec, 1998)

1.4 AS JAZIDAS AURIFERAS DE CAMPO LARGO

Muito embora não conste em revisões como as efetuadas por Martini (1998), que

enfocou as principais regiões auríferas do Brasil, a região de Campo Largo é a mais

importante região aurífera atualmente conhecida no vale do Ribeira, e o único depósito

de ouro em atividade regular no sul do Brasil. Compreende três depósitos principais, e

várias jazidas: Campo de Santana, Barreiro e Passa Três (ver Tabela 1.2). Segundo

dados da CPRM (2000) compreende em seu todo uma reserva de 6253 kg, O depósito

de Campo de Santana, que coffesponde à Mina do Morro, explorado pela mineração

Tabiporã, apresentou uma produção de 260 kg em 1996, para um acumulado de 721 kg,

conforme a mesma Tabela 1.2.



6

Descoberto no início dos anos 80, as jazidas da região de Campo Largo conlteceram

intensa atividade garimpeira, com uma exploração bastante predatória dos i'eios

afiorantes, com inúmeros danos ao meio ambiente. Esta exploração inicial evoluiu para

empresas de mineração cooperativa (a Mineração Jorupegi, constituida em 1985 ). que

evoluíram paÍa pequenas empresas de mineração no decorrer dos anos 90. No presente,

a Mineração Tabiporã, que operava somente a Mina do Morro, passou a contlolar todas

as minas da área. Resta, fora de seu controle, somente ajazida da Mineropar.

Tabela 1.2- Jazidas auríferas no Vale do Ribeira e Litoral paranaense (Estados do
Paraná e São Paulo)

tipo I, Residual/supergênico; tipo IX, flões quartzo auríÍeros periþricos a corpos inlrusivos de
composição intermediária a ácida; tipo X, pláceres recentes; Íipo XI, seqüênc¡a carbonatada-carbonosa;
tipo XIla f löes de quartzo auríÍero associadas a falhas e zonas de cisqlhamento.

FONTE: http://www.cpnn.got,.br/recmin/regsb.hfinl (pesquisa I 1/01/2000);

A mineração inicialmente concentrou-se nos veios oxidados aflorantes em superfìcie, a

partir de 1984/85, sob forma de garimpo a céu aberto. Após o esgotamento em

superficie destes veios, a lavra subterrânea foi iniciada em 1990. Atualmente, a Mina do

Morro estende-se por três sub-níveis (cotas 810 ,760 e 710), com cerca de 20 km de

galerias já executadas, algumas com exploração em fase de recuo. O quarto sub-nível

começa a ser esboçado.

Jûzidâ IJF !!1¡pra*Jqà'¡'gp prodt¡ç¡io produção rlP\r

ci¡ô lÕré/Si¡ô rÕnrrê f\
N/R N/Iì \I\
N/R N/R \I\

1r6t) N/R N/Iì XI\
Fnå.|ùr¿,/Môro alrô 433 N/R N/R \ xlv
Câmno de Sâlìtâñâ./CâmDô I årpo I 899 721 260 t.tx-x
CâmDô dê Santrna./Cam¡o Iãrpô È t48 N/R N/R t.xt\¡
BârÎeirô/ Camno I-årso t06 N/R N/R t.xlv
Bâneiro/ Câm¡o l-ârso Pr Min Nêal Mil 1248 N/R N/R I.XIV
Bârreiro/ Camoo t arso Pr 699 N/R N/R I.X]V
Barreiro/ CamDo t årso Pr F. Jâsk¡ev¡cz 1317 N/R N/R
MineroDar/CamDo lamo R linerooâr 397 N/
Passa Três/ CamDo L.areo Pr Minerovale 380 N/ll t/lt
Panelas Pr Plumbum N/R 1070 N/lt xt



2 METODOLOGIA

2,1 ATTVIDADES DE CAMPO

As atividades de campo foram concentrados nas três minas em atividade: a Mina do

Morro, a Mina do Polaco e a Mina do Clayton. Na Mina do Morro foi realizado um

trabalho de reconhecimento dos veios mineralizados, com amostragem para geoquímica

isotópica, geoquímica e petrografia, bem como reconhecimento de padrões estruturais

destes veios.

Na Mina do Polaco, foi efetuado o mapeamento de algumas galerias, com amostragem

para geoquímica e geoquímica isotópica. Na Mina do Clayton, a menor de todas, foi

feita uma visita de reconhecimento com coleta de amostras.

Nestas etapas foram coletadas amostras da mineralização, da ganga, das zonas alteradas

hidrotermalmente e do granito encaixante. Também foram coletadas amostras

orientadas visando a confecção de seções delgadas para determinação de indicadores

cinemáticos. Também foram coletadas amostras da mineralização para confecção de

seções polidas para análise microscópica do minério, alem da confecção de seções

bipolidas para estudos de inclusões fluidas.

2.2 - ATIVIDADES DE LABORATÓRIO

2.2.r PREPARAÇ,4O DEAMOSTRAS

Os trabalhos de preparação das amostras até ertão coletadas foram desenvolvidos no

CPGeo. Foram separadas amostras de pirita, ca.lcopirita, bomita, calcita e fluorita para a

metodologia Rb/Sr.

As amostras selecionadas para preparação de pó (rocha total) foram cominuidas em

moinhos de mandíbula e reduzidas em moinhos de bola com esferas de tungstênio,

Amostras de carbonato foram separadas em veios e submetidas a catação manual

quando de granulometria grosseira e em grande quantidade. Quando de separação mais

dificil, como foi o caso da amostra MP-2, o material foi inicialmente cominuido em

pilões de ágata e peneiradas em fração 80-150 mesh. A seguir o material foi passado em

meio liquido denso (Bromoformio), tendo se comportado como material pesado,
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associado aos sulfetos. A seguir este material foi passado em novo meio liquido dcnso

(Iodeto de Metiteno), tendo sido concentrado na fração leve. Este material, ainda com

bastante impureza, foi passado no separador isodinâmico do tipo Frantz. com l5" de

inclinação frontal e lateral, tendo sido separado na fração magnética a partìr de 0.6 A,

com melhor rendimento erúre 1,2 e I,5 ampére. Este material, com aproximadatlente

95%o de pureza, foi submetido à cataçáo com lupa manual e purificado em níveis de

confidência -100ol0. O carbonato da amostra V1C também apresentou um

comportamento parecido. Sua alta densidade e seu comportamento magnético

permitiram supor tratar-se de calcita ferrosa.

Da mesma forma, a separação das amostras de fluorita foi efetuada por catação manual

em amostras com granulometria 40-80 mesh, quando em grande quantidade. Amostras

mais fìnas, como a amostra MM- 19, foram cominuidas em almofarizes de ágata e

peneiradas e, fração 60-100 mesh, que se mostrou mais adequada para evitar

intercrescimentos. Depois este material foi submetido a passagem por meios líquidos

densos, inicialmente o bromofórmio e posteriormente o Iodeto de Metileno de Metileno,

quando atingiu alto grau de pureza. O material restante foi purificado por catação em

lupa binocular.

As amostras de sulfeto com duas populações distintas, de pirita com preenchimento de

fraturas com calcopirita e bornita, foram cominuidas em almofarizes de âgata e

separadas em peneiras inicialmente na fração 60-100 mesh. Posteriormente, foram

reduzidas a 100-150, mesh, devido às impurezas e intercrescimentos. Foram a seguir

passadas em líquidos densos (bromoformio e Iodeto de Metileno), quando foram

extraídos os minerais mais leves. A seguir, no separador isodinâmico Frantz, foram

passados com inclinação frontal de 15o e lateral de 5o, com amperagens de 0,6, 1,0 e 1,5

A, Na primeira passada a bornita, associada à calcopirita, foram extraídas na fração

magnética, sendo tanto mais purificadas em relação à pirita (não-magnética) quanto

mais aumenta a amperagem. Este material apresentou índices de pureza de> 957:o.

2.2.2 Geocronologia e Geoquíntica Isolopica

2.2.2.1 MétodoK-At

Os separados minerais de sericita e muscovita analisadas foram analisados pelo método

K/Ar pela rotina do CPGeo, descrita por Amaral et al. (1966).
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A análise do K ocorre com ataque químico em duplicata e com a leitura por fotometria

de chama, em aparelho MICRONAI 8-262, com padrão interno de litio.

A analise do Ar ocorre a partir da extração deste gás em sistema de ultra-vácuo, com

pressões finais inferiores a 6.10-8 mmHg. Aos gases liberados é misturada uma

quantidade conhecida de traçador Ar3sspike. Logo depois, a amostra é purifrcada em

fornos de Cobre-Cu0 e titânio, sendo a seguir coletada e transferida para o

espectrômetro de fonte gasosa nuclide tipo Reynolds MS-1. As constantes utilizadas na

datação IlAr são apresentadas abaixo:

ì."40K=4.962. lo-10 anos-r

%ooK= 0.5 . lo-10

ooA¡/364¡ (atm)= 299.5
4:K= o.ll67Yo Ktotal

2.2.2.2 Método Rb-Sr

As amostras selecionadas para datação Rb/Sr, uma vez pulverizadas, são submetidas a

uma dosagem prévia de Rb e Sr por fluorescência de raio x e são selecionadas para a

construção de isócronas segundo sua dispersão. As amostras com teores entre 50-500

ppm de Rb e Sr tem suas razões obtidas por fluorescência de raio x (Kawashita et al.,

1990) Para amostras fora deste intervalo, as concentrações Rb/Sr são determinadas por

diluição isotópica.

O procedimento vem a ser a rotina do laboratório. As amostras foram atacadas com

HNO3 concentrado e ÉIF destilado, sendo deixadas em aquecimento para evaporação

posterior. A seguir o resíduo deste processo é dissolvido em HCI 6N e evaporado. O

resíduo dessa evaporação é evaporado até a secura e dissolvido com HCI 2,62N. No

caso de análise de Sr Natural (Sr¡), transfere-ße a amostra para um tubo de centrífuga,

devidamente numerado. Em caso de diluição isotópica (DI) deixa-se o bequer "savilex"

em repouso por 10 dias.

Nos casos em que há necessidade de análises por DI para a determinação dos teores de

Rb e Sr da amostra, deve-se proceder a 3 análises espectrométricas da mesma amostra:

. Sru (Sr Natural ou da amostra) analise da compos¡çdo isotópica do Sr

. Sr"p lSr "spike") Srymais Sr de traçador: para determinação do teor de Sr da anoslrq
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. Rbt, ßubld¡o spike) : Rub¡d¡o nalural ntais o Rb tlo traçaùtr.

Cada uma destas alíquotas é enviada para a espectrometria.

As amostras de separados minerais carbonáticos e de sulfetos para obtenção da razão

inicial Sr/Sr foram efetuadas por SrN. As amostras de separados minerais carbonáticos

foram atacados inicialmente com acido clorídrico 1N, por l0 minutos, desprezando-se o

liquido. As amostras de separados minerais de sulfetos foram atacados inicialmente com

acido clorídrico lN, e a seguir com HNO3 conc. Posteriormente, foram deixados em

repouso e encaminhados para o passo seguinte,

Para a obtenção de lixiviados de sulfetos, a metodologia utilizada no CPGeo consiste

em dois procedimentos. O primeiro, para se obter a solução total do mineral que se quer

analisar, é realizada separadamente, com a adição de spike sosr e ttRb a 0,5 g de

amostra e atacados com 3ml de HCI 6N e I ml de HNO3, cuja solução á levada para a

coluna de troca iônica.

A seguir, com cerca de I g de amostr4 processa-se o ataque químico seletivo,

envolvendo o ataque parcial com HCI em diversas concentrações. O lixiviado obtido é

enviado para a coluna de troca iônica, enquanto que o resíduo volta a ser atacado e

assim sucessivamente até que se consiga 5 lixiviados em diferentes concentrações. Um

sumário deste ataque é efetuado na Tabela 2. l, adiante.

Tabela 2.1 - Metodologia de ataque químico para a obtenção de lixiviados de
sulfetos executado no CPGeo-USP.

lg dc anostra + 5ml de HCI lN ) lixiviado Ll + spikesaSr e 
8?Rb + resíduo Rl (secar)

aquecimento 30'

resíduo Rl + 5ml de HCI 3N ) lixiviado L2 + spikesaSr e 
87Rb + resíduo R2(secar)

I dia (T ambiente)

resíduo R2 + 5lnl de HCI 6N ) liúviado L3 + spikesaSr e 8?Rb + resíduo R3(secar)

5 h CI ambiente)

resíduo R3 + 5ml de HCI 6N ) liúviado L4 + spikeeasr e 
87Rb + resíduo R4(s€car)

1 dia (aquecimento)

resíduo R4 + 5ml de HCI 6N + lml HNO3 conc. ) solução total + spikettsr e "Rb

(aquecimento)
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O Rb e o Sr são separados por troca iônica, com deposição de amostras em resina

catiônica AG-50 WX8, 200-400 mesh, eluídas em meio clorídrico (HCl 2,62 N). As

amostras coletadas é adicionado HNO3 conc, e coloca-se para evaporação até secura

total.

As analises espectrométricas foram obtidas utilizando-se um aparelho tipo

MICROMASS VG-354, com um coletor simples, cujas características acham-se

descritas em Sato et al.(1995)

A reprodutibilidde dos resultados são controlados pelo padrão NBS-987 (Carbonato de

Sr) e pelo padrão intemo Sl0. Os resultados durante o tratamento químico das amostras

estudadas estão apresentados na tabela 2.2 a seguir.

Tabela 2.2 - comparativo dos resultados do Padrão interno Sl0 e do Padrão NBS-
987 para ås amostrâs analisadas

Os resultados analíticos isocrônicos Rb/Sr foram calculados pelos programa ISOPLOT,

de Ludwig(1999). Os cálculos de idades foram feitos com desvio padrão de 1o. As

constantes utilizadas na datação Rb/Sr estão aplesentadas abaixo.

tosr/86Sr:0,056584

l,Rb=1.42 . l0-rr anos'r

tus'fts= o.1194

tuRb/ttRb:z.sgzo+ o.oo37

Amostras (n' laboratório) Padrão interno S l0 Padrão NBS-987

1383 1/13841 s10-Bl 1-6"/98 1.297797

0.710250+000015

13629/13639 s10-814-36'/97 1.297797

t3733/13740 s10-81 1 -47'/97 1 297797

14243 (lixiviados)

14243 (lixiviados)



12

2.2.2.3 Método Sm-Nd

As amostras de separados minerais de fluorita selecionadas paru dataçáo Sm/Nd foram

atacadas com HCI 6N.

Estas amostras foram divididas para o ataque químico em duas alíquotas. a alíquota

natural e a alíquota "spike". À aliquota "spike" é adicionado um traçador com

quantidades conhecidas de Sm e Nd. Ambas as alíquotas são atacadas com FIFÆINO3

(2:1) e com HCI 6.2 N. A seguir, cada amostra é passada em colunas com resina

catiônica, e eluída com HCI 2.5 N. Nestas colunas, ditas primárias, são separados o Rb e

o Sr, a partir da alíquota natural. As terras raras de ambas as alíquotas são separadas

com eluição de 6.2 N. As amostras contendo terras raras são levadas para colunas de

teflon, ditas secund¡irias, e eluídas com HCI 2.6 N. Neste processo o Sm é separado do

Nd.

A espectrometria de massa para o método Sm/¡{d é feita com um espectrômetro

MICROMASS VG-354 para a coleta do Sm, e com um espectrômetro FINNEGAN262

para a coleta do Nd. A deposição de Nd é feita num dos filamentos laterais de tântalo,

eluindo-se o Nd com H¡PO+ de normalidade inferior a 0.1, secando-o ao ar livre

mediante uma corrente inferior a 0.6 d sem que ocorÌa oxidação. O Sm é analisado em

forma metálica usando-se filamento simples de tântalo e depositando com H3pOa

0.25N. o padrão de controle utilizado é o BCR-1. Dados analíticos interlaboratórios do

padrão são apresentados e discutidos em Sato et al. (1995).

lrauNd/r*Nd¡p/no rm : 0.727 9

('o'Nd/'ofid)"** hoje = 0.512638

('o'Nd/'*Nd)o" hoje = 0,5131 14

ÀNd= 6.54 . l0-r2 anos-r

(r47sm/r4Nd)crruR hoje = 0.51263g

(totsm/t*Nd)o, hoje = 0.51lì I 14

2.2.3 Isótopos Estaveis

Estas análises foram efetuadas no laboratório de Isótopos estáveis da universidade de

Calgary, sob a supervisão do prof S.S. Iyer.

o estudo de isótopos estáveis foi efetuado para rcalizar um estudo mais detalhado da

mineralização em termos de fontes de solutos mineralizantes, mecanismos de transporte

e deposição de metais e enxofre e modelização dos processos de formação dejazidas.
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Para a¡álises de isótopos de S foram selecionadas nove amostras de sulfetos,

provenientes de diversas localizações dentro da zona mineralizada e em zonas de

cisalhamento estéreis. Foram selecionadas amostras de pirita, calcopirita/bornita. Para

análises de isótopos de C e O em carbonatos foram selecionadas 4 amostras.

provenientes de posições distintas dentro dajazida,

2.2.4 Petrografa

Foram confeccionadas e descritas até o presente 54 lâminas delgadas envolvendo o

granito e os veios mineralizados e de algumas encaixantes selecionadas, além do resgate

de lâminas petrográficas do acervo da MINEROPA\ e do acervo pessoal do geólogo

José Roberto de Góis.

Nas laminas confeccionadas e em algumas do acervo foi efetuado estudo qualitativo,

envolvendo a descrição macro e microscópica detalhada de 45 amostras do corpo

granítico, dos veios mineralizados, de rochas filonares e cerca de 10 analises das

encaixantes. Este estudo visou a caracterização dos diversos tipos litológicos, no tocante

a composição mineralógica, aspectos texturais e estruturais.

Também foram confeccio nadas l2 seções polidas do minério. Estas lâminas foram

descritas no laboratório de ótica do DMG e no laboratório de microscopia do Degeo-

llFPR. As fotomicrografias foram obtidas no laboratório de óptica do GMG e no

laboratório de mineralogia do Degeo-UFPR.

Da mesma forma que para as lâminas petrográficas, a descrição destas seções de

minério envolveu a caracTenzaçdo do minério, bem como aspectos texturais e estruturais

dos veios. Estes estudos visaram dar suporte a estudos petrográficos mais detalhados,

bem como auxiliar na determinação da paragônese mineral tanto dos minerais de

minério quanto da mineralogia de ganga.

2.2.5 Microscopia eletrônica de varredura (MM/)

O MEV consiste num fino feixe de elétrons ploduzido pelo aquecimento de um

filamento de tungstênio, sendo que este feixe vare a superficie da amostra devidamente

preparada, no interior de uma câmara de vácuo. .{ superficie da amostra emite, até certa

profundidade, elétrons secundários e estes são detectados, amplificados e enviados a

uma tela de raios catódicos produzindo uma imagem tridimensional da amostra de

estudo.
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Foram preparadas quatro amostras, envolvendo o mate al de ganga e de minél'io da

Mina do Morro. Estas amostras foram montadas com fitas de carbono sobre piugs de

alumínio padrões do equipamento e recobertos com ouro por meio de deposição

eletrostática.

o trabalho foi realizadano Laboratório de Microscopia Eletrônica de varredura (GSA),

sob a orientação do Eng. Isaac Sayeg. Foi utilizado um equipamento MEV LEO 440 I

com detector de elétrons secundários retroespalhados, catodoluminescência e

espectrômetro de energia dispersiva de raios X com janela de si-Li. Estes estudos

envolveram a análise das microtexturas através de micrografta por elétrons secundários

e a qualitativa de fases minerais por microanálise EDS, procurando determinar

zonalidades composicionais, inclusões e transformações no estado sólido e sub-sólido

dos minerais de ganga e da mineralogia de minério

2.2.6 Analises químicas

Foram realizadas cinco analises químicas de rochas. Estas analises, financiadas pelo Sr.

Francisco Adão Jaskievcz, da F Jaskievicz Mineração Ltda., foram realizados no

Activation labs (Actlabs), no canadá. As amostras analisadas representaram amostras

de granito com o menor grau possível de alteração - na ptíúica estão fortemente

alteradas - e uma das amostras representam um dique de traquito que ocorre no interior

ða zona mineralizada. Estas amostras foram analisadas para elementos maiores,

elementos menores e terras raras.

Estes dados foram comparados com 14 determinações químicas em pó(RT), feitas por

Piekarz (1992), e realizadas nos laboratórios da GEOSOL. Estas análises são tanto mais

abrangentes porque em maior numero, englobando diversas porções petrográficas do

corpo granítico. Entretanto, diferenças interlaboratórios não permitiram que se fizesse

senão uma ligeira comparação. uma visualização destas diferenças pode ser verificada

entre os dados de SiO2 e K2O na Eigura 2.L abaixo
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Figura 2.1 - Comparação dos dados litogeoquÍmicos obtidos por Piekarz (1992\ e

deste trabalho.

2.2.7 Difratometria de raios-x

Três amostras de minerais provenientes da alteração argílica associada a mineralização

foram analisados no laboratório de Dif¡atometria do IG-USP.

A análise utiliza o principio da difração dos Raios X, resultado de um processo em que

estes raios são dispersos pelos elétrons dos átomos sem mudança de comprimento de

onda (dispersão coerente ou de Bragg). A difração resultante, que compreende posições

e intensidade das linhas de difração, é uma propriedade fisica fundamental da

substância e fornece dados para sua identificação e de sua estrutura atômica (Gomes et

al, 1984).

Utilizou-se a difração de raio X para determinação dos minerais presentes nas amostras

de alteração argílica. Foi utilizado um equipamento Siemens/Brucker D-500 equipado

com um espelho de Göbel do laboratório dc difratometria de raios X do IG-USP. O

difratograma obtido foi feito entre os ângulos 3 a 65 graus, com um passo de 0.05 e para

cada passo I segundo de exposição. A amostra foi moída e montada no suporte

apropriado do equipamento. Os dados foram tratados no software DIFFRAC AT

2.2.8 InclusõesFluidas

Foram confeccionadas 8 seções bipolidas para analise de inclusões fluidas em veios de

quartzo-sulfetos da zona mineralizada. Estes estudos visaram a determinação qualitativa

dos fluidos presentes nos cristais de quartzo formados no interior dos veios

mineralizados associados ao deposito aurífero,
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Foram confeccionadas inicialmente seis seções bipolidas, confeccionadas no cETIIM-

UFMG e que foram analisadas no Laboratório de Inclusões fluidas LIF-DMIr. [rstas

amostras não possuíam inclusões fluidas passíveis de medição, devido à superposição

de fenômenos ocorrida durante a formação do veio, o que tornou bastante difìcil a

recuperação de inclusões primarias para medição

Novas amostras foram confeccionadas no laboratório de petrografia da URGS. Após

cuidadosa pesquisa petrog¡áfica, visando encontrar cristais em condições de abrigar

inclusões primárias, estas novas seções foram confeccìonadas aptas para os trabalhos de

microtermometria, visando determinar a composição do fluido provavelmente

relacionado com a mineralização e seus parâmetros fisico-quimicos'

Os trabalhos foram executados no LIF-DMG, sob a orientação da D/ Rosa Maria da

Silveira Bello. Foram utilizados um microscópio petrográfico Zeiss e objetivas de 3,5,

10, 50, 80 e I00 aumentos para o mapeamento e descrição dos diferentes tipos de

inclusões.

Para os trabalhos de microtermometria, foi utilizado um microscópio binocular comum,

utilizando-se duas platinas "chaixmeca" tipo MTM 85 (platina I para resfriamento e

platina II para aquecimento). Estas platinas acopladas a a um microtermômetro permite

que a seção mineral seja resfriada a -180o C e aquecida até 600' C um sistema de

isolamento da platina por meio de capa plástica é efetuado, para se evitar que a umidade

acumulada durante os repetidos resfriamentos acarfete erros de leitura das inclusões.

A variação de temperaturas verificada nas seções bipolidas durante os trabalhos de

aquecimento e/ou resfriamento das platinas são registradas através de um termômetro

digital com impressora no controlador. A comparação dos resultados com modelos

disponíveis na literatura permite determinar a composição, salinidade e densidade dos

fluidos envolvidos. Também as condições de temperatura e pressão de aprisionamento

de fluidos ( Roedder, 1984; Fuzikawa, 1985).

os dados obtidos foram processados para obtenção de diversos parâmetros dos fluidos,

utilizando-se o programa FLINCOR (Brown, 1989).

Foi realizada uma padronização dos resultados de aquecimento com diversos sais

quimicamente puros e com ponto de fusão conhecido e recomendados pelo fabricante.

Os resultados deste aquecimento, comparado com a curva teórica estão apresentadOS
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na.Figura 2.2 . Apartir do desvio verificado entre o resultado teórico e o esperado

foi realizada a correção das medições efetuadas durante o aquecimento

200 300 400
IUU

iemPeroturos medidos'C

Figura 2.2- Curvas de padronização para correção de temperaturas entre 120o C e

390o C para a Platina II'

Imagensdigitaisdasseçõesbipolidastambémforamobtidasnolaboratóriode

PetrografiadoDepartamentodeGeologiaScclimentareAmbiental(GSA).Estas

imagens foram obtidas com o auxilio de um microscópio binocular acoplado a um

analisador de imagens,



3 GEOLOGIA REGIONAL

3.1 EVOLUÇÃO DOS CONHECIMENTOS

Dadas as limitações de um trabalho desta natureza, iremos realizar um corte, analisando

os trabalhos a partir da década de 40. Para uma discussão mais detalhada deste tema,

verificar as excelentes discussões contidas em Fiori (1990) e em Fassbinder (1996)

3.I.I 0 periodo IBPT até a comissão da Carta (1947-1971)

o detalhamento das associações da Região precambrianldo escudo paranaense inicia-se

com Bigarella (1947,1948), que estuda as rochas calcárias ocorrentes na Série Açungui,

reconhecendo para estas associações um caráter marinho raso e uma distribuição

espacial em três faixas distintas, denominadas Noroeste, Central e Sudeste.

Posteriormente, Bigarela e Salamuni (1956a,b; 1958a,b) distinguiram na Série Açungui

na região ao norte de Curitiba as Formações Setuva (Inferior), Capiru e Votuverava

(superior), separadas por hiatos metamórficos e estruturais. A formação Setuva consistia

em sericita-quartzitos, quartzitos e filitos aflorantes no anticlinal do Setuva O núcleo

desta anticlinal, segundo Bigarela e Salamuni (1956a) estava intrudido por um corpo de

granito-pórflrro, responsável pelo metamorfismo de contato que gerou anfibolitos,

biotita-xistos e rochas de textura gnáissica. A formação Capiru é composta por camadas

de quartzitos e dolomitos com filitos mais freqüentes nas suas porções superiores Mais

raramente, ocoffem itabiritos.

Almeida (1944,1956), paralelamente, desenvolvendo estudos na região de Itapeva,

reconheceu algas estromatolíticas do gênero Collenia, e atribuiu à faixa NW de

Bigarella (1948) a denominação de formação Itaiacoca. Mais tarde, também foram

descritos estromatólitos do gênero Collenia na formação Capiru (Bigarella &

Salamuni, 1956b).

A formação Votuverava foi estabelecida por Bigarella & Salamuni (1958a)' composta

por filitos ritmicos, dolomitos e quartzitos subordinados, com quantidade ainda menor

de anfrbolitos.

Com a migração dos primeiros pesquisadores do IBPT para a UFPr no final dos anos

cinqüenta, ocorre uma mudança significativa no processo de aquisição de informações.
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o aprofundamento do conhecimento geológico teve continuidade na década de 60, por

meio dos trabalhos da comissão da carta Geológica do Paraná (1964-197l). A

Comissão realizou trabalhos de mapeamento em toda a região pré-cambriana do estado,

em escala I :50.000 e 1:70,000. Enquanto trabalho de mapeamento geológico básico, sua

intensidade e abrangência não foram igualadas até hoje.

Nestes trabalhos, a antiga série Açungui modihcou seu status para "Grupo Açungui"

(Marini et al., 1967) e foi redefinida, com a distinção de mais uma unidade no topo da

seqüência anteriormente definida por Bigarella e Salamuni (1956a), a formação Água

clara (Marini et al., 1967; Fuck et al., 1971). Posteriormente, Marini (1970) colocaria a

formação Água Clara na base do Açungui. Também foram definidas as formações

Camarinha (Muratori, 1966; Muratori et al,I967; Popp,l972) e Guaratubinha (Trein et

al,t967).

Fuck et al (1969) e Fuck et al (1971), ao lado de Marini (1970), foram os grandes

trabalhos de síntese da Comissão da carta, extinta em 1971. Nestes trabalhos as rochas

da Formação Setuva são separadas do Grupo Açungui por critérios litológicos,

estruturais e metamórfi cos.

Ebert (1971) foi um trabalho de contraponto aos trabalhos da Comissão. Neste artigo,

sob muitos aspectos pioneiro, este autof separa as litologias gnaissicas da formação

setuva, referindo-se a estes gnaisses como pré-setuva, nome que seria consagrado para

as litologias gnaissicas internas da faixa dobrada. É o primeiro trabalho a se referir ao

conjunto litoestratigráfico Setuva como "grupo Setuva", embora só o faça no título de

seu trabalho e não empregue esta nomenclatura no texto. Por fim, é o primeiro autor a

propor uma evolução por nappes para os diferentes conjuntos litoestratigráficos do

precambriano paranaense,

No entanto, cabe salientar que a visão nappista presente no trabalho de Ebert (op.cit.)

não é em absoluto uma visão moderna, como se crê hoje em dia, a partir dos

pressupostos da Tectônica Global. A grande cor.rtribuição deste trabalho, ao nosso ver, é

sua proposição de uma evolução onde a aloctonia seja considerada, o que já é alguma

coisa em vista da visão de pré-cambriano que tinha a comunidade geológica do Brasil

nesta época. A caracteirzação de nappes, por outro lado, longe de ser uma abordagem

nova, é uma abordagem clássica da teoria geossinclinal.
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3. I. 2 i ntensificação døs pesqui sas ( I 97 I - I 988)

Este período é marcado por grandes projetos regionais de mapeamento de semi-detalhe

em todo o vale do Ribeira, paulista e paranaense. Também é marcado por umâ ilitellsa

atuação da CPRM e da recém-criada Mineropar na pesquisa mineral, além de

numerosas companhias mineradoras. A partir dos anos 80 tarnbém ocorre uma retomada

das pesquisas na região por parte da UFPr. Ele se encerra quando, a partir da

constituição de 1988, as companhias estaduais de mineração diminuem ou mesmo

cessam sua atuação na exploração mineral na região, o mesmo ocorrendo com as

companhias privadas,

Nesta époc4 com a decorrência de novos métodos de prospecção, são descobertas as

minas de Perau e Canoas, iniciando um grande ciclo de pesquisas visando a

determinação de alvos similares em toda a região.

Esta convergência de pesquisadores de diferentes instituições conduz a uma intensa

atividade que, nunca coordenada, provoca uma enxurrada de definições de formações e

proposição de colunas estratigráficas. Das cerca de 40 colunas estratigráficas do

precambriano paranaense, levantadas por Fassbinder (199ó), e disponíveis na literatura,

pelo menos a metade foi proposta nesta época.

Campanha (1991) critica nos trabalhos deste período a ausência de critérios claros para

a definição de associações litológicas, muitas vezes baseados em critérios especulativos,

como a presença ou não de diferentes fases de deformação ou de metamorfismo. Esta

falta de critérios se reflete, por parte dos diversos autores que trabalharam na região, na

ausência de uma definição mais rigorosa das unidades propostas. A ausência de rigor na

definição, associado com uma constante mudança de hierarquia das unidades

litológicas, segundo Fassbinder (1996), levou alguns autores a utilizar de maneira

informal as categorias do Código Estratigráfico, na tentativa de amenizar o quadro, o

que contribuiu para enredar cada vez mais as definições e categorias. Fassbinder( 1996)

acrescenta que, além da falta de rigor metodológico, não há uma clara definíção dos

pressupostos adotados, e por vezes nem uma leitura crítica dos trabalhos anteriores

Em meados da década de 70 os trabalhos da comissão da carla foram compilados em

escala 1:100.000 pelo Projeto Leste do Paraná (Batolla jr et al., 1977; Silva et al. ,1978)

e pelo projeto Integração e Detalhe Geológico no Vale do Ribeira (Batolla jr et al, 1981).

Estes autores efetuaram algumas modificações na coluna estratigráfica do grupo
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Açungui da comissão da Cart4 ao considerarem como Açungui somente os ectinitos,

correlacionando os gnaisses e xistos como pertencentes ao Setuva A panir deste

raciocínio, o modelo proposto por estes autores faria uma distinção temporal de um

evento Açungui no neoproterozóico e um evento Setuva no mesoproterozóico. Baseados

em isócronas de referência e idades convencionais Rb/Sr, com óbvias limitações

metodológicas frente aos dados disponíveis hoje. No entanto, estes dados serviram

como um elemento importante na elaboração dos modelos regionais até meados dos

anos 80.

Nesta mesma época uma nova geração de pesquisadores da UFPr iniciam seus estudos

na região. Schöll (1980) Schöll (1981), schöll (1982) propõe separar do Grupo Açungui

as rochas Setuva, sem contudo elevalas à categoria de grupo, mantendo no geral a

coluna de Ebert (1971), Da mesma forma, propõe que a sepæação Açungui/Setuva seja

efetuada por diferenças metamórfico-estruturais, separando augen-gnaisses e

migmatitos do Setuva. Uma contribuição importante destes trabalhos foi a análise

regional por compartimentos separados por falhamentos transcorrentes, antecipando a

tendência seguida até o presente (Fiori, 1992).

A partir do final dos anos 70 e inícios dos 80 temos a atuação da CPRM e da Mineropar

em projetos regionais de prospecção para depósitos sedimentares-exalativos de cu-Pb-

z¡, com enfase nos terrenos da formação Setuva. Pela Mineropar, Fritzsons Jr et

al.(1982) elaboram uma nova divisão estratigrálica para o precambriano paranaense,

elevando a formação setuva a grupo, composto pela seqüência Perau (Piekarz,1980;

1981; 1984) e pela formação Água Clara. No grupo Açungui, considera as formações

capiru e Votuverava como contemporâneas. Esta subdivisão estratigráfica foi a adotada

pela MINEROPAR e contemplada, com algumas modificações, no mapa do escudo

cristalino do estado (Biondi, 1983). Apesar de não discutir claramente os critérios

estruturais e metamórficos envolvidos nesta proposta de subdivisão, este trabalho foi,

durante quase uma década, a elaboração estratigráfica mais utilizada pelos autores

subseqüentes.

Na mesma época, estudando a formação Água Clara, Pontes (1982) a subdivide em duas

associações, denominadas facies São Silvestre e fácies Serrinha. Este autor, no entanto,

mantém a coluna de Marini (1970), com a formação Água Clara na base do grupo

Açungui. Detalha uma seqüência de rochas pouco afetadas pelo metamorfismo, as quais

seriam posteriormente separadas por Dias & Salazar Jr (1987) como seqüência Antinha.
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Neste período são descobertos os depósitos de Povinho de São João, objeto deste

trabalho, bem como numerosas ocorrências de ouro, principalmente na porção paulista

do vale do Ribeira, como Piririca, Pilões e outros

3.1.3 o convênio UFPr-Mineropor (1984-1989) e as lendêrrcid.s aÍuais

Do ponto de vista paranaense, este período representou uma grande mudança no rumo

dos trabalhos de pesquisa e prospecção geológica no pré-cambriano paranaense Foi

marcado pela progressiva retirada da Mineropar da coordenação efetiva dos trabalhos de

pesquisa, com uma migração de pesquisadores para as universidades Como entidade

emblemática deste período, o convênio UFPr-Mineropar (1984-89) representaram a

transição para uma pesquisa mais acadêmica. Assim, a produção dos anos 90 é

praticamente restrita à pesquisa acadêmica concentrada entre UFP\ USP, TINESP e

UMCAMP, com exceção do mapeamento promovido pela CPRM (Silva et al, 1998).

Ao final deste período, ainda de maneira tímida, há uma retomada nas pesquisas

geológicas na região por parte de empresas de mineração, boa parte estrangeiras, ainda

sem grandes resultados,

Os trabalhos desenvolvidos durante o convênio llFPr-Mineropar procuraram resolver

inicialmente problemas estruturais, estudando os grandes falhamentos transcorrentes

(Fiori (coord, 1984; Fiori 1985a,b,c; Fiori et a1.,1985; Góes et al., 1985; Fassbinder,

1991). Num segundo momento, estes autofes reconhecem diversos empurrões existentes

na área, propondo modelos de empilhamento tectônico tipo duplex (Fassbinder & Fiori,

1987; Fiori, 1989, Fiori, 1992).Por fim, Fiori (1992, 1993) e Fiori e Gaspar (1993)

propõe um novo empilhamento estfatigráfico para o Grupo Açungui levando em conta

os parâmetros estruturais. De acordo com estes pesquisadores, o grupo Açungui é

subdividido em três formações, Capiru, Votuverava e Antinha. A Formação Capiru é

subdividida em tfês conjuntos litológicos, denominados Juruqui, Rio Branco e Morro

Grande. A formação Votuverava é subdividida nas seqúências Bromado, coloninha e

Saivá.

Paralelamente, Reis Neto & Soares (1987) caracterizaram as micro-estruturas

encontradas nos grupos Açungui e Setuva, em função da intensidade da foliação, do

metamorfismo e do tipo de deformação, Através destes parâmetros, estes autores

procuraram c¡racterizar o regime tectono-metamórfico na qual cada uma destas micro-

estruturas foi gerada.
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Verifica-se nos últimos anos uma tendência a trabalhos mais específicos e localizados,

enfocando principalmente aspectos estruturais das unidades Açungui e Setuva,

inspirados ainda nas premissas levantadas pelo Convênio UFPr-Mineropar'

salamuni (1991) e Salamuni et al. (1993) examinam o antiforme do Betara, na região de

Rio Branco do Sul. Estes trabalhos retomaram a nomenclatura proposta por Popp et al'

(i979), com uma porção basal, denominada Complexo Meia Lua, e uma seqüência de

cobertur4 a Fm Betara. O complexo Meia Lua, correspondendo ao complexo pré-setuva

de Piekarz (1934), é de natureza gnáissica. A formação Betara, de rñl.l)Íeza

metavulcano-sedimentar, cavalga sobre os gnaisses Meia Lua, O núcleo Betara seria

posteriormente dobrado e alçado tectonicamente durante o evento transcofrente

Lancinha. Salamuni (1995), estudando os padrões de dobramento na porção sul da zona

transcorrente da Lancinha apresenta três padrões principais, os dois mais velhos

relacionados respectivamente ao cisalhamento dúctil de baixo angulo e ao sistema

transcorente. O ultimo dobramento parece estar relacionado a movimentação

Paleozóica dâ Crosta.

Na região de Bromado, Spoladore & Hackspacker (1993a,b) e Kops & Ebert (1993a,b)

reconhecem três fases progressivas de deformação brasiliana. Inicialmente temos a

evolução de um processo de deformação heterogênea em regime compressivo dúctil

(Dn), relacionada à zona de cisalhamento de baixo angulo de bromado. uma segunda

fase (Dn,) associa-se com o dobramento generalizado das estruturas anteriores pelo

desenvolvimento de sistemas de cavalgamento de NW para SE. A ultima fase (Dn") se

exprime em regime transcorrente com componente compressional, com verticalização

de estruturas anteriores e estiramento de minerais, relacionada à zona de cisalhamento

de Morro Agudo. Estas três fases correspondern grosso modo ao modelo de Fiori

(1ee2).

Kops et al (1993) discutem o lineamento Mcrro Agudo, caracterizado como uma zona

de cisalhamento transpressiva dextral associada ao evento Dn" regional. Não obstante

sua importância, os autofes mostram que o deslocamento desta zo¡a de cisalhamento

havia sido superestimado. O deslocamento admitido por estes autores está em cerca de

20 km.

Fassbinder (1990) e Fassbinder et al (1994) estudaram a falha da lancinha na região a

norte de Curitiba, identificando várias fei,òes compatíveis com o modelo de Riedel

Foram identificadas zonas de cisalhamento pricipal e zonas sintéticas e antitéticas,
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dobras escalonadas, juntas X e juntas T, além de feiçòes de empurrão. o paroxisnro do

evento lancinha parece estar relacionado com movimentação destral, em regime ruptil e

ruptil-dúctil.

Fassbinder (1996) e Fassbinder et al. (1993) discutem a correlação entre o Grupo

Açungui e a formação Água Clara, em termos de uma correlação no conjunto das

estruturas desenvolvidas em ambos os pacotes litológicos, e reconhecem a maior

intensidade de deformação e metamorfismo da formação Água Clara. No entanto,

reconhecem que esta diferença se verifique mais em termos de uma diferença de nivel

estrutural do que uma superposição de ciclos geotectônicos distintos. E propõe uma

evolução geotectônica para o cinturão Açungui envolvendo uma colisão obliqua com

partição da deformação.

Assim, durante os anos 90 observam-se uma tendência para trabalhos envolvendo a

geologia estrutural e a estratigrafia regional, buscando superar o "quadro corqfuso e

contraditorio' da estratigrafia regional como colocado nos afìs 70 e 80. Por outro lado,

estudos de maior detalhe envolvendo tecnicas mais apuradas, como o uso de isótopos

instáveis e estáveis, novas abrdagens em petrografia e em analise estrutural, conduziram

a uma visão mais complexa dos problemas da geologia regional

Neste quadro, desaparecem ou perdem espaço o complexo pré-setuva, tardiamente

rebatizado como complexo Meia Lua (Salamuni et al, 1995), criado por Ebert (1971)

como uma nomenclatura informal para subsidiar as discussões sobre a base do Setuva

na área. No presente, estudos isotópicos (Siga jr et al, 1995; Kallfuss, em prep )

sugerem que estes gnaisses façam parte do embasamento cristalino como parte do

Cinturão Atuba.

o grupo setuva tende a desaparecer, sendo que muitas linhas de pesquisa pleiteiam a

supressão pura e simples da denominação setuva (Silva et al, 1998). Outros, como

campanha et al (1994), recolocam a fm setuva na base do Açungui, ressuscitando a

coluna de Bigarella e Salamuni ( 1958). Algumas linhas, como a de P C Soares e

colaboradores, continuam com a sua proposição de um episódio Setuva no

mesoproterozoico e um episódio Açungui no neoproterozoico (Soares et al, 1998),

agora procurando explicar a evolução regional através de uma tectônica de collage de

diferentes blocos crustais. A formação Perau, conforme definida no início dos anos 80,

perde seu sentido original, sendo redefinida por campanha et al (1991) como ocorrente

na região da mina do Perau. A Fm Água Clara, por outro lado, mudou sua posição
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estratigráfica, e, depois de quase vinte anos, volta a ser posicionada na base do

supergrupo Açungui (Fassbinder, 1996). Esta mudança não é, obviamente uma mera

volta à definições a¡teriores, mas explicada a partir de novos pressupostos

metodológicos.

3.2 ENQUADRAMENTO DO MACIÇO GRANITÓIDE PASSA TRÉS

3.2.1 As rochas granilóides do Escudo Paranaense

Os granitóides do escudo paranaense compreendem dezenas de corpos, desde corpos

batoliticos, como os complexos granitóides Três Córregos e Cunhaporanga, até stocks

de pequena dimensão, como é o caso do granitóide Passa Três, entre outros. Entre os

diversos motivos de se enfocar o estudo destas rochas, está a discussão da compreensão

de seu papel na origem e evolução da crosta, tanto no tempo como no espaço. Também

é importante seu estudo visando o suporte á exploração mineral, dada a conexão dos

granitóides com diversos tipos de mineralização, notadamente no nosso caso as

mineralizações de Au-Cu em zonas de cisalhamento.

Figura 3.1- mapa geológico regional da Faixa Ribeira com a localização da área de

estudo (baseado em Campanha, l99l,modificado)
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Chiodi f et al (1989) reúizam uma subdivisão dos granitóides do escudo paranaense,

separando-os em três grandes faixas de oconência, denominadas norte, central e sul . Na

faixa norte ocoffem as suites alaskíticas pós colisionais representados pelos granitóides

Francisco Simas, Joaquim Murtinho e Carambei, bem como os complexos batolíticos

Cunhaporanga e Três Córregos. Na faixa sul temos duas associações distintas. uma

seriam os granitoides da suite alcali-granítica, conespondendo à Suite /serra do Mar de

Kaul (1982, 1985, i998), a outra as suites monzograniticas sincolisionais enfeixadas no

Batólito Paranaguá (Reis Neto et al, 1990). E, finalmente, os granitos da faixa central,

sumarizados na tabela, onde podemos encontrar as intrusões Mono Grande, Banhado,

Capão bonito, Taici, Estrela, Apiaí, Capote, Itaoca, Espirito Santo, Passa Três, Cerne ,

Piedade e Varginha.

3.2.2 Trabalhos regionais

O primeiro trabalho moderno sobre rochas granitóides foi realizado por Fuck et al.

(1967). Neste trabalho foram formalmente reconhecidos e nomeados dezenas de corpos

granitóides reconhecidos durante os trabalhos de mapeamento da Comisão da Carta

Geológica do Paraná. Alem do reconhecimento espacial e da analise petrográfica destes

corpos, Fuck et al (op.cit.) classificaram os corpos intrusivos no grupo Açungui, com

exceção dos batólitos Cunhaporanga e Três Córregos, como tardi a pós-tectônicos

(granitos Morro Grande, Rio Abaixo, Cerne, Piedade e Itaoca) Os estudos

geocronológicos levados a cabo paralelamente nesta época indicaram idades entre 600 e

540 Ma, pelos métodos Rb/Sr e trlAr (Cordani e Bittencourt, 1967, Cordani e

Kawashita, 1971; Cordani, i974).

Contribuições importantes, de cunho regional, foram efetuadas por Wernick & Gomes,

reconhecendo a ligação dos corpos graníticos do vale do Ribeira por estruturas

antiformais, conforme seria posteriormente reconhecido por Fiori et al (1984)

Estudando as rochas granitóides do sul-sudeste brasileiro a partir da estruturação

geotectônica sugerida pelos trabalhos de Hasui et al (1978), Wernick & Penalva (1978)

definem, para a'faixa de dobramentos apiai". Hasui et al (1978) ), por outro lado,

rcalizaram a primeira síntese regional dos corpos graníticos do sudeste paulista e do

leste paranaense, reconhecendo cinco "fácies": Migmatítica, Cantareira, Graciosa, Itu e

granofirica. Wernick (1983).
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Já nos anos 80, Isler & Freire(1985) e lkul (1985) foram os primeiros autores a

enfocarem os granitóides da região suVsudeste na perspectiva da tectônica de placas.

Isler & Freire (op.cit.) identificam, no escudo paranaense, duas suites principais: a Suite

Três córregos, englobando os corpos granitóides Varginha, Itaoca e Morro Grande. Kaul

(1982, 1985) descreve diversas ocorrências de magmatismo de idade brasiliana,

relacionados com a colisão dos blocos Crustais Luís Alves e Paranâ. Este autor engloba

na suite Serra do Mar, de filiação alcalina, aþns granitóides da faixa Central, como os

corpos granitõides Cerne e Piedade.

Os trabalhos mais recentes se deram dentro das premissas do modelo de Soares

(1987,1988) e de resultados de exploração mineral obtidos por Chiodi Filho et al.

(1987), Chiodi Filho et al. (1989). Estes ultimos trabalhos, em especial, estabeleceram

um enquadramento geotectônico para os granitos do Estado do Pa¡aná, definindo quatro

conjuntos de granitóides, de acordo com sua evolução numa tectônica colisional

continente-arco-continente. O primeiro grupo corresponde a granitos mantélicos pré-

colisionais cálcio-alcalinos, raízes dos arcos magmáticos alçados tectonicamente

(Granitos Três Córregos e Cunhaporanga). O segundo grupo seria de granitóides

sincolisionais, gerados por fusão crustal dado ao espessamento da crosta (Granito Morro

Grande).O terceiro grupo de granitos, tardi a pós-colisionais são sub-alcalinos e de

filiação mantélica, seria constituído pelos (Pula Sapo, Piedade, Rio Abaixo e Passa

Três). O quarto grupo corresponderia a granitos pós-colisionais, gerados em níveis

profundos da crosta, associando-se à fase francamente distensional. Teriam como

exemplo os granitos alcalinos da Serra do Ma¡ e o Granito Serra do Carambeí, entre

outros.

Mais recentemente, Vlach et al (1990) englobam dezenas de plutons granitóides tardi a

pós orogênicos brasilianos dos estados de São Paulo e Paraná no então denominado

cinturão Itu. Neste cinturão granitoide são reconhecidas quatro associações granitóides

principais, com idades entre 640 e 580 Ma.

A primeira associação é composta por granodioritos calcioalcalinos similares à granitos

do tipo I caledoniano. Possuem biotita e eventualmente homblenda como máficos mais

comuns, e titanita e allanita como acessórios. A segunda associação é composta por

granitos róseos grosseiros, de composição sienogranític4 por vezes com texturas

viborgíticas. São comparáveis a granitóides do tipo A em ambiente distensivo.
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As outras associações incluem biofita monzogranitos inequigranulares possivelmente

intermediários entre as duas anteriores, e granitos róseos muito subordinados com

muscovita e fluorita, por vezes associados a mineralizações de Sn, W e Mo'

Para Mach et al (op.cit.), mesmo que se admita geneses distintas para as duas

associações principais, a superposição geográfica' temporal e geoquimica pode ser

explicado pela fusão diferenciada de distintos segmentos da Crosta superior,

possivelmente através de magmatismo básico infracrustal.

3.2.3 Os gtaniÍóides da faixø cenlral

Neste item discutiremos os corpos granitóides situados na faixa central do escudo

paranaense. Estes corpOs apresentam-se numa faixa NE-SW associadoS á estruturas

regionais, sejam estruturas antiformais (Cerne, Varginha), seja a falhamentos

transcorrentes regionais (Passa Três, Itaoca, Piedade), As dimensões destes corpos

variam desde batólitos (Itaoca) até pequenos stocks (Passa Três, Estrela, Taici).

Tabela 3.1 - quadro de referência parâ os corpos granitóides da faixa central do

escudo paranaense (Chiodi f et al, 1989, modificado)

Maciços Suile de filiâção enquâdramento Série g¡anitóide/origcm
Especialização

metâ.logenética

Mono grande e

Bânlúdo

Monzogr¿dtica/

sienogranitica
Sincolisionais Transformação/Cru stal Sn -W

Capao bonito
SienogFanitica

avermelhada
Sin ou pós-colisionais Transformaçâo/Crustâl Sn

Taici, Esûel4 Apiai

e Capote
Grânodioitica Pré-colisiotLal Sinteúa/mantélica Mo

Itaoca e Espirito

Sanlo
Monzogranitica Pré-colislonal Sintexia./martélica W-Mo(Cu-Au)

Passa Três, Ceme e

Piedade
Subalcalina Tardi a pós-colisional Sintexia./lnâttélica W-Mo-Au (Cu)

Varginha rnorzoganitica Sin a tardi colisionâl Trânsformâção e Sintexia W (Mo-Sn-Au)
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Compreendem corpos polifásicos de composição sieno/monzogranitica, cot¡ t,ariaçÒes

para qz-sienito e qz-monzonito (Itaoca) e corpos alcali-grauiticos a alcali-sieniticos

(Piedade). Os corpos menores são caracteristicamente menos diferenciados. No granìto

Morro Grande foram descritos na fücies rosa texturas rapakivi (Santos e Felipe. apud

Chiodi et al, 1989) Apresentam padrões de ETR indicando procedência cn¡stal ou mista

(Morro Grande, Varginha), ou predominantemente mantélica (Piedade, Passa Três).

Apresentam-se em geral hidrotermalizados, com fenômenos de albitização, cloritização,

serìcitização, silicifìcação e turmalinização. Não obstante sua especialização e indicios

para mineralizações de Sn, como é o caso do granitóide Morro Grande. a maioria possui

indícios de W, Mo, Cu e Au. O único corpo granitóide efetivamente mineralizado e com

teores econômicos é o granitóide Passa Três.

Figura 3.2- Padrões normalizados de Terras rarâs para alguns corpos granitóides
da Faixa Central (segundo Chiodi Fo et al, 1987).
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De acordo com modelos baseados em terras raras e outras observações litoquímicas,

chiodi fo et al (1987, 1989) separaram os granitos da faixa central do escudo

paranaense em duas séries, segundo o modelo de Keqin et al (1984) para granitóides no

sul da China. Assim, conforme a tabela, o padrão SM foi definido para os maciços

Itaoca, Espirito Santo, Taici, estrela Apiaí, passa Três, Cerne e piedade. Este padrão

(ver padrões D e E na Figura 3.2) coresponde aos granitos de sintexia, caracterizados

nesta figura como padrões ETR com curva descendente acentuada, sem

empobrecimento relativo de Eu. Em geral apresentam formas estreitas e alongadas, e

são corpos pouco diferenciados, com especialização metalogenética em W-Mo (Cu-Au).

Em geral, não se observam mudanças significativas com a alteração hidrotermal, sendo

proposto por estes autores a preservação do sistema ETR nestes corpos.

O segundo padrão, subdividido em padrões T1 eT2, representados pelos maciços morro

Grande, Banhado, Capão bonito e Varginha, apresenta similaridade com as séries de

transformação, ca¡acterizados por um padrão mais suave do espectro normalizado de

ETR, sempre com anomalia negativa de Eu. Os padrões T1 ( B e C, figura 3.2)

representam fases tardias de evolução magmâtica, integrada por rochas granitóides mais

diferenciadas e especializadas em Sn e W. Os granitóide com padrão t2 ( padrão A,

figura x) estão relacionados com fases precursoras não diferenciadas e

metalogeneticamente não especializadas (Chiodi F" et al., 1989).

3.2.4 Geocronologia Regional

o cinturão Ribeira no sul paulista e leste paranaense conta com mais de duas centenas

de determinações radiométricas, pelos métodos Rb/Sr, K/A¡, U/Pb, pb,æb e Sm,¡lrld. A
faixa Apiaí, neste contexto, ainda se enconi!.a pobremente reconhecida, contando

somente com algumas dezenas de determinações. os depósitos minerais nesta faixa, não

obstante sua importância econômica, contam com cerca de 40 determinações

radiométricas, a maioria pelo método Pb/Pb em galenas, o restante pelos métodos Rb/Sr

e Sm/Nd.

Neste item analisaremos a geocronologia e a geoquímica isotópica dos principais

compartimentos geotectônicos da ârea estudada, de sudeste para nordeste: Maciço
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Curitiba, Faixa dobrada Apiaí, complexo Três Córregos, faixa ltaiacoca e complexo

Cunhaporanga.

3.2.4.1 MaciçoCuritiba

O maciço Curitiba situado imediatamente ao sul do lineamento São João- Lamenha

Pequena é representado por rochas do complexo Atuba (Siga Jr er aI., 1995, Tabela 3.2).

Estas rochas representam as litologias mais antigas do Maciço Curitiba, constituídos por

gnaisses granulíticos parcialmente migmatizados. As idades modelo Sm/Nd(T¡y)

obtidas mostram que seus protólitos foram incorporados à Crosta em 2,8-2,7 Ga(Siga Jr

et al., op. Cit.).

O principal episódio verificado nestas rochas foi o metamorfrsmo em facies granulito,

marcados por idades Rb/Sr (RT) de 2116+96 (0,7016) para gnaisses granulíticos,

2220+26(0,7066) para biotita-anfibolio-gnaisses e por uma idade UlPb em zircão de

2.095+5 Ma para gnaisses mangeritico-noríticos (Siga Jr et al,, 1995). Uma terceira

idade Rb/Sr (RT) em gnaisses granulíticos de 1826+96 Ma(0,7105) indicam idades de

formação de rocha, possivelmente um metamorfrsmo em fácies anfrbolito.

Em tempos brasilianos, estas rochas sofreram migmatização localizada (598+48 Ma) e

resfriamento (580 Ma). O complexo Atuba pode ser correlacionado, em termos de

evolução, com o terreno Luís Alves (Basei, 1985, Siga Jr, 1995) e com o Maciço Itatins

(Picanço et al., 1998). Estes blocos crustais antigos podem constituir o embasamento

das faixas Itaiacoca e Apiaí, ou mesmo estar presentes em seu interior como altos do

embasamento (basement inliers).

3.2.4.2 F aixa Apiai

A faixa dobrada Apiaí (Fiori,1992) situa-se entre o lineamento São João-Lamenha

Pequena e os granitóides do complexo Três Córregos. Esta faixa apresenta-se ainda

pouco conhecida do ponto de vista de geoquimica isotópica, contendo no presente cinco

idades isocrônicas Rb/Sr, sendo duas delas isócronas de referência (ver Tabela 3.3).

Uma isócrona em metabasitos da formação Perau (seq. Rio das Pedras), apresentou uma

idade de 1745+14 Ma ri (0,732) para 4 pontos. Esta idade apresenta um pequeno

espalhamento entre as amostras, bem como a localização de um ponto próximo da

origem das abcissas, induzindo o cálculo da razáo inicial, bastante alta para rochas
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desta natureza. Segundo Campanha (1991) trata-se provavelmente de uma idade de

cr is|.ali zação destas rochas.

Tabela 3.2 - Resultados isocrônicos para o Complexo Atuba

As isócronas de referência Rb/Sr de Batolla Jr et al. (1977) em xistos e gnaisses Setuva

foram as primeiras idades isocrônicas para rochas da Faixa Apiaí. Estas isócronas

apontaram idades do mesoproterozóico médio para estas rochas, respectivamente

1420:t120 Ma(0.717) e 1212+55 Ma (0.711). Esres dados foram recalculados por

Teixeira (1982), definindo três alinhamentos isotópicos. O mais antigo, apresenta uma

idade de 1420+120 Ma (0.717), sendo interpretado como época de metamorfismo da

formação Setuva. Segundo Teixeira (op.cit.), estes dados ainda necessitariam de algum

refinamento. Determinações em xistos da fonnação Perau, que indicaram uma idade de

1212+55 Ma (0 711), foram considerados como época do metamorfismo destes

sedimentos. Po¡ fim, amostras de filitos do Gru¡ro Açungui forneceram uma idade de

586+8 Ma (0,7434). Segundo Teixeira (1982) esta idade representa um ultimo episódio

rehomogenizador, provavelmente um metamorfismo em grau baixo afetando estas

rochas.

T]NIDADE LITOLOGICA IDADE/Mâ (Rl) METODO REF.

gnaisses granulíticos (mângeríticos-noriticos) 2.E22 Sm,/¡ld (TDM)

2.095t5 U-Pb (zircão)

r.826+96 (0.7105) Rb/Sr (RT)

gaisses grânuliticos (enderbitos-

charnoenderbitos)

2t16t9s (0.7016\ Rb/Sr (RT)

bio-anñbolio-gnaisses migmatíticos

(tonaliticos)

2.220t26 (0.7066) Rb/Sr (RT)

bio-a.nfibolio-gnaisses mignatlticos (tonalíto.

gr¿nodiorito)

2.7 55 Sm^¡d (TDt Ð I

s98r48 (0.7165) Rb/Sr (RT) I

617j¡L4 Rb/Sr (min) t

I - Siga Jr et al. (1995)
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Tabela 3.3 - dados isocrônicos para a faixa Apiai

L'I.IIDADE LITOLOGICA IDADE/Ma (RI) METODO REF

Formação Setuvâ 728t26 (0.7090) Rb/Sr (RT) .l

fonnâção Perau 76sx35 Rb/Sr (RT) -l

Seqùência rio das pedras 1745+14 (0.732) Rb/S¡ (RT) J

gnaisses Setuva t420r120 (0.717) Rb/Sr (RT) 5

formação Perau (istos)

1283+28 (0.7079) Rb/Sr (RT) ()

730+16 (0.7893) Rb/Sr (RT) 6

1212!55 (O.7 tL\ Rb/Sr (RT) )

Gabro de Apiaí
850Ì85 (0,70s) Rb/Sr(RT) 6

67 5t+1 K.rAr (bio) 6

Anfibolitos - Povinho de S. João

881*45.8 K/Ar (arÐ 8

t456125 K.rAr (plag) 8

674.9r2t K/A¡ (anf) 8

4-Campanha(1991);5-Teixeira(1982);6-Daitxetal.(1990);8-Maniesi(1997);

Campanha (1991) apresenta ainda idades isocrônicas Rb/Sr (RT) de xistos da Formação

Setuva (equivalendo no Para¡á à formação Votuverava), os quais apresentam, para 5

pontos, idade de 728L26 Ma (ri 0,709). De modo análogo, as ardósias da formação

Perau (equivalentes à formação Votuverava no Paraná), também para 5 pontos,

apresentam uma idade de 765+35 Ma. Ambas idades são interpretadas como idades de

metamorfismo.

As idades de resfriamento regional para estas rochas apresentam-se entre 532 e 587 Ma

para biotitas e uma rocha total em filito. Uma idade em biotita chegou a 783 Ma,

indicando uma provável herança de ciclos mais antigos (Teixeira, op.cit.).

Dados IIA¡ em feldspatos de metagabros e dioritos da região de Apiaí apresentados por

Silva et al. (1981) apresentaram idades de 617 e 675 Ma, interpretados como idade de

resfiiamento. Uma terceira idade nestes feldspatos, calculada em 465 Ma, foi

interpretada como anômala devido à perda de Ar. Estes metagabros também possuem

dados isocrônicos Rb/Sr em rocha total, apresentados por Daitx et al., 1990. A idade
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obtida de 850+85 Ma (0,705), é interpretado por estes autores como de resfriamento

regional.

3 .2.4.3 Complexo Três Cónegos

O complexo Três Córregos situa-se entre a faixa Apiaí, onde é intrusivo, e o lineamento

Itapirapuã, que faz seu limite com a faixa dobrada ltaiacoca. Apresenta-se

razoavelmente bem conhecido do ponto de vista da geoquímica isotópica (Tabela 3.4).

As idades modelo SmÀId (T¡y) apresentadas por Reis Neto (1994) são idades de

incorporação à crosta, defrnidas numa faixa estreita, entre 2,05 e 2,19 Ga. Gmenez Fo

(1993) apresenta uma idade Rb/Sr (RT) de 1790+86 Ma (0.7068)para alguns augen-

gnaisses do complexo. Idades U/Pb em zircões também indicaram, embora de maneira

pouco conclusiva, idades transamazônicas para estes gnaisses (Gimenez Fo, op.cit,).

Tabela 3 .4 - Dados isocrônicos p¿¡ra o complexo Três Córregos e granitóides tarditectônicos da

faixa Apiaí.

UNIDADE UNIDÀDE LITOLOGTCA IDAÐE/Ma IRI) METODO REF

Complexo Três

Córregos

gnalsses Paina 658+49 l0 7098ì Rb/Sr (RT) 2

719+ Pb/Pb TRT) 2
2190 Sm,/Nd ITDMI 2

gnåisse Rio do Morceqo 2050 Sm/Nd(TDM)
gÉnito 3 Cónegos 509x3t (0.7229) Rb/Sr (RT) 2

21tO-2170 Sm/Nd (TDM) 2
augen-gnelsses 1790+86 (0 706ßl Rb/Sr (RT) 3

r863',! 24.29',t U-Pb lzi¡cão) 3

ó08+9 K/A¡ (bio)
granitóides orientados 788+76 r0.? 128) Rb/S¡ (RT)

658-580 K,¡Ar (bio) 3

g¡ânito Cónego do Butiá 664!62 (O.7 tsg) Rb/Sr (RT) 3

615-62 4 K/Ar lbio)
sranito Barra do ChaDéu 587+l I K/Ar ftio) 3

sranito Sâival '719+l(¡2 u-rD { zlrcãot 3

enclâves orientados 722+23 (0 7129\ Rb/Sr (RT) 3

Suíte gmnitóide
pós+ectônica

sranito Laseado 645+12 K,/AÌ Oio)
granito Corrêas 80:r19 (0.7289) Rb/Sr (RT)

564t19 K/A¡ (bio) 3

gmnito Sguado 523Xt4 (Û.',l171\ Rb/Sr (RT) 3

578a8 K,rAr @io) 3

grarutos tardllectorucos 60E KO/br
(referencia)

,7

granitos pos-tectônicos 541 Rb/Sr
(referencia)

2 - Reis Neto (1994);3 - Gimenez Fo (1993);7 - Cordani (1974)
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Isócronas Rb/Sr e Pb/Pb(RT) para os gnaisses Paina (Reis Neto, 1994) mosrraram

idades de 658+49 (0.7098)e 778 Ma respectivamente, interpretados como idades de

formação de rocha. Da mesma forma, Gimenez Fe ( 1993) apresenta idades sirlìlares

para os enclaves orientados(722*23 Ma, ri 0,7129); para os granitóides orient¿rdos

(788*76 Ma, ri 0,7128);e para o granito córrego do Butiâ (664+62 Ma, ri 0,7159). A

idade UlPb em zircões de 719+162 Ma, obtida em amostra do granito Saival, embora

com grande erro analítico, indica provavelmente o pico do magmatismo sin-tectônìco.

As idades de resfriamento (IlAr em biotitas) para os mesmos corpos apresentam idades

entre 65 8/587 Ma.

As rochas do complexo granítico Três Cónegos apresentam uma evolução poticiclica,

com protólitos derivados do manto no transamazônico e que sofreram algum tipo de

metamorfismo neste período, conforme registrado também pela isócrona Rb/Sr dos

augen-gnaisses do complexo. No entanto, a granitizaçáo sin-tectônica da faixa parece

bem estabelecida num periodo entre 790 e 660 Ma, com clímax registrado por volta de

'120 Ma, idade U/Pb em zircões do granito Saival.

O magmatismo ácido pós{ectônico não se apresenta bem marcado, com isócronas para

os granitos Sguario (523+14, 0.7171) e Corrêas (480+19, 0.7289) apresentando idades

mais jovens que as idades K/Ar em biotita (578+8 e 564+19, respectivamente), de

acordo com Gimenez F (1993). As isócronas de referência disponíveis (Cordani &
Kawashita, 1971) indicam idades de 608 Ma para os granitos tarditectônicos e 540 Ma

para os granitos pós-tectônicos (equivalentes à Suíte serra do Mar de Kaul (1984, 1997).

A norte da cidade de São Paulo estas rochas encontram-se melhor definidas, dentro do

cinturão ltu (Vlach et al., 1990), com idades entre 640/623 Ma (granitóides Morungaba

(Vlach e Cordani, 1986; Vlach, 1993), e com idades de resfriamento entre 590/500 Ma.

Como comparação, os dados de biotitas e anfibólios dos granitóides da Suíte serra do

Mar indicam uma variação de idades temporalmente mais jovem, embora com razoitvel

sobreposição, entre 480 e 600 Ma.

O histograma da Figura 3.3 a seguir mostra que o resfriamento K./Ar em biotita dos

corpos graníticos do complexo Três Córregos se deu principalmente no período 600-629

Ma. Temporalmente, este resfriamento se deu num espaço de tempo mais largo, desde

660 até 560 Ma. O resfriamento dos granitóides pos-tectônicos, como os granitos

Sguário e Corrêas, parece ter se dado entre 580 e 620 Ma, embora não se tenham muitos
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dados para estabelecer uma época com mais segurança. Estas idades podem ser

consideradas como idades mínimas para estes corpos, confirmando assim que idades

Rb/Sr menores que 600 Ma nos granitos do complexo Três Córregos podem ser

consideradas mínimas, algumas talvez sem significado geológico para efeito de razão

inicial.

S u¡te
(a nf¡l

Se rra do Mar
nf¡bó Iios)

g Suite Serra do lVar
(biotitas)

EI G ran itos pós-tectônicos

omplexo Trôs Córregos

oI N ooooooos(oaoôôt\+(ôr¡)lf,(,ro(o(ô(0
t€mpo gêolo gico (ma)

Figura 3.3 - Dados K/Ar para as rochas granitoides do escudo sul-paulista e leste
paranaense.

3.2.4.4 Faixaltaiacoca

As rochas da Faixa Itaiacoca contam com cinco determinações isocrônicas em rocha

total, sendo três pelo método Pb-Pb, uma determinação pelo método Sm-Nd e outra pelo

método Rb/Sr, apresentadas por Reis Nero (1994) (Tabela 3.5).

As rochas da formação Abapã formaram errócrcnas Rb/Sr sem significado geológico.

Os dados Pb-Pb apresentaram resultados entre 2100 e 1700 Ma, interpretados por Reis

Neto (op.cit) como épocas de formação de ro;ha. As idades obtidas para as rochas

metarulcânicas apresentaram uma idade de 1250+100 Ma, p1 8,12-8,18, interpretados

como uma idade de homogeneização isotópica.

Uma isócrona Sm-Nd nestas amostras indicou uma idade de 909+77 Ma (MSWD

0.047), interpretada como idade de homogenização isotópica,

A formação Bairro dos Campos apresentam idade Pb-Pb de 1083+252 Ma, p¡ 8,069,

(MSWD 0.0627) em metadole¡itos. Em conjunção com uma isócrona Rb/Sr para estas
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rochas, de 1036+122 Ma (ri 0,703, MSWD 3.2 I ), estes dados indicam a formaçÀo de

rocha a partir de um manto sub-continental. Uma isócrona Sm-Nd para estas tochas. ao

contrário, apresentou idade de 1797, (ri 0,5104, MSWD 0,32)

Os mármores desta formação apresentaram resultados isocrônicos Pb-Pb 1123+350 lja
(MSWD 1,82), interpretados como uma idade de diagênese ou metamorfrsmo.

Tabela 3.5- Dados isocrônicos da Faixa Itaiacoca e do complexo Cunhaporanga

Ver referencias nas tabelas anteriores

Estes dados indicam, em que pese a acentuada margem de erro de algumas isócronas,

que a faixa Itaiacoca apresenta uma idade de formação de rocha por volta de 2,1-I,7 Ga,

representado pelas metawlcânicas ácidas da formação Abapã. Embora pobremente

marcada, esta época apresenta algumas similitudes com as idades apresentadas por

Campanha para a faixa Apiai, bem como as idades dos augen-gnaisses do complexo

Três Córregos e dos gnaisses em fácies granulito do complexo Atuba.

Por outro lado, o período 1,0-1,2 Ga parece ter sido importante como idade de

metamorfismo, como os resultados para a formação Abapã e para os mármores da

Formação Bairro dos Campos, interpretados como um provável ambiente plataformal.

Os metadoleritos desta formação, por outro lado, apresentam idades de geração de

rocha, podendo constituir aspectos de um vulcanismo básico distensivo.

3.2 4.5 Complexo Cunhaporanga

O Complexo Cunhaporanga apresenta idades de incorporação à crosta entre 1830-2740

Ma (SmÀ{d Ton, Reis Neto,1994) (Tabela 3.5). Os gnaisses do complexo apresenraram

idade isocrônica de 746+45 Ma (0.7069), interpretada por Reis Neto (1994) como uma

idade de formação de rochas. Os granitos apresentaram isócrona de 617+406 (O 7164)e

LOCI\l.I7,ACAO ADE LITOLOGICA IDADE/-IT4A IRI) Mþ:l()tx.) REF

Faixa Itaiacoca

Abapã 2100-1700 Pb,?b ltìT)
t250f100 PhÆb (R'l')

lormação Abapã (arcóseos) 909+77 Sn/Nd (RT )

rornaçao Þa[To c¡os La¡npos
(metadoleritos)

1083t252 (ri=8.07) Pbi I,b (l( I )

1036+122 10 70i0r Rb/Sr (I( I )
tbrmação Barro dos Campos I123+350 Pb/Pb (R f)

Complexo
Cwthaporanga

gnalsses 746!45 (0.7069) Itb/Sr (Rl )

t830-1880 Snì/Nd ( I DM)
617+406 (O.'7164\ Rb/S¡ IRT)
1840-2'140

nolrtos Abapã 626X14 (0.11U' Rb/Sr (RT)
2120 Sm/N¡ ¡/TTì\l\
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os riolitos de Abapã 626+14 Ma (0.7164) estas idades, apesar dos enormes erros

envolvidos, principalmente para a primeira isócrona, são interpretados por Reis Neto

(1994) como representativos do magmatismo do complexo.

3.3 GEOQUÍMICA ISOTÓPICA DE JAZIMENTOS NO VALE DO RIBEIRA

O estudo isotópico dos jazimentos do Vale do Ribeira iniciou-se já nos anos 60-70,

inicialmente centrada com os estudos de composição isotópica do chumbo em galenas,

objetivando sobretudo a idade das mineralizações. Entre os trabalhos desta época

destacam-se os trabalhos de Damasceno (1969), Damasceno e Bittencourt (1968) e

Melcher ( 1968), Cassedanne e Lasser¡e ( 1970) e Cassedane et il. (1972). estes trabalhos

apontaram várias épocas de formação de galenas, obtendo para os depósitos tipo

Panelas idades superiores a 1,0 Ga, maiores portanto que as obtidas então para os corpos

graníticos. Segundo Daitx (1996) estes trabalhos alteraram os modelos de depósito até

então trabalhados, mudando de modelos predominantemente singenéticos para modelos

singenéticos.

Nos anos 80 esta abordagem continuou com os trabalhos do JICA(1982,83), que

confirmaram as idade anteriormente obtidas e revelaram idades mais antigas para os

jazimentos Perau, concordante com os dados geocronológicos então disponíveis para as

suas encaixantes (Batolla jr et al, 1977).

Somente a partir dos anos 90 é que se intensifir;aram os estudos de isótopos aplicados a

jazimentos, envolvendo tanto isótopos instáveis (lìb, Sr, Nd) quanto estáveis (S, C, O)

trabalhos importantes dessa fase são os trabalhos de Tassinari et al (1990), Bettencourt

et | (1992; Daitx et al, 1993, Ronchi et al, 1994; Tassinari e Mello, 1994, Mello &

Bittencourt, (1998). A seguir discutiremos alguns aspectos mais relevantes destes

trabalhos e o estado atual da arte neste campo.

3.3.1 Isotopos de Pb, Sr e Nd

Os primeiros trabalhos envolvendo determinações isotópicas e cálculos de idades de

mineralização foram executados por Damasceno (1969), Damasceno e Bittencourt
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(1968) e Melcher (1968), sintetizados em Damasceno (1970). Nestes trabalhos, foram

obtidos idades entre 1,3 e 1,0 Ga para as ocorrências de Lageado, Panelas, Furnas e

Betari. Para as ocorrências de Itapirapuã estes autores encontraram idades entre 0,4-0,5

Ga, explicadas como resultantes do retrabalhamento do Pb depositado nos sedimentos

por fluidos provenientes da atuação do metamorfismo e metamorfîsmo granítico

(Damasceno, 1970).

Cassedanne e Lasserre (1970) e Cassedane et al. (1972) apresentam análises de galenas

de várias ocorrências do Vale do Ribeira. As galenas de Lageado apresentam idades

entre 1,2 e 1,3 Ga. Dados anômalos, como a presença de idades mais antigas que a

encaixante (Ribeirão da Navalha), são interpretados como idades do tipo B. As idades

negativas obtidas (Puladora), interpretado como resultado do retrabalhamento do Pb

com adição de material durante intrusão básica nas proximidades do depósito.
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Figura 3.4- Idades modelo em galenas para depósitos minerais do Vale do Ribeira.

Dentro dos resultados do Projeto Anta Gorda, MMAJ-JICA (1983) apresentam diversas

análises isotópicas de Pb para jazimentos da região. Estes dados levaram os autores a

distinguir duas seqüências, Perau e Canoas, com idades entre 1,4 Ga, e as ocorrências

tipo Panelas 1,2-1,0 Ga.
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Tassinari et al. (1990) discutem estes dados

isotópicos de diversas ocorrências no Vale do

galenas apresentados neste trabalho indicam a

anteriores e apresentam novos dados

Ribeira. Os dados analíticos PbÆb para

presença de dois grupos de jazimentos



40

na região. os concentrados minerais de galena de jazimentos do tipo perau apresentam

composição pouco radiogênica, situadas entre as curvas orogênicas e do manto superior,

e estão situados no intervalo entre 1,7-1,6 Ga, no diagrama da figura 3.g, Estas idades

indicariam que o Pb possuiria algum tipo de residência crustal, sugerindo formação

singenética à sedimentação. os jazimentos tipo panelas, por outro lado, apresentam

razões mais heterogêneas e radiogênicas, apresentando-se na curva orogênica dos

diagramas de Zartmann e Doe (1981), dentro do intervalo 1,3-1,1 Ga. Segundo estes

autores, o trend indicado pelas amostras tipo Panelas indicam uma contribuição de pb a
partir de várias fontes distintas, característica de fontes crustais heterogêneas. Algumas

amostras apresentam uma composição extremamente radiogênicas, podendo fomecer

idades sem significação geológica,

o histograma da Figura 3.4 mostra a distribuição temporal de resultados para diferentes

depósitos no Vale do Ribeira. Pela figura percebe-se a concentração entre 1,2 a 1,5 Ga,

correspondendo em sua maioria aos depósitos do tipo panelas, com a principal

concentração se dando em 1,1-1,2 Ga. os depósitos do tipo perau apresentam idades

modelo entre 1,6 e 1,8 G4 com uma forte moda em 1.6-1,7 Ga. Os depósitos de

escarnitos do granito Itaoca situam-se em 1,4 Ga.

A análise isotópica de galenas do depósito aurífero de piririca (Nogueira, 1990) parece

indicar depósitos similares do tipo Panelas, com idades Modelo stacey-Kramers entre

1,3 e 1,2 Ga. Estes dados no diagrama da Plumbotectônica (Zartman & Doe, l9B1)

estão situados na curvado orógeno, com evidencias de contribuição de material da

crosta continental superior e do embasamento.

As idades modelo em galenas obtidas em veios de quartzo no maciço granítico Itaoca

(Mello & Bittencourt, 1998) apresentam valores nodelo meso-proterozoicos, entre 1,42

e 1,49 Ga. Estes autores, mostrando que os valclres das idades modelo são da mesma

ordem que o do Pb epigenético em jazidas alcjadas em mármores da Fm Votuverava

(subgurpo Lageado), assim como são intermediários entre os valores perau e os valores

Panelas no diagrama de Plumbotectônica de Za:1man e doe (1981). para Mello &
Bittencourt (op. cit.), estas idades podem significar que as idades modelo em galenas

dos depósitos de Pb tipo Panelas, antes de serem interpretadas como uma idade de

metamorfismo regional, como assumido em diversos trabalhos de interpretação

regional, podem representar idades intermediárias entre as mineralizações tipo perau e

a sua remobilização brasiliana.
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Análises ttsr/*usr de calcita e barita (Tassinari et al., l99O), mostram, da mesr¡a for-ma

que para os isótopos de Pb, que os jazimentos do tipo Panelas são mais radiogênicos,

com valores de Sr(m) entre 0,712 e 0,717. Estes valores são muito mais radiogênicos

que os valores de carbonatos depositados na mesma época, indicando serem clarat'nente

posteriores à diagênese das encaixantes carbonáticas.

Os jazimentos do tipo Perau apresentam razões 518?5186 entre 0,705-0,707, compatíveis

com os valores para a água do mar na época de sua formação, indicando a presença de

fontes na crosta inferior ou manto, com pouca contaminação crustal.

Tassinari & Mello (1994) discutem as idades de mineralização de W e Sn do granito

Itaoca, no Vale do Ribeira. As ¡azões 51815186 para calcitas (0,7103 e 0,7109) são

similares às dos mármores encaixantes (0,7100-0,7110). No entanto, estas razões

Sr8?Sre em volastonitas associadas à mineralização ficou entre 0,7092 e 0,7093,

coincidentes com a composição do granito Itaoca calculada para 600 Ma. Estes valores

sugerem que a razão 518?5186 dos fluidos mineralizados seja de natureza endógena.

Idades-modelo Rb/Sr calculadas a partir de amostras de fluorita forneceram um valor de

520 Ma. interpretado por estes autores como idade da mineralização de fluorita do

granitóide e que poderia ser uma idade mínima para os falhamentos que afetaram o

granitóide.

Da mesma forma, os isótopos de chumbo indicam que o chumbo foi remobilizado para

o granito a partir das encaixantes em 520 Ma. Em vista destes resultados, os autores

concluíram que o processo mais importante na formação dos depósitos de fluorita foi a
remobilização de Sr e Pb, através da percolação de soluções hidrotermais em zonas de

cisalhamento.

Ronchi et al.(1994) apresentam ll determinações Sm-Nd dos depósitos fluoríticos de

Mato Dentro, Sete Barras, Volta Grande, Brae e Mato Preto.

Idades modelo para estas amostras mostraram dois comportamentos distintos:

l)amostras relacionadas ao carbonatito Mato Preto, com end pouco negativo e idades

modelo < I,I Ga, similar a outros carbonatitos Cretáceos brasileiros; e 2) amostras com

End fortemente negativo (-14 a -20), e relacionadas com fontes crustais antigas,

estimadas em 2,0 Ga, se tomadas como referencia somente valores de amostras com

razöes Sm/Nd tipicamente crusrais.
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O pouco número de amostras para cada depósito impossibilitou a formação de

isócronas. Foram propostas, alternativamente, algumas linhas de referência, com valores

entre 1200 Ma, 300 Ma e 65 Ma. Com estas linhas de referência, estabelecem algumas

fases na história hidrotermal da região. A primeira, de idade proterozóica, é

representado pelos depósitos stratabound de Volta Grande, Braz, Sete Barras e Mato

Preto, caractenza-se por atividades hidrotermais importantes, relacionados à intrusões

magmáticas e à tectônica ruptil. Dentre estes, Mato Preto parece ser o depósito menos

afetado, com linhas de referência de 1,2 Ga, enquanto que Volta Grande apresenta-se

fortemente anômalo, O segundo estágio, de idade cretácea, foi mais representativo no

depósitos de Mato Preto, originado à atividade hidrotermal ligada à corpos

carbonatiticos aflorantes. Este evento parece ter sido forte o bastante para homogeneizar

o sistema Sm-Nd do depósito de Sete Barras, que apresenta uma idade mínima de 0,5

Ga (Ronchi et al., op.cit.). Da mesma forma, a isócrona de referência de 0,3 Ga pode ser

de alguma forma relacionada à superimposição do rejuvenescimento isotópico

promovido por fluidos cretáceos.

Ronchi et al. (1994) concluem que as idades isocrônicas nas amostras de fluoritas dos

depósitos do Vale do Ribeira mostram claramente fontes antigas, proterozóicas, e

fontes recentes, cretáceas, com superimposição freqüente da última sobre a primeira. Os

dados apresentados mostram que a fluorita é um mineral muito sensível à

remobilizações tardias, sendo úteis na determinação de eventos hidrotermais

pobremente marcados.

3.3.2 Isótopos de S, C e O

Os dados de isótopos estáveis no Vale do l{ibeira são já bastante significativos,

contando com cerca de centena de determinações, sendo a maior parte delas análises de

isótopos de c e o em rochas calcárias do grupo Açungui portadores de mineralizações

de Pb.Zn e Ag (Bittencourr et al, 1992; Daitx, 1996, Mello & Bittencourt, 1998),

Também contamos com quatro determinações de isótopos de O para os veios de

quartzo-sulfetos do Maciço Granitóide Passa Três.

Frascá e Hachiro (1996) apresentam dados de isótopos de carbono e oxigênio em rochas

dos grupos Açungui e são roque. A maior pane rJas amostras analisadas é similar às de

carbonatos marinhos de ambiente mais restrito (-2,5./* e +1,0%. ô13C¡. Algumas
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poucas amostras apresentaram valores de ôl3C da ordem de +4,0oloo, sugeríndo uma

deposição em ambientes pouco oxidante. Os dados de ôr8O apresentam um grupo com

ôr8O< l0 '/..(PDB), representado pelo Grupo são Roque e mármore da Tapagem e outro

com ôr8O>'l0./*(PDB), representado por amostras do subgrupo Lageado e formações

Itaiacoca e Água Clara. Segundo estes autores, esta diferença pode signifrcar diferenças

temporais, sendo o primeiro grupo mais velho que o segundo. No entanto, sabe-se que

tais inferências são bastante imprecisas.

os dados de isótopos de c e o apresentados por Fassbinder (1996), de amostras de

mármores e metacalcáreos das formações Votuverava, Capiru e Água Clara mostrou

dois grupos distintos de materiais. O primeiro grupo é representado por amostras da

formação Água Clara, com composições de ôl3Cpos entre -3,5%o e -1,5'l* e de ô18Op¡s

entre -15 e -10"/*. O segundo grupo engloba amostras das formações Capiru e

Votuverava, com valores ôl3Cpos entre 0,5 e 1,5 o/* e l8Opo¡ entre -10 e -2oloo Estas

variações foram interpretadas como variações locais no ambiente da sedimentação,

conforme Frascá (1992).

Assim, o estudo de isótopos de c e o nos mármores regionais do vale do Ribeira,

abrangendo litologias do supergrupo Açungui, embora careça de estudos mais

detalhados, em geral concordam com a variação da composição de C e O para rochas

calcárias do Meso e Neoproterozoico de Veizer & Hoefs (1976). Com exceção de uma

amostra, todas estão incluídas dentro do campo, indicando um notável grau de

compatibilidade.

O estudo de isótopos de C e O em carbonatos de maior envergadura realizado na região

foi o trabalho de Daitx (1996), enfocando calcitas e dolomitas das jazidas Canoas e

perau. Segundo o estudo, os dados de ôl3C e ðr8O apresentam assinatura isotópica

similar as dos carbonatos marinhos neoproterozóicos. Para Daitx (op.cit.), os fluidos

envolvidos na formação das mineralizações sulfetadas tipo Perau-Canoas é distinta e

mais empobrecida em relação aos dos carbonatos regionais, podendo resultar de mistura

de fluidos marinhos proterozóicos com fluidos hidrotermais, ou da percolação de

sedimentos cafbonáticos por fluidos hidrotermais. As fontes sugeridas para este

hidrotermalismo seriam fontes de carbono magmático, de fluidos hidrotermais de

origem profunda ou de carbono orgânico oxidado.
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Figura 3.5- Dados de isótopos de C e O para márrnores do Grupo Açungui (Frascá &

Hachiro, 1996; Fassbinder, 1996). O campo mostra a zona de variação do C e O em

calcáreos do Meso e Neoproterozóico (Veizer & Hoefs, 1976).

Figura 3.6 - Dados de C & O para carbonatos da área Canoas (Daitx, , 1996)

Da mesma forma, os dados de isótopos de S em sulfetos e sulfatos das jazidas Canoas-

Perau obtidos por Daitx ( 1996) e apresentados na

Figura 3, indicam a presença de fluidos com forte influência magmáLtica, postulando um

modelo sedimentar-exalativo tipo Broken hill ou wlcano-exalativo. De forma similar

ao apresentado por Ohmoto et al. (1983) para depósitos tipo Kuroko, Daitx (op,cit.)

postula um modelo envolvendo a interação de fluidos hidrotermais e água marinha
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resfriadq ocasionando a deposição de sulfetos, por fluidos de natureza hidrotermal, e de

sulfatos por fluidos derivados da ágrra do mar enriquecida em ô34S.

Piekarz (1992) apresentam dados de isótopos de oxigênio em quartzo em diversas

situações do Maciço Granitóide Passa Três. Foram amostrados veios de quartzo de

zonas intemas mineralizadas e "mullions" de quartzo de encaixantes da formação Água

Clar4 apresentados na Fþra 3.7. Para Piekarz (op.cit), estes dados indicam que os

veios foram de natureza intrinsecamente endógena, descartando a possibilidade da

proveniência de fluidos a partir das encaixantes.

Com efeito, observa-se na Figura 3.7 um afastamento entre as razões do interior do

corpo granitico com as razões das encaixantes. Como o fracionamento isotópico se dá

no sentido do empobrecimento de õ18O, verifica-se que, a partir destes dados, não há

interação entre fluidos internos e externos ao granito. Por outro lado, os dados mostram

que o processo de dessilicificação verificado durante a alteração filica foi o mais

importante para o fornecimento de material aos veios de quartzo intemos.

9 10 11 12 13

ô tro

Figura 3.7 - Histograma mostrando analises de isótopos de oxigênio em cristais de

qtartzo (P iekar z,l 9 9 2)
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4 GEOLOGIA DA DEPOSITO E DE SUAS

ENCAIXANTES

4.1 GEOLOGIADAREGTÃODO ALTO RrO AÇtrNGUr

As mineralizações auríferas associadas ao maciço granitóide Passa Três situam-se no

setor centro-ocidental do primeiro planalto paranaense, próximos à escarpa da Serrinha,

a qual constitui o limite com o segundo planalto. A geologia da região compreende as

litologias do supergrupo Açungui (segundo as definições de Fiori, 1992, Fassbinder,

1996), de granitóides brasilianos, rochas metabásicas (Maniesi e Oliveira, 1994;

Maniesi, 1997) e da Formação Camarinha. Também estão presentes os arenitos

conglomeráticos da Fm Furnas Devoniano, aflorantes na Serrinha, bem como as

eruptivas básicas juro-cretáceas da formação serra Geral.

Serão aqui descritas as encaixantes do maciço granítico Passa Três, aqui representadas

por litologias do Grupo Açungui, de granitóides sintectônicos e da Formação

Camarinha . Serão também discutidos aspectos da tectônica de cavalgamentos e das

falhas transcorrentes regionais.

A seguir, apresentaremos os veios auríferos associados ao Maciço Granitóide Passa

Três, sua morfologia intema e extema e estruturação espacial, apontando os controles

estruturais da jazida. Serão também discutidos a mineralogia dos minerais de minério e

dos minerais de ganga e suas relações paragenéticas. Estes dados, associados ao estudo

de inclusões fluidas, permitiram um quadro abrangente dos principais modelos a serem

empregados, e que serão discutidos em detalhes no capitulo 5.
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4.1.1 Grupo Açungui

4.l.l.l Formação Água Clara

A região à leste e sudeste e do Maciço Granitóide Passa Três compreende associações

litológicas pertencentes à formação Água Clara. Estão presentes cálcio-xistos (com

quantidades variáveis de carbonatos, tremolita-actinolita, entre outros) e por granada-

muscovita./biotita-quartzo-xistos, com intercalações de quartzitos micáceos à quartzo-

xistos, xistos carbonosos, sericita-plagioclásio-xistos e quartzo-clorita-xistos.

No setor E-SE do granito, foram descritas associações de bio-mus-qz-xistos de

coloração cirlza clara, textura lepidoblástic4 granulação média a fina, intercalados com

por@es métricas de qz-bio-xistos bandados de coloração cinza-esverdeada. Este pacote

encontra-se localmente interrompida por boudins decimétricos concordantes de quartzo

leitoso. Em algumas porções, foram descritas boudins quartzosos concordantes com

restos de sulfetos (pirita) em quantidades variáveis e mineralizadas a ouro em baixos

teores. Estes "veios" apresentam espessuras desde milimétricas até métricas, com

extensiva turmalinização e biotitização.

Na borda leste do Maciço Granitóide Passa Três. É uma sequência de muscovita-

quartzo-xistos, quartzo-muscovita xistos, de textura maciça e xistosa, colorações

esverdeadas, granulação fina a gross4 constituída mineralogicamente por quartzo,

albita, tremolita-actinolita, epidoto-zoisita e, em menores proporções, biotita, clorit4

sericita,/moscovita e opacos. O metamorfìsmo destas associações se dá no facies xisto

verde superior.

Foram reconhecidas rochas metabásicas, com anfibólio (actinolita), plagioclásio e

minerais opacos. O plagioclásio estão sempre alterados para albita, epidoto e quartzo. A

actinolita acha-se parcialmente transformada para biotita e para uma segunda geração de

anfibólio (tremolita). Freqüentemente, a biotita e também o anfibólio está parcialmente

cloritizados, demostrando a existência de retrometamorfismo.

Indicações do efeito termal do granito sobre estes metabasitos são a existência de

actinolita recristalizad4 com textura poikiloblástica, alem de deformação das litologias

encaixantes. São observadas também a deformação dúctil do quartzo, feldspato e

anfibólio.
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Na região de contato do granito, principalmente em seu lado leste, ocorre uma

acentuada diminuiçào da granulomeria e, proximo do contato, ocoffem filitos de

nafureza milonítica. Também são abundantes bot¿dins quartzo-feld spáticos nas rochas

metassedimentares encaixantes, lenticularizados e alinhados de acordo com a foliação

de crenulação. Também ocorrem porfiroblastos de muscovita (biotita), possivelmente

originados por metamorfismo de contato. No granito, por sua vez, desenvolvem-se

clivagens de fraturas, por vezes de carâTer lenticular, subverticais e paralelas às suas

bordas.

Estas litologias encontram-se deformadas, com a formação de um bandamento fino,

milimétrico, descontínuo, com a presença de micro-boudinage, com a presença de

foliações S e C, além de texturas de mica-frsh nos minerais lepidoblásticos. Esta

foliação milonítica lenticular possui atitudes variando entre N30E e EW e mergulhos

entre 10o e70o pafa sudeste e sul. Esta foliação mostra-se frequentemente crenulada,

com direção média entre N70E a S70E e mergulhos variáveis desde suborizontais até

50o para o sul. Em algumas zonas proximas ao contato com o granito, observa-se uma

acentuada vertiçalização dessa foliação, desde angulos de mergulho entre 30 a 40" até

mergulhos da ordem de 70o ou mesmo subverticais .

De acordo com Soares (1987) e Fion (1992,1993), possivelmente o desenvolvimento

desta crenulação esteja relacionado à tectônica de cavalgamento ruptil-dúctil do Grupo

Açungui sobre estas rochas, associando o retrometamorfismo citado anteriormente.

4. 1. 1.2 Formação Votuverøva

Na região em estudo ocorrem metassedimentos do Formação Votuverava - Sequência

Bromado de Fiori (1992).

Ocorrem na forma de meta-argilitos e metassilitos com intercalações menores de

metacalcáreos. Petrograficamente, são constituídos por sericita, quartzo, clorita e opacos

com clivagem do tipo ardosiana. Normalmente, esta clivagem (S1) é paralela à

superfÌcie de acamamento original (So), a qual frequentemente encontra-se preservada.

Próximo ao contato com o granito, segundo Piekarz (1992) estes metassedimentos

acham-se intensamente deformados por cisalhamento, com o desenvolvimento de estrias

suborizontais alojadas em planos de foliação subverticais (S2). Essa deformação

apresenta intensidades variáveis de deformação. Normalmente, crenula a foliação Sl
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pré-existente. Quando mais intensa, desenvolve superficies S/C nos metassedimentos,

sendo a superficie S dada pelo alinhamento de sericita e clorita.

A foliação (S2) é paralela às bordas do granito, com estrias suborizontais em seus

planos, indicando um movimento transcorrente. As feições assimétricas S/C em locais

de deformação mais intensa, assim como indicação das estrias, à semelhança do contato

sudeste, indicam movimento dextrógiro, No granito, essa deformação se traduz apenas

por uma clivagem de fratura próxima ao contato.

Nesta região de contato são observadas, ainda, esparsas ocorrências de rochas

metabásicas, semelhantes às que ocorrem no contato sudeste. Estão deformadas

ductilmentq observando-se estiramento mineral de quartzo e feldspato. Em um único

afloramento encontrado, a foliação milonítica tem direção N70E/65NW. Observa-se que

existe uma superposição de uma fase ruptil ou ruptil-dúctil (possivelmente a

deformação ruptil-dúctil existente nos metassedimentos Açungui - S2), com o

desenvolvimento de estrias de fricção suborizontais nos planos de foliação.

4, 1. 2 Granitoitlcs sin-tectônícos

Os milonito-granitos aflorantes na região do alto Açungui foram considerados por

Soares e Gois (1987) como gnaisses miloníticos do Complexo Pré-Setuva, constituindo

o embasamento do Grupo Setuva na æea. Piekarz (1992) sugere a possibilidade desses

milonito-granitos constituírem granitóides deformados em níveis bem mais profundos

que os do Maciço Granitóide Passa Três.

Os milonito-granitos são de coloração róseo-avermelhada predominante, com bandas

mais escuras, cinza-esverdeadas, subordinadas. Localmente ocolrem veios de quartzo

concordantes à foliação, também milonitizados. As bandas vermelhas são constituídas

principalmente por quartzo e FK, totalmente estirados. Subordinadamente ocolre a

biotita, com mineralogia acessória composta por apatita, opacos e allanita. As bandas

escuras são constituidas por quartzo e feldspatos com as mesmas características

deformacionais das bandas vermelhas, mais hornblenda e biotita. Como acessórios

ocorrem principalmente allanita" apatita e opacos.

Os contatos do Maciço Granitóide Passa Três com as rochas deste compartimento são

tectônicos. Nas imediações do contato observa-se uma cataclase generalizada e

basculamento de blocos. No mapa geológico de Fiori (coord). 1989) sugere-se o contato
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através de uma falha de empurrão, com o Maciço Granitóide Passa Três cavalgando as

rochas à sudoeste. As características petrográfrcas e o nível de deformação sofrida por

este corpo levam a crer tratar-se de um corpo granitóide associado ao complexo

granítico Três Córregos, que aflora mais a norte.

4.1.3 Metabasitos

Os anfibolitos da região de Povinho de São João (Maniesi & Oliveira, 1994; Maniesi,

1997) estão inseridos em rochas metasedimentares proterozóicas da Fm Água Clara, e

em contato tectônico com metassedimentos da Formação Votuverava, É constituída por

co¡pos lenticulares, descontínuos, formando faixas alongadas na direção NE/SW. Suas

litologias compreendem anfibolitos, qz-anfibolitos, epidoto-anfibolito, qz-epidoto-

anfibolito, ep-qz-anfibolito, cl-ep-anfibolito, bio-ep-anfibolito e tur-ep-anfibolito. São

dominantemente rochas de coloração cinza-escura, esverdeada-escu ra e cinza-clara-

esverdeada. Apresentam textura granoblastica predominante. Localmente, encontram-se

preservadas rochas com textura que lembra a textura ofitica.

A mineralogia é composta por anfibólios (hornblenda, actinolita), plagioclásio (albita-

oligoclásio), epidoto, qua.rtzo, biotita, carbonatos, turmalina, pirita, magnetita, apatita,

sericita e esfeno. O anfibótio é euédrico a subédrico, composto por núcleos de actinolita

e de hornblenda-actinolita, com bordas de homblenda mâgnesiasa, ferro-hornblenda e

hornblenda ferro-tschermaquítica.

Apresentam uma foliação NE-SIV, com caimento para SE, com lineação mineral

NE/SW de médio angulo.

O metamorfismo, segundo estes autores, ocorre em fácies xisto verde zona da clorita e

início da zo¡a da biotita. Do ponto de vista geoquimico, estas rochas tem quimismo

compativel com basaltos subalcalinos de caráter toleítico. Representam basaltos

transicionais de cadeia meso-oceânica (T-morb) tendo o liquido magmático inicial com

afrnidades toleiticas de alto Mg, com pouca a moderada influência de cristalização

fracionada na evolução de rochas igneas.

Estas rochas sofreram um metassomatismo que inclui entrada de HrO, COr, B3*, K*, em

condições de fìicies xisto verde, zona da biotita. Este metassomatismo é representado

pela entrada de clorita, biotit4 albita, carbonatos, turmalina, com diminuição de 11o/o
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sobre o volume. Segundo Maniesi (op.cit.), estes corpos representam ambientes de bacia

retro-arco associados a evolução da bacia Açungui,

Dados K/Ar obtidos em duas amostras de anfibólio e uma de plagioclásio nestas rochas,

obtidas na região de Povinho de São João por Maniesi (1997), estão representados na

Tabela 4.1 .Estes dados foram interpretados por Maniesi (1997) como idades de

resfriamento a partir do metamorfismo regional.

No entanto as idades em plagioclásio parecem não possui significado geológico, que

pode conter argônio herdado em sua estrutura. Por outro lado, a amostra de anfibólio de

g81 Ma também p¿u.ece ter problema dada a quantidade de Ar atmosférico presente na

amostra, indicando idades mais antigas que as idades de fechamento do sistema.

Tabela 4.1- dados IVAr disponíveis para os anfibolitos de Povinho de São João

rocha mineral a/oK AT RAD Ar atm idade

anfibolito Anfibólio 0.1905 8.38 22.91 881+46

Metâbásica Plagioclásio o.2419 21.05 8.64 1456+25

anfibolito anfibólio 0.5410 17 t9 t0.27 674.9121

4,1.4 Formação Camarinhø

A primeira referência às rochas da formação Camarinha foi feita por Oliveira

(1916,1927), que descreveu na Serrinha a existência de "arkose, formada de pedaços de

granito roseo tigada por um cimenlo Jeldspalhico". A atual formação Camarinha foi

descrita por Muratori (1966) e estudada por Popp (1972), constituindo uma seqüência

litológica de conglomerados imaturos que gradam a siltitos e lamitos vermelhos. Para o

topo ocorrem lamitos, siltitos e conglomerados lamíticos polimíticos. Para Soares

(1987), sua sedimentação ocorreu num ambiente composto por leques aluviais a

deltaicos e litorâneos, com metamorftsmo incipiente associado à fotiação a¡dosiana dos

pelitos.

A WNW do Maciço Granitóide Passa Três, sem estar em contato com este, ocolTem

sedimentos da Formação camarinha, constituída, dominantemente, por siltitos maciços

cOm intercalações de arenitos arcoseanos e conglomerados intraformacionais. A

sequência orienta-se segundo N30-50E com mergulhos horizontais até 600 para NW.

Localmente estão cataclasados e deformados por sistemas de falhas NE-SW e N-W-SE.
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4.1.5 Geologia Estruturøl

Numerosos trabalhos desenvolvidos nos últimos quinze anos colocaram em evidencia a

geologia estrutural da faixa Apiai a norte de Curitiba (Fiori, 1985, 1991,1992 Goes et

al., 1985; Fasbinder, 1990, Fasbinder et al, 1994; Salamuni, 1992, 1995;

Spoladore,l993 e Kops, 1993). A seguir faremos um breve resumo das diferentes

estrutur¿s formadas na região, com ênfase nos sistema transcorrentes, uma vez que estes

parecem ser os mais importantes na colocação do Maciço Granitóide Passa Três e na

deformação responsavel pela mineralização aurífera.

Fiori (1991) estabelece para o grupo Açungui três sistemas de deformação. O mais

antigo destes sistemas é o sistema de cavalgamento Açungui (SCA), representado por

zonas de intensa deformação, frequentemente acompanhadas de filonitos, milonitos ou

cataclasitos. Fiori (op.cit.) identifica 1ó falhas de cavalgamento regionais, cuja

compartimentação espacial gera fatias tectônicas limitadas por falhas de cavalgamento,

no interior da qual está preservado o acamamento original.

O segundo sistema é o sistema de Dobramento Apiai (SDA), composto por dobras

desenhadas pelo acamamento reliquiar e pela foliação S1, em escala de amostra de mão

até regionalmente. Estas dobras podem ser desde abertas até isoclinais, com eixos

geralmente subverticalizados. Segundo Fiori (1992) este dobramento condiciona a atual

disposição da foliação Sl e das falhas de cavalgamento do SCA.

O terceiro .sistema de deformação é representado pelo sistema de Transcorrência

Lancinha (STL), composta por grandes falhas transcorrentes e diversas estruturas

secundáLrias, como dobras escalonadas, falhamentos sintéticos e antitéticos, e falhas de

empurrão.

Fiori(1991,1992), Fassbinder (1990) e Fasbinder et al. (1994) associam estas estruturas

com o modelo de Riedel. As dobras escalonadas, quando presentes, são estruturadas

sobre uma foliação Sl, com ângulos interflancos abertos até fechados e eixos com uma

direção média N34E/subhorizontal, formando uIn angulo médio de 26' com a falha

principal.

As zonas de cisalhamento sintéticas apresentam direção variando entre N80-908 e N80-

90W, com direção média de N85E. As estruturas mais importantes são a zona de

cisalhamento do Cerne, na região do alto Açungui, e a Zona de Cisalhamento Ribeira,
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ao norte (Uma análise preliminar parece indicar que as principais zonas auríferos do

Vale do Ribeira estão associadas com as zonas sintéticas . Por exemplo, os depósitos de

fluorita e a ZC da Ribeira; o Distrito aurífero de Campo Largo e a ZC do Cerne).

Segundo Fassbinder et al. (op.cit.), o angulo de 25o verificado entre estas estruturas e o

falhamento principal pode representar um nível de exposição próxima ao topo da

cobertura original. Desta forma, situa-se no nível estrutural superior (Mattauer, 1972) e

na zona de comportamento ruptil-dúctil de deformação.

As zonas de cisalhamento ou fraturas antitéticas (R') possuem direções regionais entre

NlO-30Wsubvertical, com média em N20W. Estas estruturas regionais fazem um

angulo médio de 80o em relação à zona de cisalhamento principal. A rotação verificada

nas zonas antitéticas durante a progressão da deformação pode ser o fenômeno

responsável pela dispersão verificada.

A zona de cisalhamento principal apresenta direções regionais entre N50-70T,, com

média em N60E. Sua largura pode variar desde 1,5 km nas imediações de Rio Branco

do Sul a 5,5 Km na localidade de Tunas. Em outras porções ela pode mesmo

desaparecer, com larguras bem menores. Em campo, a zona de cisalhamento principal

materializa-se como um intenso fraturamento e brechamento, com reorientação de

camadas. Fiori (coord,l984) calculou um deslocamento dextrógiro para a falha da

Lancinha da ordem de 114 Km. De acordo com Fassbinder(op.cit.), este valor está por

volta de 142 Km.

Um conjunto de direções N10-20E, corresponde, segundo Fassbinder et al. (op.cit), a

fraturas de relaxamento X. Como conseqüência do cisalhamento sofrido ao longo das

direções sintéticas, podem variar entre Nl0-40E. Também podem ser associadas a

cavalgamentos duplex de Riedel, as quais se localizariam paralelamente ao traç axial

das dobras escalonadas. AZC de morro agudo está localizada neste trend, embora sua

natureza ainda não seja bem entendida. Fiori (1985) a calacterrzatam como

transcorrente, enquanto Kops et al (1993) encontraram comportamento transpressiva.

Não obstante sua importância, Kops et al (op.cit.) mostram que o deslocamento desta

zo¡a de cisalhamento havia sido superestimado. O deslocamento admitido por estes

autores está em cerca de 20 km.
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Devido a sobreposição espacial com o falhamento antitético, as fraturas T confundem-se

com estas direções. Ambas as direções confundem-se com os diques de diabásio juro-

cretáceos, com direção N30-60W. De acordo com Fassbinder et al.(op.cit.), sua direção

teórica estaria por volta de N57W (Figura 4,1).
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Figura 4.1- O elipsóide de deformação do STL deduzido por Fassbinder et al.
(1994) está apresentado na figura 2. Os eixos X e Z apresentam atitudes N33E-
S33W e N57W-S578, respectivamente.

4.2 MACIÇO GRANÍTICO PASSA TRÊS

4.2.1 Introduçäo

O Maciço Granitóide Passa Três, reconhecido inicialmente por Piekarz (1981),

compreende uma intrusão alongada (N458) com aproximadamente 5 Km2 de área

aflorante. Faz contatos com rochas da formação Água Clara a sudeste, e com rochas do

formação Votuverava a noroeste e norte. À sudoeste, faz contatos com um o corpo de

milonito-granito.
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Neste item é apresentada uma descrição do Maciço Granitóide Passa Três e seus

principais litotipos, bem como a caracterização dos eventos de alteração hidrotermal

presentes neste corpo granítico e relacionadas aos veios auriferas. O objetivo é expor os

parâmetros obtidos acerca de sua especialidade metalogenética e das relações granito-

veios de quartzo sulfeto aurífero.

4.2.2 Cøracterização PetrográÍicø

A primeira caractenzação mais detalhada do maciço granitico Passa Três foi feita por

Piekarz (1992), que reconheceu no interior do maciço uma fácies equigranular central

e uma fácies porfirítica de borda, sem definir limites espaciais precisos para as mesmas.

A indicação, como se pode inferir pela nomenclatura utilizada, se faz pela localização

de uma no interior do corpo e outra em sua periferia.

O reconhecimento efetuado indicou uma certa complexidade destes fácies, nem sempre

oconendo esta zonalidade centro-periferia do corpo. Sem que fosse tentado no presente

trabalho nenhum mapeamento facciológico mais detalhado, pode-se confìrmar os fücies

de Piekarz, denominando fÌicies sienogranitico melagranito, correspondendo em parte

ao facies porfirítico de borda, e o facies sienogranitico leucocrático, correspondendo

parcialmente ao fìicies equigranular central.

A mudança adotada na denominação se deve, essencialmente, ao critério genético

implícito na denominação anterior, tendo sido adotada uma subdivisão mais descritiva e

que possa subsidiar futuros estudos de detalhamento, O facies sienogranítico

melagranitico, em suas variações petrográficas, apresenta uma distribuição espacial

ligeiramente maior que o f;ícies sienogranitico leucocrático. Porem, observações

efetuadas na mina pelo geólogo Alberto Gottardi Netto (inf verbal), os maiores teores

estão aparentemente relacionados com a presença do facies sienogranitico leucocrático.

No entanto, a presença da alteração hidrotermal, obviamente mais forte estas zonas,

pode alterar a rocha de modo que os minerais maficos sejam pouco discerníveis. No

entanto, esta observação deve ser utilizada como hipótese de trabalho para futuros

estudos de maior detalhe.
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De maneira subordinada, existem numerosas ocorrências de rochas filonares aplíticas e

pegmatíticas, bem como microgranitos. Na galeria 805, na Mina do Polaco, foi

identifrcado um dique de traquito intrusivo no granito e anterior à formação do veio.

4.2.2.1 F ércies sienogranitico melagranitico

Apresenta dois tipos petrográficos: o primeiro tipo é constituido por sienogranitos

róseos, equigranulares, granulometria média a grossa, com cerca de 20%o quartzo,

maciço, melagranito; o segundo tipo, e o mais abundante, é um sienogtanito maciço,

leucocrático, com biotita e hornblenda, sem enclaves. O primeiro subtipo sienogranítico

melagranitico, com enclaves, tem coloração mais escura, devido a presença de máficos,

e são manchados, com manchas de minerais ferromagnesianos, com xenólitos ovoides e

enclaves pequenos, < 2 cm, disformes, por vezes formando schlieren. Não raro, pode ser

observada uma orientação incipiente nestes subtipos, ocasionada pelo alinhamento

pouco marcado dos minerais máficos, principalmente biotitas cloritizadas. A orientação

destes minerais é coincidente com a orientação do corpo granitico, tendo sido descrita

uma orientação 230o /600, concordante com a orientação geral do maciço, no painel 17

da Mina do Morro. Em alguns lugares os enclaves microgranulares presentes nestas

rochas podem apresentar decimetricos, também alongados segundo a direção geral do

corpo, NE-SW. Trata-se de enclaves microgranulares compostos por microclinio,

plagioclásio e quartzo, com biotita como o máfico principal-

Os minerais primarios, presentes em maior ou menor quantidade em ambos os subtipos

são microclínio-pertita, microclínio, albita-oligoclásio, albita, quartzo, com quantidades

variáveis de anfibólio e biotita. Os acessórios incluem apatit4 magnetita, ilmenita,

zircào e esfeno. Os minerais secundários provenientes de alterações tardi a pós-

magmáticas são microclínio, albita, biotita, muscovita,/sericita, clorita, esfeno,

leucoxênio, carbonatos, pirita, fluorita e argilominerais.

Os cristais de microclínio-pertita são grandes ( 0,2-2 mm) ligeiramente maiores que a

massa. São subédrcos, apresentando inclusões arredondadas de quartzo e inclusões

euédricas/subédricas de Plagioclásio e microclínio, geralmente nas bordas dos cristais.

Apresentam-se caracteristicamete com pertita fl¿rmme e em menor grau, em gotas. Estes

cristais grandes apresentam-se alterados para sericita, opacos, quartzo, clorita e epidoto.

Quando fraturados, apresentam vênulas intemas com preenchimento de carbonato. Em

aþmas lâminas foi descrito pertita-microclínio manteado por plagioclásio.
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Os cristais de microclínio são cristais médios, subédricos, com geminação quadrillê.

Alguns cristais apresentam-se pertitizados. Alguns destes cristais associa-se com

plagioclásio com simplectitas de quartzo. Encontram-se sericitizados, fraturados, com

fraturas preenchidas por carbonatos. Em alguns casos, a geminação encontra-se

retorcida.

De maneira bastante característica, estes minerais representam uma das primeiras fases

sólidas a se cristalizarem, provavelmente junto com o anfibólio e a biotita primária. A

pertitização é sobretudo pertita tipo gotas, veios, filme e do tipo entrelaçado, segundo

os tipos descritos por Smith and Brown (1988).

Pertitas são exsoluções de plagioclásio em feldspato potássico. Esta desmistura ocorre

em função da composição global da rocha e da história termal da rocha. Em granitos do

tipo subsolvus, por causa do rebaixamento provocado pela entrada de agua no sistema,

resultando que feldspatos em rochas subsolvus freqüentemente sofrem alteração

hidrotermal mais extensiva, podendo apresentar texturas irregulares (Smith & Brown,

op.cit.).

Para Barker (1990), pertitas tipo flamme em feldspatos de gnaisses representam indícios

de deformação sofrida pelo mineral. Smith and Brown (1988) consideram que pertitas

tipo veio e patch possam ser formadas por desmistura induzida por deformação em

condições deutéricas. Do mesmo modo que o surgimento da geminação quadrillê, a

formação de pertitas secundárias são mais um indicio da alteração secundária do corpo,

A deformação em estágio mais baixo do intervalo de PT da rocha é representado pelo

quebramento dos cristais e pelo preenchimento por mineralogia francamente secundária,

como carbonatos, por exemplo.

Os cristais de albita-oligoclásìo são grandes, subédricos, muitas vezes com a geminação

deslocada, ou rompida. Na amostra MMl, foram descritas fraturamentos intragranulares

no mineral preenchidas por muscovita. Encontram-se fortemente alterados para

muscovita,/carbonato. Uma amostra, MM32, apresenta inclusões de fluorita. Alguns

destes cristais foram descritos como subédricos, sem geminação e associados à

simplectitas de quartzo quando situados nas bordas de cristais maiores de microclínio.

Em algumas lâminas, observou-se cristais deste tipo englobados por cristais maiores de

microclinio pertita.
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O quartzo no granito apresenta quatro variações texturais distintas. Os cristais mais

precoces são cristais anédricos a subédricos, por vezes formando aglomerados, tipicos

de quartzo formado nos interstícios dos grãos. Estes aglomerados de cristais muitas

vezes apresentam contatos nítidos e retilíneos entre si. Estes cristais nãO raro

apresentam-se com extinção ondulante fraca a forte. Em porções que sofreram maior

deformação, pode ocorrer recristalização da sílica em fraturas internas. O segundo tipo

textural é o quartzo vermiforme, presente como simplectitas intercrescidas em

plagioclásio em bordas de feldspato potássico. Este tipo textural aparece somente em

algumas variedades texturais mesocráticas do granito. A tabela 4.2 apresetna a

sequencia paragenética do corpo granitico.

Tabela 4.2 - Sucessão paragenética do corpo granítico

Mlnerols Principol

¡rlcrocllnlo-pedllo
mlcrocllnlo
plogloc lóslo I
plog¡oc lóslo2

quorÞOm
quoItzQh
quorlzS2

onflbollo

biotllo l
blotil02

serlctlo

clorltol

corbonqlos

opotllo
zlrcöo
opocosì
opocos2
monozltq
esfeno
lumollno
fluorlto

I

O terceiro tipo textural conesponde a cristais pequenos, anédricos, de contomos difusos,

situados no contato de cristais de quartzo Qzl entre si e entre estes cristais e os cristais
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de máficos metassomatizados. O quarto tipo textural é de pequenas dimensões e

anédrico, estando relacionado com a formação da assembleia de substituição de mais

baixo grau.

A primeira associação de quartzo, Qzm1, envolve cristais formados durante o estágio

magmático e por processo magmáticos. Este é o quartzo inicialmente depositado nos

interstícios dos grãos já devidamente formados, muitas vezes formando aglomerados de

cristais.

A formação de mirmequitas, ou sej4 o intercrescimento de barras arbo¡escentes de

quartzo num único cristal de plagioclásio, é relativamente comum neste tipo

petrogáfico, representando uma importante variedade textural do qvartzo. Estas barras

arborescentes em geral possuem a mesma orientação cristalográfica, e o conjunto

geralmente ocorre em bordas de feldspato potássico, em nosso caso associada com as

bordas do microclinio Mccl. Segundo Smith and Brown (1988), as reações que ocorrem

para o surgimento desta associação mineral são:

KAISiO¡ + Na* ) NâAlSi3Q + K*

2KAISiq + Ca2* à CaAISiTOE +4SiOr+ 2K+

Segundo Smith & Brown (op.cit), a sílica é retirada em razão da diferença enlre a razão

AVSi entre feldspatos potássicos e feldspatos c¡ilcicos. Em razão da relativa imobilidade

destes dois elementos, no entanto, o quartzo forma intercrescimentos microscópicos

com o plagioclásio em quantidades proporcionais à quantidade de Na do plagioclásio.

Segundo Simpson & Witsch (1989), esta associação está relacionada com feições de

deformação em rochas granitóides. Estes autores citam exemplos em que o crescimento

de mirmequitas em feldspatos se dá segundo a direção de encurtamento, devido ao

decréscimo de volume que ocone durante a reação de formação deste mine¡al. Portanto,

a associação das mirmequitas com a deformação do corpo permite associala também

com os processos de hidrotermalismo, como mais uma das formas efetivas de liberação

de íons potássio no sistema.

Um segundo tipo associado à ação de fluidos hidrotermais são os cristais de quartzo

corroídos, descritos com mais detalhe no capitulo 4.

A segunda associação de cristais de quartzo compreende tipos texturais tipicamente pós-

magmáticos. Estão associados com os processos de recristalização dinâmica do quartzo

magmático. Estes subtipos podem ser relacionados com os tipos texturais de quartzo
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tipo Q2, presentes, por exemplo, nos veios auríferos, a serem descritos mais adiante (ver

item veios mineralizados).

De maneira bastante característica, biotita e anfibólio estão afetados por processos de

alteração hidrotermal (foto I-1, prancha I). A intensa substituição a que foram

submetidos estes minerais praticamente inviabilizaram , nas amostras analisadas,

qualquer cararacterização mineralógica. Estes minerais, com formato euédrico,

geralmente associados 'a biotita primaria ( também fortemente substituída), encontra-se

intensamente pseudomorfizado para uma assembléia de alteração que envolve biotita

secundiiria, clorita (penina), sericita, quartzo, opacos e esfeno.

Tabela 4.3 - Demonstrativo das diferentes gerações e tipos texturâis de quartzo
presentes na zona aurífera.

A biotita primária" de cor castanha, não foi verificada em nenhuma lâmina investigada.

No entanto, por descrições de Pieka¡z (1992), foi descrita biotita esverdeada sendo

substituída por biotita castanha, secundátria. Os pseudomorfos acham-se quase

completamente substituídos por biotita secundária, clorita, opacos e esfeno. São cristais

grandes, subédricos, geralmente deformados, com extinção ondulante, geralmente

formando kinks.

A biotita secundiiLria, substituindo a primeira geração deste mineral, ocorre

principalmente nas amostras mais mesocráticas, associada aos minerais de alteração,

como esfeno, óxidos e clorita e carbonatos. Está cleformada, na forma de kinks.

Os minerais acessórios compreendem principalmente apatita e, em menor grau, zircão.

Entre os opaæs, a presença de magnetita e de pirita é bastante comum. Correspondem a

fase fipo subtipo Ca¡acterlsticås

Cristalização magmática am Quatzo Inagnátic,o
Aglomerados de cristais subédricos, contomos

denteados, ftaca extinçåo ondulante

Cristalização hi<lroternal Qh Qua¡tzo hid¡ote¡mal
Simptectiks

Grãos conoídos

Recris{alizaçôo Q2

inEagranlar
Pequøros, recristalizados, subédricose fraturas

intemås dos gfãos Ql

interganular
Pequenos, r€çrislaliza dos, subédricos, em

ftaturas €ntse grãos Ql
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cristais euédricos, formados já durante o estágio inicial de cristalização, sendo os

primeiros cristais a se formarem dentro do mush granítico.

A seqüência de cristalização da mineralogia magmática inicia-se com a formação de

apatita, zircão e monazita, seguida pela cristalização de plagioclásio. A seguir temos a

cristalização de anfibólio e de feldspato potássico, inicialmente como ortoclásio e

posteriormente como microclínio-pertita. A seguir temos a cristalização de quartzo,

biotita, microclínio.

A mineralogia secundária compreende albita, carbonatos, clorita, sericita./muscovita,

opacos, turmalina, leucoxênio e argilo-minerais.

A primeira forma de ocorrência de minerais carbonatados é na forma de pequenos

cristais como substituição da mineralogia principal. Estes cristais são pequenos,

anédricos, sem geminações, e ocorrem de forma difusa substituindo cristais de

plagioclásio, na forma de saussa¡itas, bem como substituindo anfibólio e biotita e ao

longo de clivagens de clorita.

A segunda forma de ocorrência de carbonatos são cristais maiores, anédricos, dispostos

em vênulas cortando discordantemente a rocha, as quais se associam clorita, epidoto e

quartzo. Também podem ser encontrados em f¡aturas de cristais de feldspatos e quartzo.

Geralmente estes cristais não possuem geminações, ou as possuem muito tênues e

retilíneas. Somente numa lâmina, estes carbonatos apresentam geminaçöes encurvadas,

indicativos de esforços.

Da mesma forma, os cristais de sericita apresentam-se em três subtipos texturais

distintos. O primeiro tipo corresponde a pequenas palhetas, muito finas, associada com

o carbonato na alteração de plagioclásio. O segundo tipo, cristais maiores, subédricos,

formando aglomerados, geralmente associados a alteração de máficos. O terceiro

subtipo corresponde a pequenos cristais subédricos, associado a opacos, carbonato e

quartzo, no preenchimento de pequenas vênulas.

Da mesma forma, os cristais de clorita no granito ocorrem seja associada a fraturas, seja

associada a alteraçãode plagioclásio e máficos. Verifica-se uma variação composicional

destes minerais, desde a presença de cloritas do tipo clinocloro associada à substituição

de máficos, até a presença de penina nas demais situações. Esta variação é facilmente

explicavel pela maior disponibilidade de Fe nas imediações de cristais máficos.

Alem destes, há a ocorrência de cristais euédricos de turmalina,
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4.2.2.2 F ërcies sienogranitica leucogranitica

A passagem de um flicies para outro é gradacional, com ligeiras mudanças na

composição mineralógica, na textura e no quimismo. A fácies sienogranítica

leucogranítica apresenta" em relação à fäcies sienogranítica melagranítica, maior

quantidade relativa de quartzo e menores de FK e minerais máfltcos.

Apresenta-se como sienogranitos róseos, equigranulares, granulometria média a grossa,

com cerca de 20Yo quartzo, maciço, leucocrático. Da mesma forma, os minerais

primários, presentes em maior ou menor quantidade em ambos os subtipos são

microclínio-pertita, microclínio, albita-oligoclásio, albita, quartzo, com quantidades

variáveis de anfìbólio e biotita. A mineralogia acessória e secundária é preticamente a

mesma.

Os cristais de albita-oligoclásio são grandes, subédricos, muitas vezes com a geminação

deslocad4 ou rompida. Na amostra MMl, foram descritas dislocações intragranulares

no mineral preenchidas por muscovita. Encontram-se fortemente alterados para

mu scovita./carbonato.

Nestas rochas estão sistematicamente ausentes cristais de quartzo vermiforme,

formando simplectitas. Os demais tipos estão presentes e são relativamente comuns.

A seqüência de crist¿lização da mineralogia magmática, da mesma forma que para o

fácies sieno granitico melagranito inicia-se com a formação de acessórios, seguida pela

cristalização de plagioclásio. A seguir temos a cristalização de anfibólio e de feldspato

potássico, inicialmente como ortoclásio e posteriormente como microclinio-pertita. A

seguir temos a cristalização de quartzo, biotita, microclinio.

A mineralogia secundá,ria compreende albita, carbonatos, clorita, sericita./muscovit4

opacos, turmalina, leucoxênio e argilominerais.

4.2.2.3 Yeios apliticos e pegnatíticos

Finalmente, ocorrem veios aplíticos a pegmatíticos e veios micrograníticos, alem de

veios de quartzo ricos em sulfetos, que serão discutidos no item 4.1.

Os veios quartzo-feldspáticos aplíticos a pegmatíticos possuem espessura centimétricas

a métricas, e comuns por quase todo o corpo granítico. São alaskitos, constituidos por
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quartzo, microclínio, muscovita e opacos, em quantidades e texturas variadas, não raro

apresentando texturas granofificas. Os aplitos apfesentam texturas alotriomórfica a

hipidiomórfica, com os cristais de quartzo e muscovita aproximadamente em tamanhos

iguais.

A presença de texturas granofiricas está relacionada com processos de cristalização

rápida no sistema Qz-Ab-Or. Com a perda de volateis, a curva liquidus/solidu s é

rebaixad4 provocando o rápido resfriamento e "congelamento" da massa. Nestas

condições, cristais independentes não se desenvolvem, levando ao crescimento

simultâneo de Qz+FK, com o aparecimento de texturas granofiricas (Smith & Brown,

1988), De acordo com estes autores, este processo ocorre devido a perda de vapor

através de fraturas, induzindo a cristalização rápida de porções tardias da rocha ainda

não resfriadas.

Os microgranitos são de ocorrência mais restrita. São rochas leucocráticas, de coloração

róseo-alaranjad4 textura porfìrítica. Os pórfiros são de quartzo, microclínio e

plagioclásio subédricos e por fenocristais euédricos de pirita. São constituídos por

quartzo, microclínio, plagioclásio, muscovita pirita e óxidos de ferro.

4,2.2.4 Intrusiva básica

No nível 805 da Mina do Polaco foi encontrado um dique de diabásio decimétrico e

tabular intrudindo rochas da fácies sienogranitica leucocráLtica De espessura

aproximadamente constante, este dique apresenta bordas de reação com a encaixante,

indicando uma intrusão æm uma encaixante a frio. Este dique é paralelo aos veios de

quartzo, provavelmente condicionando a direção do veio. Em algumas porções,

encontrando-se deslocado e estirado pelos veios, com deslocamento lateral esquerdo.

A rocha é de coloração verde-escura, textura traquítica porfirítica, com fenocristais de

sanidina e de clinopiroxênio, estes um pouco maiores. Os cristais de clinopiroxênio

encontram-se aglomerados, formando uma textura glomeroporfirica. A matriz apresenta

textura traquítica, com pequenas ripas de feldspato e piroxênio Apresenta-se cortado

por pequenas vênulas carbonáticas do granito, preenchidas por carbonatos, quartzo e

clorita.

Estas evidencias mostram que o dique corta o granito já resfriado, e que posteriormente

é deformado pelos veios de quartzo aurífero. Esta intrusão se daria portanto em estágio
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pós-magmático, pouco antes do pleno desenvolvimento dos veios de quartzo. A

deformação associada ao estabelecimento dos veios de quartzo-sulfetos seria portanto

responsável pela deformação sofrida pelo dique. É provável que esta rocha esteja

relacionada com os xenólitos básicos descritos por Piekarz (1992), sendo estes porções

mais deformadas que os primeiros.

4.2.2.5 Ãs Alterações Hidrotermais

O Maciço Granitóide Passa Três sofreu expressiva alteração hidrotermal. As alterações

hidrotermais observadas são de dois tipos: existe a alteração de tipo pervasivo, mais

distal e de baixa relação fluido/rocha, e a alteração proximal, de alta razão fluido/rocha.

A alteração hidrotermal pervasiva distal está relacionada com a alteração de minerais

num estágio em que não se pode defrnir com precisão se ainda pós-magmático, se já

hidrotermal, como verificado dura¡te a alteração dos minerais máficos, do plagioclásio

e dos pertita-microclinio. Esta alteração, aumenta de intensidade na mesma proporção

que a deformação atinge a roch4 causando uma maior circulação de fluidos e alterando

as assembléias minerais anteriormente formadas. Porém, de maneira geral, este tipo de

alteração hidrotermal não altera substancialmente a textura macrocópica da rocha. Em

lâmina é que se percebe o microfraturamento e a substituição intensa por assembléias

minerais hidrotermais.

O outro tipo de alteração hidrotermal relaciona-se com os veios auríferos em ambiente

mais proximal, com alta razão fluido/rocha. Este tipo de alteração compreende toda a

gama de processos em torno das zonas de fraqueza das encaixantes nas quais ocorrem a

quebra fisica dos minerais da encaixante e sua dissolução mediada pela presença dos

fluidos hidrotermais percolantes. Entre os processo mais importantes no

desenvolvimento das zonas alteradas estão a alteração filica, a silicificação, a

carbonatação e os processos de argilização.

A) Alteração de biotita e anfibólio

Uma feição comum a praticamente todas as amostras do Maciço Granitóide Passa Três

é a alteração praticamente pervasiva de anfibólio e biotita. O anfibólio está alterados

para biotita, carbonatos, epidoto, pirita e óxidos de feno (foto I-1, prancha 1) A biotita
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primaria é alterada para clorita, biotita secundária, mica branca, esfeno, óxidos de Ferro,

pirita e carbonatos.

A cloritização dos máficos de granitos é uma alteração bastante comum, e ocorre,

segundo Eggleton & Barnfield (1985, apud Smith & Brown, 1988)), a 340oC, da

seguinte forma:

lbio.Ð.2lAn+1,64Hr0+1.46lfr{.0802 ) 0.46clo+0.1lesf+0.lep+0.56mus+0-63q2+0.02Mg+1.46K+

Assim, a percolação de fluidos aquosos aquecidos, provoca a quebra de biotita e de

plagioclásio. A quebra da biotita - e provavelmente também do anfibólio - leva a

formação de uma assembléia de alteração característica dos máflrcos, envolvendo

clorita+epidoto+opacos+esfeno+quartzo. O K-1' liberado nesta reação vai provocar a

sericitização do plagioclásio. Esta reação se caracterizaria por um estágio ainda

magmático, com o corpo já resfriado e a maior parte da mineralogia formada.

É provável que este processo também seja o principal fator da pertitização grosseira do

microclínio. Segundo Barker (1990), as pertitas tipo veio, patch e swapped são produtos

de alteração hidrotermal que interfere na desmistura dos feldspatos. Muito

provavelmente este processo tardimagmatico seja também responsável pela geração de

microclínio sem desenvolvimento de pertita, conforme será discutido adiante.

As reações de cloritização, apagando vestígios de biotitas e anfibólios primários no

contexto do maciço granítico, pode ser o processo intemo mais importante na formação

das alterações distais.

B) Microclinização

Os episódios de microclinização podem ser obsewados com a substituição de

ortoclásios por microclínio. Este microclínio secundario não apresenta pertitas e pode

ocorrer em manchas irregulares dentro de cristais de plagioclásios. Outra evidência são

os cristais de microclinio com crescimento L'iástico ao redor de grandes cristais de

microclínio-pertita. E provável que este processo de microclinização seja

tardimagmático, portanto contemporâneo à alteração dos anfibólio e das biotita

primárias.

C)Alteração Fílica
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A sericitização/muscovitização atua predominentemente sobre os feldspatos do granito,

tendo ocorrido tanto de modo generalizado, pervasivo, quanto controlado pelo sistema

de falhas e fraturas.

O primeiro modo, pervasivo, ocorre seletivamente sobre os cristais de albita-oligoclásio,

caracterizado pelo desenvolvimento de pequenos cristais de sericita sobre os

plagioclásio, predominando nas porções centrais do cristal. Este evento, conforme foi

discutido anteriormente, está diretamente vinculado ao processo de liberação de K-

verificado nas reações de cloritização das biotitas. A sericitazação, no contexto da

quebra dos feldspatos do granito, pode ser responsável também pela liberação do Ca2*

dos plagioclásio, como verificada nos processos de saussaritização, menos evidentes

O segundo modo de alteração é de natureza proximal e ocorre caracteristicamente

envelopando os veios de quartzo-sulfetos. A muscovita e a sericita, nas imediações dos

veios substituem os feldspatos do granito, formando uma assembléia hnal constituída

por quartzo e muscovita, com a presença de pirita em quantidades variáveis Pode-se

observar a gradaçáo que existe dentro deste alteração, com o aumento progressivo de

muscovita em direção ao veio, e mesmo no interior dos veios de quartzo oconem

bolsões constituídos principalmente por sericita, Em veios menores, ou que não

sofreram processos de laminação, podem mesmo ser encontradas feições decrescimento

epitaxial de muscovitas.

Esta alteração ocorre a temperaturas significativamente mais baixas que as da alteração

potássica anterioÍnente definida (cloritização de anfibólio e biotita, microclinização),

caracterizando-se pela remoção de Na, Ca e Sr durante a intensa hidrólise e da liberação

do potássio. Neste ambiente é verifrcada uma intensa dissolução do quartzo magmático

do granito, com a migração da sílica para o ambiente proximal, caracteriza¡do a

silicificação dos veios discutida a seguir.

Este é um dos processos mais radicais do ponto de vista da alleração química. Os pontos

com alteração filica mais evoluída foram os que mais se mostraram afetados pela adição

de Rb, sendo plotados abaixo das linhas isocrônicas. A remoção Sr terminou por

povocar rebaixamenteo na razão Rb/Sr e não homogeneizando completamente o sistema

Rb/SR para estas rochas.

D) Carbonatização



PRANCHA I

I-l - Detalhe de cristal de anfibólio primario do sienogranito completamente

substituído por biotita, clorita e máficos. Amostra no N{P-8 objetiva

lOx, nicóis //.

I-2 - Detalhe da corrosão e substituição de cristais de microclínio primá,r'io,

com pertita flamme e geminação quadrillê, por microclínio 2, sem

deformação. Amostra T3O, objetiva 10x, nicóis X

I-3 - Detalhe da corrosão e substituição de quartzo por minerais micáceos.

Amostra MM7 , objetiva 10 X, nicóis X.

I-4 - Detalhe de cristal porfirítico de sanidina em massa de sanidina e

clinopiroxênio, em agregados finos. Amostra de rocha traquítica, nível

805 da Mina do Polaco. Amostra MP-3, objetiva 5X, nicóis X

I-5 - Detalhe de geminação retorcida de cristal de calcita em veio carbonático

no interior do corpo granítico. Amostra MM7, objetiva 10 x, nicóisX

I-6 - Detalhe da sericitização: cristal de sericita com kinks, amostra g3E-1,

objetiva 10X, nicóis X
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A, carbonatização é um dos processos mais bem marcados durante todo o processo de

alteração hidrotermal do Maciço G¡anitóide Passa Três, O processo mais evidente é o de

sua associação com o desenvolvimento de veios de quartzo aurífero (ver mineralogia de

minério), sob forma de diversos tipos texturais formados em veios de extensão, e como

malriz de brechas hidrotermais associada aos sulfetos. Estes cristais não apresentam

geminações, o que evidencia que não sofreram qualquer tipo de deformação posterior.

No entanto, além dos veios associados as zonas de falhas e fraturas, a carbonatação

pode se apresentar associada à alteração de anfibólio e do plagioclásio, sob a forma de

cristais subédricos, muito pequenos. Podem ocorrer de maneira pervasiva na rocha em

porções mais fraturadas, demonstrando sua dependência de altas razões fluido/rocha

para se desenvolver. Ou, então, na forma de vênulas no interior das encaixantes,

associada com clorita e quartzo. Estes veios mais precoces apresentam geminações

retorcidas e curvadas, evidenciando serem anteriores a deformação ruptil-dúctil a qual

esta associada aos veios de quartzo sulfeto auríferos, ou o que é mais provável, aos

últimos episódios de reativação dos veios, onde houve o predomínio da argilização.

A presença de geminação em observada nestas vênulas mais precoces ca¡bonatos está

relacionada com a presença de esforços sofridos pelo mineral (Barker, 1990 ).

Burkhardt (1994) efetua uma revisão sobre a geminação em calcitas e seu uso como

marcadores de esforços e indicadores de regimes tectônicos, Este autor estabelece

critérios geométricos simples para analise de caicitas em seção delgada (Tabela 4.4), a'

geração de geminações de carbonatos deste tipo implicariam numa geração a

temperaturas da ordem de 300'C.

De acordo com Burkhardt (op.cit.), o desenvolvirnento de geminações espessas (tipo II)

corresponde a temperaturas ao redor de 150 "C, ao invés de geminações do tipo I, por

razões ainda mal compreendidas. Dentre todos os tipos de geminação observados em

calcita nos veios mineralizados e no sienogranito, o mais comum é o do tipo I. no

entanto, algumas porções de veios carbonáticos que cortam o granito ocorrem

geminações finas mas retorcidas, indicando gentinações ainda do tipo II. Longe de

indicar um intervalo preciso, a oconência destas geminações nos carbonatos da Mina do

Morro indicariam temperaturas da ordem <fe 150 a 300oC, com deformação

considerável, em condições pós a tardi tectônicas em relação ao evento principal que

afetou estes minerais. Os valores de temperatura estão, por outro tanto, contidos dentro
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do espectro de temperatura dos processos hidrotermais que afetaram o sienogranito e

geraram os veios quartzo-sulfeto.

Tabela 4.4 - Classificação de geminações de calcita de acordo com sua aparência em

seção delgada. Quatro diferentes tipos de geminação são definidas e interpretadas em

termos de mecanismos e temperatura de deformação (segundo Burkhartdt, 1994).

D)Silicificação

A silicificação é um dos processos mais marcantes na formação dos veios de quartzo-

sulfetos. Cerca de 80 a 90%o dos minerais de ganga nestas zonas é composta por quartzo,

formando numerosos tipos texturais diferentes .

Descrição geomét¡ica I¡terpretação tempclatura

Trpo I

Geminaçôes f¡nas

Retas

Racionais

l, 2 ou 3 set por grão

Pequena deformação

Pequena coberh¡¡a

T muito baixa

Pos metamorhco

Ta¡di-tectonico

<200'c

Iipo tr

Espessas (>>lpm)

Retas

Fracamente lenticular

racional

Deformação consideravel

Grãos Completamente geminados

são possiveis

Deformação sin ou pos-metamorfica

150-300 "c

Tipo m

Geminações espessas curvadas

Geminações em geminações

Completamenþ geminados

irraci¡,ais

Grande deformação

Mecanismos de deformação

intracristalina

Deformaçâo sin-metamorfi ca

>200 'c

Tipo IV

Espessas,

Limites eriEe geminaçðes

suh¡rados

Trilhas de grãos pequenos

irracional

Grnde deformação

Recrislalização dinamica (migração

de límites de grãos)

Deformação pre ou sin-metamorfica

> 250'C
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A maior parte da sílica precipitada nos veios parece ser proveniente da dissolução do

quartzo do granito associada a alteração frlica. A presença de feições de corosão de

cristais de quartzo magmático em amostras do granito próximos à zona de alteração

filica parecem confirmar esta premissa. A presença de silica dissovida no sistema seria

causada 1) pela liberação de silica ocasionada pela reação de cloritização de biotitas e

anfibolios; 2) pela hidrólise dos feldspatos ; 3) algumas feições de corrosão de cristais

de quartzo de origem magmatica detectada em algumas lâminas podem também

contribuir para a presença de silica liwe. Além do mais, dados de isótopos estáveis

apresentados por Piekarz (1992) levam a crer que a maior parte da silica do sistema é

endogena, sem relação com a silica proveniente das encaixantes.

A silica soluvel originada através dos processos acima citados vai se concentrar segundo

as zonas de fraqueza do maciço, originando os veios de quartzo. Sua precipitação ocone

causada pela queda de pressão e temperatura do sistema. A maior parte da silica é

precipitada em conjjnto com os processos de alteração filica, respondendo pela maioria

da silica do sistema. No entanto, esta de dá paulatinamente, com diversas gerações de

entrada de material no interior dos veios. O restante do quartzo nestes veios é

proveniente da recristalização tectônica e da reprecipitação em zonas transtensionais

formadas por processos de falha-valvula (Picanço et al, 1998).

As evidencias de difratogramas de raio-X (ver adiante) mostram que a silica continuou

se precipitando com a instalação da alteração argilica, conforme discutido a seguir. Nào

se pode precisar, no entanto, o quanto deste quartzo presente nos difratogramas

conesponde a neoformação e o quanto corresponde a presença de fragmentos arrastados

mecanicamente atraves das paredes dos condutos.

E)Argílização

A alteração argílica no contexto do maciço granitóide Passa Três coresponde a ultima

etapa do hidrotermalismo que seja significativo em termos de deposição de minérios. As

estreitas zonas de alteração argílica estruturam-se de maneira a sobrepor-se aos grandes

buchos de veios de quartzo-sulfetos e apresentam uma continuidade notável,

constituindo-se nos principais guias do minério. Geralmente envelopa os veios de

quartzo-sulfetos mais desenvolvidos, mas com freqüência pode cortalos, apresentando

aspecto de brecha, com fragmentos angulosos e subangulosos do quartzo do veio e

mesmo de sulfetos dispersos na matriz argílica. Conforme o Geólogo. Alberto Gottardi

Neto (infverbal,), este tipo de alteração pode apresentar alta concentração de minério.
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A alteração argilica no contexto do maciço sienogranitico Passa Três ocorre na fortra de

finas franjas de material argiloso de coloração que varia desde cinza clara até cinza

escura. Os dois tipos ocorrem ora simultaneamente ora entrecruzando-se, formando

conjuntos bastante complexos. Por vezes preenchem deslocamento e falhas com

deslocamento dos veios.

Em duas analises difratogramétricas (figura 4.2) efetuadas no laboratorio de

difratometria do DMG-USP amostras de vênulas argilizadas associadas ao veio norte,

no nivel 2 da Mina do Morro apresentar¿ìm se constituídas por quartzo, illita, pirita a

diferença é que a amostra de argila mais escura apresenta quantidades maiores de

minerais do grupo dos 14 A, que tanto podem ser a clorita, a smectita ou a vermiculita.

Estes minerais tem como caracteristica cristalografica ter a familia dos planos 002 em

74A. Para diferencia-las são necessários tratamentos (Natural, Glicolada e aquecida),

sendo indicadas nestes casos pela variação ou não do pico de 14 A (Flávio Carvalho, in

mail). Desta forma, a coloração da fase argilosa associada ao minério conesponde a

presença ou não de clorita ou de argilo-minerais a base de Mg.

Assim, a alteração argilica é caractenzada por minerais potássicos, como a illita, e pela

presença de fases sulfetadas, principalmente a pirita. Geralmente estas zonas se

diferenciam de falhas mais tardias pela ausencia, nestas, de quantidade signifrcativa de

epidoto. De qualquer forma, os sulfetos nestas zonas apresentam caracteristicamente um

desvio para valores positivos e são mais enriquecidas em Pb de origem radiogênica (ver

discussão dos isotopos da jazida, capitulo 5).
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Figura 4.3- Difratogramâ para amostrâs de material argiloso associado aos veios
de quartzo âurífero. N2-1 e N2-l - Amostras coletadâs no veio norte, nível 2 da
Mina do Morro
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4,2.3 ASPECTOS ESTRUTARAIS

O Maciço Sienogranitico Passa Três localiza.se bordejando zonas de cisalhamento

regionais, associadas com a Zona de Cisalhamento do Cerne (sintética d,a Zona De

Cisalhamento da Lancinha, a ZC principal) e de zonas de cisalhamento associadas à

Falha de Mono Agudo, antitetica da ZC Lancinha. Em escala regional, estas zonas de

falha tem um aspecto descontínuo e sigmoidal, controlando principalmente as grandes

sequências de quartzitos que compõe as pequenas serras do Descalvado" Morro Alto e

outras.

O maciço sienogranitóide apresenta alta densidade de falhas e fraturas, comprendendo

desde fraturas fechadas (críticas), e fraturas normalmente preenchidas por argilo-

minerais, sericita, clorita, carbonatos, óxidos de ferro e sulfetos. Soares e Góis (1987) e

Piekarz (1992) citaram a presença de estruturas do tipo "stockwork".

Soares & Gois (1987) postulam uma evolução estrutural do Maciço Granitóide Passa

Três a partir da colocação do corpo granítico na terminação sintética tranpressional da

ZC do Ceme, com a formação de fraturamento tardi-magmático. Nesta fase seriam

formados as fraturas com preenchimento de aplitos, pegmatitos e veios quartzo-

feldspáticos, com o desenvolvimento de hidrotermalismo (microclinização,

greisenização e silicificação) e dos veios de quartzo com sulfetos.

Uma segunda fase de deformação por cisalhamento, pós-magmática, teria a

superimposição de um sistema transtensional ruptil, marcada pela deformação dos veios

formados na fase anterior, com direções principais N50E anti-horário. Nesta fase, o

hidrotermalismo é representado pela epidotização e argilização, com a deposição de

ouro e calcopirita no interior de fraturas da pirita anteriorrnente formada.

Piekarz (1992) postula uma evolução endógena para o depósito, sem contribuição

significativa das encaixantes. O fraturamento do granito para Piekarz (1992) tem

controle estrutural, com direções coerentes com o posicionamento dos veios auríferos,

O alojamento destes veios seria compatível com o modelo de Riedel, tendo como zona

de cisalhamento principal a falha de Morro Agudo, comportando direções antitéticas

(N57W60SW), sintéticas (N55-62E/80S8-88NW), pressionais (N23E/42S8-76NW) e

extensionais (E-W/8 51.Ð.
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Nas bordas do corpo, especialmente nos terrnos menos leucocráticos, ocorre localmente

uma orientação incipiente de minerais (feldspatos, biotitas, etc.), além do estiramento e

achatamento dos enclaves (milimétricos). Esta foliação, medida localmente em algumas

galerias, tem direção 220o/60o, aproximadamente paralela às bordas do granito, sem

deformação tectônica associada, indicando ser uma foliação ignea primária, formada por

fluxo magmático. Isto indica que o corpo granítico sofreu, durante sua cristalização, a

atuação de algum campo de esforços.

As principais feições de deformação observadas no interior do granito (rupteis - quebra

de grãos, extinção ondulante do quartzo e fraturamento generalizado) indicam que ele

comportou-se como um corpo rígido durante esta deformação. Outra evidência

importante neste sentido é o dique de diabásio no nivel 805 da Mina do Polaco, que

corta o granito e é deformado pelos veios de quartzo aurífero. A deformação associada à

jazida concentrou-se nas rochas encaixantes do grarito, sobretudo próximo às suas

bordas.

Medidas de fraturas obtidas no nível 2 do veio norte da Mna do Morro são apresentadas

na Figura 4.3. Estas concentrações, mostram um padrão coerente com o padrão de

falhamentos regional, associado ao sistema transcorrente Lancinha.

direção direçãoantité incipaJ-
direção
tens iona direção

f'çuintética

Figura 4,3 - Diagrama de roseta pâra os mes¡nos pontos fraturas do granito, nível 2
da Mina do Morro (100 pontos).

As principais concentrações de direçòes de fraturas correspondem a posições antitéticas,

sintéticas e tensionais @igura 4.3). De forma menos clara podemos discernir posições

principais, fraturas P e X. As posições antitéticas são de longe as melhor desenvolvidas,
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ocupando direções N10-20W, com mergulhos em torno de ó0-70' para SW,

invariavelmente associados com posições tensionais (N60-40Wi50SW). A seguir vem

as posições sintéticas, com uma grande dispersão entre E-W e N708, confundindo-se

com posições principais N40-70E. As posições P e X não são claramente marcadas,

sendo sugerida para as primeiras N60E/50SE e para a segunda N05E/70SE e

NO2E/67SE.

Estas posições são coerentes com as direções previstas por Fassbinder et al (1994) O

predomínio das direções sintéticas e antitéticas sobre direções principais, parece

coerente com seu desenvolvimento prévio antes das direções principais, que se instalam

logo em seguida. Os dados de veios auríferos, apresentados no capitulo 4 é coerente e

complementar a este quadro.

4.2.4 GEOQAúMTCA

Os dados de geoquímica de elementos maiores e traço e os padrões de terras-raras do

Maciço Granitóide Passa Três tem indicado, consistentemente, uma classificação no

campo dos granitos do tipo I de Chappel & White (1974).Piekarz & Schrank (1992) e

Piekarz(1992) encontram similaridades do Maciço Granitóide Passa Três com granitos

da série shoshonítica, com caráter tardi-orogênico e com pequena contaminação crustal.

{5 55 65 75

central do Maciço Granitóide Passa
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Figura 4.4 - Amostras do fácies
diagrarna de Cox et al,, 1979).

Três no
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4.2.4.1 E,lementos Maiores

Piekarz et al.(1991), Piekarz &. Schrank (1992) e Piekarz(1992) apresentaram 12

amostras do granito, 2 de veios tardi magmáticos, I amostra de microgranito e 2

amostras de alteração filica. Estes dados indicam uma variação no conteúdo em SiOr. da

borda para o centro do mrpo, variando de 59,2%o a70,7Vo, respectivamente. Os dados

da fácies central, plotados no diagrama de Debon & Le Fort (1983) são plotados no

campo dos quartzo-sienitos, enquanto que os dados da fácies de borda são plotados no

campo dos sienitos.

Quatro dados obtidos recentemente para amostr¿s do fácies central do granito

apresentaram comportaÍiento algo similar. No diagrama de Cox et al (1979) estes

pontos caíram no campo dos riolitos.

Uma característica marcante destas rochas é o alto teor de potássio em praticamente

todas as amostras. No diagrama KzOXSiOz de Pecerillo & Taylor (1972)todos os pontos

caem no campo shoshonítico. No entanto, este resultado deve ser visto com reservas,

uma vez que a análise petrográfica destas rochas revelou uma forte superimposição de

hidrotermalimo potássico em todas elas.

Estes pontos apresentam , em relação às rochas potássicas típicas (Mueller ef al, 1992)

baixos teores de Feo (tot), CaO, MnO e MgO, e, ao contrário, apresentam baixos

valores de NazO, KzO e PzOs.

o 20 40
s j_o,

Figura 4.5 - amostrâs do Maciço Granitóide Passa Três no Diagrama de Peccerilo
& Taylor, 1976
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Os veios quartzo-feldspáticoa aplíticos a pegmatíticos analisados por Piekarz( I 992) são

mais pobres em Ca, Na, Sr, P, CO, e Ba, e enriquecidos em Rb, B, Be, Li, 41, K e F em

relação ao Maciço Granitóide Passa Três. Segundo Piekarz (1992), estas feições seriam

devidas ao pouco plagioclásio e à ausênci a de apatita nestas rochas, consumidos na

cristalização do granito. O maior enriquecimento em elementos incompatíveis é

coerente com a evolução destas rochas e com sua alta concentração de muscovitas.

4.2.4.2 Elementos Menores

No diagrama discriminante NbxY de Pearce et al. (1984) os pontos analíticos do Maciço

Granitóide Passa Três situam-se no campo dos granitos associados a arcos wlcânicos

(VAG) e granitos de ambiente colisional (COLG). No diagrama discriminante

RbxI\b+Y de Pearce et al. (1984) os pontos situam-se na interface entre o campo dos

granitos associados a arcos lulcânicos (VAG) e o campo granitos de ambiente

colisional (COLG), dentro do campo pos-colisional (Post-COLG), Figura 4.6.
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Figura 4.6 - a) Amostras do Maciço Granitóide Passa Três plotados no diagrama
RbX(Y+Nb)de Pearce et a!(f984).b) idem, plotadas no diagrama NbxY de Pearce
et al(r984).

Os dados de plotados no diagrama Rb/Sr (Figura 4.7), mostram que os pontos de

amostras pouco alteradas caem num campo bem definido, com razões Rb/Sr entre 0,2 e

0,1. Uma amostra de microgranito ocorre com razões maiores, da ordem de 0,5 a 1,0,
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provavelmente devido ao ca¡áter residual destes líquidos tardios, mais enriquecidos em

sílica e mais empobrecidos em Sr, incorporado principalmente aos feldspatos do

granito.

As amostras com forte hidrotermalismo situam-se em porções com razão Rb/Sr maior,

provavelmente devido à perda de Sr e ganho de Rb nos processos de alteração filica,

com a decomposição dos cristais de plagioclásio e a formação de sericita. Outras

amostras, relativas a zonas mais severamente atingidas pela alteração argílica

apresentam razões Rb/Sr ainda maiores, com perda tanto de Rb quanto de Sr, este em

maior quantidade.

Sr (ppm)

Figura 4.7 - Diagrama Rb/Sr para amostras do Maciço Grânitóide Passa Três.
Pontos vermelhos: granito pouco âlterâdos (alteração potássica); ponto rosâ:
microgranito; ponto verde: amostrâ alterada (alteração fÍlica); ponto amarelo:
mostra alteråda (alteração argílica), Linhas: razões Rb/Sr de 1,00 0,5, 0,2 e0,1.

4.2.4.3 Elementos Terras Raras

As análises de ETR do Maciço Granitóide Passa Três (Soares & Góis, 1987; Piekarz et

a1,1991; Piekarz,1992) revelam um padrão empobrecido em terras raras pesadas, sem
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anomalia de európio. As amostras com alteração filica apresentadas por estes autores

apresentaram um padrão bastante similar aos dos granitos alterados, mostrando que não

houve remobilização dos ETR pelos processos de alteração filica.

Novas análises de ETR do fácies central do Maciço Granitóide Passa Três são

apresentadas na figura 3.9. Estas amostras encontÍam-se mais enriquecidas em ETRL do

que as amostras de Piekarz (1992), provavelmente por causa de um maior conteúdo em

minerais acessórios concentradores de ETR, como zircão e esfeno. Seu padrão é

fortemente enriquecido em TRL, sem anomalia de európio. Este perfrl é compatível com

a extração de magma por fusão parcial, com resíduo rico em granada e, em menor grau,

em anfibólio.

O perfil ETR do Maciço Granitóide Passa Três são similares a outros corpos graníticos

do precambriano paranaense (Chiodi f et a1., 1989). Com base nestes perfis Chiodi Fo

et al (1989) e Piekarz et al,(1991) encontram simila¡idade entre o Maciço Granitóide

Passa Três com os granitos de sintexia de Keqin (1984), de derivação híbrida

cro sta/manto (Figura 4.8).
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Figura 4.8 - Padrões de distribuição de ETR para amostras do Maciço G¡anitóide Passa

Três.
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4.3 OS VEIOS AURÍFEROS

4.3.1 CløssíJicação dos Veíos

Na região de Povinho de São João, ocolrem diversos tipos de veios, com grande

complexidade de formas, composições e padrões estruturais. Em geral os veios que

cortam o Maciço Granitóide Passa Três são auriferos, enquanto que os veios nas

encaixantes são sub-economicos. Neste item tentaremos elaborar um perfil descritivo

destes veios visando uma classificação que possa nos levar a entender sua complexidade

e possa também auxilia¡ os trabalhos de mineração atualmente levados a cabo.

Nas encaixantes do granito, como nos xistos da Fm Água Clar4 os veios de quartzo

podem ser de dimensões variadas, desde poucos centímetros até vários metros de

espessura. Em geral, são concordantes com a foliação das encaixantes. Não raro,

formam mullions de quartzo branco leitoso nestas rochas. Em geral, o quarzo nestes

veios encontra-se fraturado e recristalizado, formando texturas sacaroidais em escala

mesoscopica. Podem ou não formar franjas de alteração com bordas enriquecidas em

argilo minerais, micas ou turmalina. Alguns destes veios chegaram a ser explorados no

inicio dos trabalhos de mineração na área, encontrando-se hoje totalmente abandonados.

No interior do maciço granítico, zana de cisalhamento do Barreiro constitui a principal

zona aunfera, a qual corta transversalmente todo o corpo gfanítico, Os veios nesta faixa

ocorrem isolados ou em enxames paralelos, descontínuos e com constantes

ramifrcações. Veios menos possantes ocorrem de maneira esparsa por todo o maciço.

Os veios de quartzo precoces são tabulares e encontram-se freqüentemente deslocados

pelas fases posteriores apresentam espessuras centimetricas, podendo chegar a 5 cm em

alguns casos. Não apresentam deformação interna por cisalhamento, podendo apresentar

localmente indícios de linha medianas. Não estão mineralizados. Correspondem a veios

de natureza extensiva, formados por incrustação (Jébrak,l992). Tantb na forma de

vênulas microscópicas como em veios centimétricos, apresentam desenvolvimento de

franjas epitaxiais de sericita. Correspondem, grosso modo, aos veios tipo T2 descritos

por Piekarz (1992).

Os veios de quartzo com sulfetos (classifìcados como tipo Tl por Piekarz (1992),

apresentam espessura média de 30 a 50 cm. Os "buchos" (ore shoots) mais bem

desenvolvidos tem as maiores espessuras, oscilando por volta de 1,5 m. Apresentam
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aspecto maciço, internamente cisalhados, com fraturamento preenchido por sulfètos

formando textura em livro (book texture, Hodgson, 1989). Apresentam porçÒes

argilizadas, rompendo e isolando trechos de quartzo estéril e até mesmo de granito

alterado no interior do veio. Também são freqüentes feições de brechamento

hidrotermal, com porções de quartzo maciço fraturados e preenchidos por uma matriz

carbonática. Estas feições de brechamento conespondem a brechas por fraturamento

hidráulico e por brechas de cisalhamento (Jebrak, 1997).

Os veios de quartzo sulfeto mais complexos desenvolvem-se com argilização

associada,. Em geral, apresentam uma porção central quartzosa, ou de quaÍzo-sulfetos,

capeado por uma fina camada de alteração argílica, em geral de poucos centímetros até

decimetros. Para alem desta faixa, ocorre uma zona de grande desenvolvimento de

filossilicatos, que é mais intensa próxima ao veio e perde intensidade ao se afastar

gradando para o granito.

Os veios de quartzo sulfetos que se apresentam sem uma zona filica pouco pronunciada,

ou mesmo inexistente, geralmente é produto de deformação, o que acaba por destruir as

características originais do veio, dando vezes a texturas deformadas e laminadas. Por

vezes, em regiões de menor desenvolvimento destes veios de quartzo, a zona cisalhada

que é formada por essa superimposição acaba mesmo por gerar filonitos com

fragmentos de quartzo leitos e granito hidrotermalizado.

Também freqüente são as zonas de alteração argílica, de caráter mais tardio, cortando as

fases anteriores, com desenvolvimento de estruturas rupteis-dúcteis, Veios de história

mais complexa podem apresentar internamente franjas de alferação argílica, geralmente

cortando fases de preenchimento anteriores.

Nas galerias do nível 7ó0 da Mina do Polaco, o quartzo torna-se subordinado, e as

ocorrência de minério restringe-se aos veios argilizados. As porções argilizadas são

cinzentas, variando de tonalidades escuras a cinza mais pálidas. Localmente, coloração

branca está presente. A porção argilizada sensu strictu é bastante estreita, variando de

poucos centimetros até cerca de 30 cm no máximo. Apresenta variações de coloração e

uma foliação de cisalhamento onde estão presentes estruturas S/C e boudins de quartzo

e de granito alterado, Nas bordas destes veios ocorrem brechas compostas por

fragmentos de granito alterado envolvida em matriz argílica, correspondendo a brechas

de cisalhamento (Jebrak, 1997). Estas associações são mineralizadas e apresentan

espessuras de até 1.2 m.
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Em outras situações, os veios estreitam-se tanto que chegam a desaparecer, quando resta

somente uma estreita zona ãrgîlizada, também mineralizada. Estas franjas argilizadas

são utilizada como "guia" pelos mineiros locais.

Vênulas tardias, de composição quase exclusivamente calcítica, ocorrem cortando os

veios de quartzo-sulfetos. São de comprimento até decimétrico, e em sua maioria

retilíneas. Representam o desenvolvimento tardio de sistemas de veios en echelon

@amsay & Ruber, 1983), uma vez que só raramente apresentam indícios de

deformação, apresentando padrão sigmoidal pouco marcado.

4.3.2 Mìnerølogia

Como minerais de ganga nos veios de quartzo-sulfetos são descritos quartzo,

carbonatos, fluorita" microclínio e sericita-muscovita. O quaftzo é de longe o

predominante, apresentando varias formas texturais diferentes, indicativo de pelo menos

três fases de formação @icanço et al., 1998). A fluorita é comum, ocorrendo tanto em

veios internos ao granito, quanto nos veios auríferos. Entre os metálicos ocolrem

principalmente pirit4 calcopirita e bornita; subordinadamente, ocorrem esfalerita,

galena, e ainda molibdenita. Também foram identificados covelita, calcocita, digenita,

aikinita, arsenopirita, óxidos de ferro. Ainda são ilnportantes a illita e argilo-minerais do

grupo dos 14 d como a smectita, a vermiculita e a clorita. Como minerais de alteração

supergênic4 os mais abundantes são goethita e malaquita. Foi descrita uma amostra de

material supergênico contendo vivianita.

4.3.2.1 Minérais Não metálicos

O quartzo é de longe o mineral dominante ao longo dos veios auríferos, perfazendo

cerca de 80 a 90o/o do total. Foram descritas oito variedades texturais de quartzo nos

veios internos do Maciço Granitóide Passa Três, corespondendo a pelo menos quatro

episódios distintos de geração de veios.

Os primeiros cristais de quartzo formados são cristais Ql. Trata-se de cristais grandes,

em geral subédricos a anédricos, fortemente fraturados e cataclasados (prancha 2). Na

maior parte dos casos, estes cristais encontram-se fortemente recristalizados, com

subgrãos e grãos com contornos serrilhados e,ntre si, evidenciando recristalização

dinâmica. Também é comum a presença de grãos recristalizados em trilhas dentro de
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porfiroblastos de Q1, Em outros lugares as fraturas são mais desenvolvidas, de caráter

intragranular, com preenchimento de quartzo, calcita, sulfetos e fluorita

Em outros casos, estes cristais encontram-se fraturados com interstícios preenchiclo ¡lor

matriz calcitica. O tipo de fraturamento, em geral retilíneo e levemente encurvado. cotn

lados retilíneas e com arestas bastante agudas, é tipico de microbrechas hidrotelmais

formadas por fraturamento hidráulico (Jébrak,1992, 1997).

Tabela 4.5 - Sucessão paragenética para a mineralogia de ganga e de minério
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Estes cristais parecem representar associações de quartzo maciço (bulk quartz) e quaftzo

em favo (comb quartz), severamente afetados pela deformação posterior. Não está claro

se a pirita faz parte desta associação, ou se é um pouco posterior, ligado ao

cisalhamento interno dos veios e originando as texturas tipo livro. Pela sua deformação,

pode ser possível associa-la ao quartzo Ql.
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Tabela 4.ó - I)emonstrativo das diferentes gerações e tipos texturais de quartzo
presentes nâ zona aurífera.

Veios deste tipo desenvolvem-se em ambiente distensional em fraturas com razão de

abertura das paredes mais nípida que a razão de crescimento dos cristais.

Posteriormente, estes cristais foram submetidos a deformação por cisalhamento,

fraturamento hidráulico e posteriormente à cataclase, sendo preenchidos por matriz

calcitica.

Durante a deformação Ql ocorreu o desenvolvimento de quartzo de recristalização

dinâmica Q2, ora no interior de fraturas ora preenchendo todo o grão. Os grãos Q2

desenvolvidos em fraturas são essencialmente lanlelas deformacionais (Barker,1990),

pouco desenvolvidos e associados a linhas pouco definidas, mas que terminam sempre

nos limites dos grãos. Algumas vezes são definidas duas direções de fraturas, com

ângulo agudo (cerca de 30o) entre as linhas, típico de pares conjugados de fraturas, Os

grãos recristalizados por sua vez, associam-se a urna zona ou mesmo a um fragmento

inteiro, com contornos serrilhados definidos com nicoís cruzados. Outro tipo de cristais

de quartzo de recristalização dinâmica são os pequenos cristais com contomos

serrilhados (sem contudo formar "hlmes") associados aos grandes fragmentos

Fase Tipo subtipo Caracteristic-ås

Cristalizåção magnáticå
am Quatzo mâgmático Aglomerados de cristais subédricos, contomos

denteados, f¡aca extinção ondulant€

h

Encaixante Qh QuarÞo hidrotermal Simplectitas

G¡ãos coFordos

Veios Ql Quartzo maciço anédricos a euédricos, Leitosos,

frahuadoVcisalhados

Cisâlhâmento a2 inhag¡anlar Pequenos, recris{.aliz¿dos, subédricose f¡atu¡as

intemas dos gfãos Ql

intergra¡rular Pequenos, recristalizados, subédricos, em

fraturas ente glâos Ql

Fraturamento hidraulico Q3 Grão de atoz Euédricos/subéd¡icos, associados a

premchimeto de ftaturas e cavidades
Quanzo em favo

esferulitos Subédricos, øn pequenas cavifd¿des

Fecharnento a4 Associado a argilÞação Microscopicos, sub&hicos,associados a

aryil¿ação
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porfìroblásticos Q1 com textura mortar. Também podem ser observadas em alsumas

lâminas zonas bem definidas parecendo constituir pecluenas zonas de cisalhar¡rento

compostas por filmes de quartzo estirado, com contatos poligonalizados e extinÇão

ondulante.

Desenvolvendo-se a partir de fragmentos e cavidades dos cristais Ql encontramos uma

nova geração de quartzo em favo Q3. Trata-se de cristais pequenos e associados à

fragmentos de Q1, com hábito prismático, euédricos e subparalelos às superficies nas

quais se desenvolveram ( fotos II-1 a II-6, prancha II). Da mesma forma que as fraturas,

as drusas e fragmentos de Q3 são preenchidas por calcita, qùartzo, fluorita e opacos. O

crescimento de Q3 parece ter se dado ligeiramente antes ou durante o preenchimento

das f¡aturas ou cavidades.

O crescimento de cristais Q3 pode ter se dado num evento distensivo após a deformação

de Ql, uma vez que os cristais Q3 não apresentam evidências de cataclase. As

cavidades ocupadas pela fase Q3 foram preenchidas pela associação calcita + fluorita +

quartzo + opacos + sericita /muscovita . Em alguns locais observou-se cavidades com

ocorrência de esferulitos de quartzo associados à esta fase.

O quartzo Q3 associado somente com a matriz calcítica apresenta-se de duas formas

principais: a primeira corresponde a pequenos cristais de hábito alongado, subédricos a

euédricos, com contatos denteados entre si. Apresentam terminações agudas, similares a

grãos de arroz, podendo corresponder aos "rice-grain quartz" de Bouchot et al(1994).

Podem ter alguma semelhança com os grãos de quartzo Q3a, embora não estejam

orientados e apresentem-se isolados no meio da matnz calcífica. O segundo tipo de grão

de quartzo ocorrente na matriz corresponde a grãos anédricos a subédricos (Q3b) no

meio da massa calcítica, podendo conter inclusões de opacos.

A fase seguinte de geração de quartzo corresponde a grãos microgranulares associados à

alteração argílica. Ocorrem associados aos argilo-minerais e à sericita em bandas

estreitas, milimétricas a decimétricas associados a sulfetos. Esta fase argilica em alguns

veios é claramente tardia, associada a falhamentos e deslocamentos de veios.

Da mesma forma que para os grãos de quartzo, os carbonatos apresentam várias formas

texturais, conespondendo a pelo menos dois episódios distintos. A ma|riz calcítica

apresenta-se como grãos pequenos, subédricos, com contatos poligonais entre si. Pode

também apresentar cristais maiores e melhor cristalizados preenchendo fraturas de Ql
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ou no interior de wgs. Nestes casos, os grandes cristais se formam às expensas dos

menores, apresentando-se denteados e com várias direções num mesmo cristal. Estes

cristais associam-se, nos vtrgs, com cristais euédricos de fluorita. Cristais de calcita

subédricos poligonalizados com tamanhos maiores que os da matriz podem ser

encontrados associados em vênulas fantasmas de dimensões milimétricas cortando as

porções de matriz, podendo representar canalículos nos quais continuou a circulação de

fluidos após a deposição do carbonato microgranular, Em alguns veios estes cristais de

calcita estão fortemente associados com sulfetos de textura dendrítica . Por fim, cristais

microgranulares de calcita estão presentes como vênulas tardias cortando tanto o granito

hidrotermalizado que encaixa os veios como o próprio veio. A separação entre os tipos

texturais analisados parece estar relacionada principalmente com as condições de

cristalização, dependendo do ambiente no qual os diferentes cristais vão se nuclear,

estando todos temporalmente vinculados. As vênulas, ao contrário, são claramente

tardias. Nenhum destes tipos texturais apresenta indícios de deformação posterior.

Os cristais de albita" sem serem numerosos, são bastante comuns. Ocorrem nas porções

laterais dos veios maiores, e tem maior fieqüência nos veios menores, de largura

decimétrica. São cristais límpidos, sem quebramentos nem a presença de geminações,

denotando seu estado indeformado.

A presença de sericita/muscovita nos veios está associada principalmente ao

desenvolvimento de zonas de alteração filica mais pronunciada, geralmente

envelopando ps veios de quartzo sulfetos. Em alguns veios tabulares menores, como

observado no nível 1 da Mina do Morro e em lâmina estes cristais apresentam-se em

posição epitaxial, denotando a abertura extensional destes veios. É evidente que, onde

não se observa tal relação, não é indicativo do contrario: o envelopamento pode

desaparecer por deformação ou por recobrimento por uma nova fase, desta vez

associada à alteração argílica,

As concentrações de sericita ocorrem preferencialmente nas bordas, mas podem ocorrer

no interior dos veios de quartzo, provavelmente em decorrência de anisotropias no

interior deste que propiciem a percolação de fluidos. Em duas porções dos veios foram

selecionadas amostras de sericita para datação K/Ar, a serem discutidas no capitulo 5.

A fluorita, de coloração violeta, pode ser encontrada associada com calcitas da primeira

fase na forma de pequenos cristais subédricos na matriz e cristais euédricos associados

com calcita secundária em fraturas e vugs, Também pode estff presente em fraturas de
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Ql, associada com sulfetos e quartzo Q2. Em alguns pontos dajazida, como no nivel 2

do veio sul, sub-nivel +6, foram descritas vênulas de fluorita com até 10 cn¡ de

espessura, associados aos veios de quartzo sulfetos. Nesta porção do veio. o sulfeto

predominante, a pirita, comportava pequenas inclusões de esfalerita e galena, como

mais adiante na Prancha V.

Num ponto" foi descrita a presença de fluorita violeta e de fluorita branca. Ambas se

situavam na mesma porção do veio, na forma de estrias mais ou menos paralelas.

Os argilo-minerais presentes nos veios auríferos estão presentes em duas associações. A

primeira, de coloração branca, apresenta illita, quartzo, pirita. A segunda associação

apresenta uma coloração que varia de cinza clara a preta, contendo, alem dos minerais

da associação anterior, minerais do grupo dos 14 A . pelos difratogramas obtidos, não

se pode fazer nenhuma inferência sobre se estão presentes vermiculita, smectita, ou

clorita. No entanto, provavelmente um destes minerais, provavelmente rico em Mg, é o

responsável pela coloração mais escura desta associação.

De qualquer forma, a presença de pirita e o fato de que esta associação contem teores

significativos de ouro (Geol. Alberto Gottardi Neto, inf Pess.) indicam que esta fase

também remobilizou o material.

A presença de epidoto está restrita principalmente aos falhamentos tardios que cortam

os veios auríferos e o deslocam. Nestas zonas de falha ocorre o desenvolvimento de

filonitos com sericita./muscovita, epidoto quartzo e sulfetos.

4.3.2.2 Minerais metálicos

A mineralogia sulfetada presente nos veios auríferos é bastante variada, tendo sido

identificados pirita, calcopirita, bornita, esfalerita, galena e molibdenita. Segundo soares

e Góis (1987), também foi identificada arsenopirita, Os sulfetos nestes veios

apresentam-se na forma de bolsões aleatórios e também orientados na direção dos veios,

formando texturas em livro (Hodgson,1989).

A pirita predomina amplamente. Ocorre desde os primeiros passos da alteração

hidrotermal das encaixantes dos veios até remobilizados em zonas de falha tardias.

Ocorre em maior quantidade nos veios de quartzo-sulfeto, formando bolsões

decimétricos. Nestes bolsões apresenta-se fraturada, com interstícios destas fraturas

preenchidos por calcopirita e, em menor grau, por bomita, Esfalerita e galena, quando
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presentes, também se acham desta forma. Em algumas porções do veio a relação pode

se inverter, como na prancha V - cristais euédricos de pirita, em meio a massa de

calcopirita, se associam com pequenos grãos de ouro.

Os cristais de pirita também se associam às feições cataclásticas das zonas argilizadas,

assim como em zonas de falha tardias que cortam e deslocam o conjunto. Nestas zonas

se caracteriza pela presença de cristais euédricos, geralmente associada a argilo-

minerais como illita, alem de epidoto.

Analises de EDS realizada em piritas da amostra V14 demonstraram que o mineral é

bastante homogêneo, não possuindo teores anômalos de elementos incompatíveis, como

por exemplo o Rb. Da mesma forma, estes dados confirmam as analises de microssonda

em cristais de pirita executados por Piekarz (op.cit.), que demonstraram que estes

minerais no contexto dos veios de quartzo-sulfeto são homogêneos e isentos de

elementos-traço importantes.

Depois da pirita, a calcopirita é o sulfeto mais importante volumetricamente, perfazendo

cerca de 5 a localmente l0oZ dos veios. De maneira geral, encontra-se preenchendo

fraturas e cavidades no interior da pirita. É a fonte do cobre detectado na s analises do

minério, e pode ou não estar associada com o ouro. Segundo o geólogo Alberto Gottardi

Neto (inf Pess.), orientativos de geoquímica no nivel 2 da Mina do Morro

demonstraram uma conelação positiva entre o teor de cobre e os maiores teores de ouro.

Na galeria 805, na Mina do Polaco, a calcopirita é o sulfeto predominante, estando

associado a cristais euédricos de pirita , associada ao ouro e a molibdenita.

A esfalerita e a galena são de ocorrência bem mais restrita. Ocorrem, na única amostra

em que foram localizadas, preenchendo pequeraî cavidades no interior de cristais de

pirita. Nestes casos, a esfalerita é o mineral de maior ocorrência, sendo a galena restrita

a pequenas fraturas localizadas. Muito provavelnretÍe são os responsáveis pelos teores

de Zn e Pb detectados em analises químicas do minério.

A molibdenita ocorre localizadamente em alguns veios. Encontra-se geralmente

associada aos outros sulfetos, notadamente a calcopirita e a pirita. Como uma

caracteristica comum, os cristais de molibdenita apresetam-se defo¡mados, formando

kinks e apresentando palhetas retorcidas. Dada a baixa dureza deste mineral, esta

deformação não deve Ter correspondencia nos outros sulfetos, sendo provavel sua
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associação com o fraturamento do sulfeto predominante e sua substituição por urlla

assembleia mais diferenciada.

A bornita é um mineral bastante comum associada a calcopirita. Forma pequel.ìas

concentrações no interior de cavidades de pirita preenchidas por calcopirita. Juntanìelìte

com a calcopirita, é a maior responsável pelos teores de Cu observadas nas amostras de

minério.

A presença de arsenopirita, nào encontrada nos trabalhos efetuados, foi assinalada por

Soares & Gois (1987). Entre a mineralogia de alteração dos sulfetos, foi assinalada a

presença de digenita, covellita, malaquita (Piekarz, 1992). Um difratograma realizado

com amostra de mineral de hábito prismático e coloração azul intensa (violeta) cedida

pelo Eng, Renato Reveles Pereira, coletada no nível I da Mina do Morro revelaram

tratar-se de vivianita, um fosfoarseniato de Fer¡o. Provavelmente, trata-se de um

mineral secundario formado na zona de alteração intempérica do veio.

A magnetita e a hematita ocorrem principalmente na encaixante granítica, geralmente

associadas com a maior cloritização destas rochas. Não exibem comelação com os

sulfetos associados ao ouro, Também de forma subordinada, foi descrita aikinita

(sulfossal de bismuto), provavelmente o responsável pelos teores deste elemento nas

analises do minério. Embora não tenha sido encontrado nas seções polidas descritas

neste trabalho, este mineral foi identificado qualitativamente em microssonda por

Piekarz (op.cit) e por . A barita pode estar presente em alguns pontos.

O ouro nos veios intemos ao maciço granítico Passa Três ocorre livre, com hábito

placóide predominante. Ocorre em partículas menores que 50 ¡rm, principalmente no

interior de fraturas de pirita, associado ou não à calcopirita. As analises de EDS de

grãos de ouro confirmaram as analises de microssonda eletrônica apresentados por

Piekarz (1992). O ouro ocorre associado a prata, a qual pode conter até I 1%o. A presença

de Nb no grão analisado, estimada por EDS em 60/o, não é segura. Segundo Piekarz

(op.cit.), a vanedura de 33 grãos denotou a presença de Ag, a qual diminui da borda

para o centro do grão, com relação Au/Ag entre 3,5 e 10,7%o em peso, com a média

ficando em 7,6 %em peso.

Com isso podemos notar que o ouro encontra-se fortemente associado com a fraturas

internas dos grãos de pirita. Com isso, poder-se-ia argumentar para uma colocação do

ouro e da prata no sistema a partir dos processos de cisalhamento dos veios e da



PRANCHA II

II-l - Cristal de quartzo de veio Q1 mostrando deforrnação e recristalìzação

de quartzo Q2 em fraturas no interor do cristal. Arnostra v I A

objetiva lOx, nicóis X, placa de gipso.

II-2 - Cristal de quartzo Ql mostrando porção com recristalização forrnando

os cristais Q2. Amostra vlC , objetiva 10x, nicóis X

II-3 - Detalhe do processo de fraturamento hidráulico de quartzo Ql com

preenchimento de fraturas com carbonatos, fluorita e sulfetos. Atnostra

VlC, objetiva l0X, nicóis X.

II-4 - Detalhe de esferulitos de quartzo. Trata-se de cristais eln pequenas

fraturas fechadas de quartzo Ql. Os esferulitos são um tipo textural de

quartzo Q3. Amostra V13, objetiva 20x, nicóis X

II-5 - Detalhe de drusa em quartzo Ql com nucleação de pequenos cristais

euédricos Q3. A matriz de preenchimento é composta por carbonato,

sulfetos, fluorita e quartzo. amostra vl3, objetiva l0 x, nicóis x.

II-6 - Detalhe da cristal de quartzo euédrico tipo Q3 nucleado a partir de

fragmento granítico, com matriz de fluorita (cristal roxo). Atnostra

mm36 aumento 50X, nicóis X, placa de gipso.
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PRANCHA III

III-1 - vênula de quartzo rrazonade alteração filica com crescimento epitaxial

de muscovitas. Amostra V4 objtiva 20x, nicóis X' placa de gipso'

III-2 - Brecha hidráulica com preenchimento por calcita e sulfetos . Amostra

objetiva 10 x, nicóis X

III3 - Cristais de pirita com fraturas preenchidas por calcopirita. Seção

polida, Amostra MP-I, objetiva 2,5 X.

III-4 - Seção polida mostrando brechamento dos cristais de pirita. A trama de

substituição é composta por quartzo carbonatos e fluorita. Amostra V2'

m-5 - Cristais de molibdenita (opacos em zoîa com predomínio de

muscovitas e cristais de albita amostra MP-7, objetiva 5x, nicóis X.

III-6 - Detaihe de massa de argilo-minerais nas bordas de veio de quartzo

amostra V4b . objetiva lOX, nicóis X,.
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PRANCHA IV

IV-l - Vista de leste par oeste mostando a entrada da lawa do pachec,

pequena lawa , hoje abando nada, no interior do granitoide Passa Três

IV-2 - Detalhe da foto anterior, mostrando os veios de quartzo decimétrìcos

desenvolvendo-se ao longo das estruturas do granito.

IV-3 - Detalhe dos veios de quartzo-sulfetos da Zona do Barreiro. Notar a

textura "em liwo" (book textures) dos sulfetos na porção mineralizada

do veio. Na rocha granítica, detalhes de faixas mais argilizadas

paralelas ao veio de quartzo. Mina do Morro, painel 17

IV-4 - Detalhe de zona de sombra de pressão formada pela junção de dois

segrnentos conjugados de zonda de cisalhamenteo destral, nivel 3,

Mina do Morro.
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PRANCHA V

- Imagem de microscópio eletrônico de varredura (l\ÆV) mostrando

grânulos de Au em meio a cristais euédricos de pirita em meio a massa

de calcopirita. Amostra MP-7b, nível 850, Mina do Polaco.

- Imagem de mioroscópio eletrônico de varredura (MEV) mostrando

grânulos de galena em matriz esfalerítica ocupando zonas de

quebramento de pirita. Amostra MM32, Mina do Morro, Veio Sul,

Nível2.

v-2
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colocação do ouro, associado a calcopirita, em sistemas de fraturamento hidrotermal.

No entanto, pode-sejulgar que o ouro já se encontrava no sistema, e que os processos de

fraturamento, assim como mais tarde os processos de alteração argílica, terminariam por

remobiliza-lo.

4.4 ESTUDO DE INCLUSÕES FLUIDAS

Inclusões fluidas são cavidades em um determinado mineral preenchidas por uma ou

mais fases fluidas (liquido, vapor, ou fluido supercrítico) que podem ficar retidas nos

minerais durante os processo de cristalização recristalização ou cícatnzação de fraturas.

Inclusões fluidas preservadas em minerais hidrotermais podem dar boas informações

sobre muitas das variáveis envolvidas no estudo de fluidos hidrotermais mineralizantes.

o estudo destas inclusões preservadas em determinadas fases minerais - notadamente o

q\arlzo - possibilita determinar faixas de temperatura e pressão de cristalização do

mineral hospedeiro. Entre outras propriedades, podem ser determinadas a salinidade, a

densidade, a fração molar das fases fluidas, além desse estudo possibilitar inúmeros

insights sobre a história evolutiva da associação mineral hospedeira.

o estudo de inclusões fluidas pode permitir, entre outras coisas a determinação das

características fisico-químicas dos fluidos envolvidos, tais como composições,

densidades e salinidades, assim como as condições de pressão e temperatura de

aprisionamento. Estes dados podem aumentar nossa compreensão de aspectos da

interação dos fluidos com as encaixantes e de sua alteração no decorrer desses

processos.

No caso de depósitos minerais, como no presente estudo, a analise das inclusões fluidas

proporciona um maior entendimento do ambiente de formação de jazidas. Através do

estudo de inclusões se pode analisar outros componentes presentes no fluido
mineralizante, embora de maneira indireta. por outro lado, também permite a

compreensão das condições fisico-químicas do ambiente de deposição e das

características destes fluidos. Estas análises auxiliam na determinação de guias de

prospecção e na modelização do depósito.

o aprisionamento da inclusões fluidas é feito por meio de diversos mecanismos que

envolvem, em geral, inegularidades na superficie do cristal, seguidas de crescimento
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posterior. Qualquer processo que interfira com o crescimento perfeito do cristal e que

cause lacunas ou defeitos na sua estrutura cristalina pode levar ao aprisionamento das

inclusões fluidas.

O estudo de inclusões fluidas deve ser iniciado com uma petrografia detalhada, na qual

a observação de suas distribuições e modos de ocorrência no mineral hospedeiro e suas

relações com os demais fases minerais associadas, assim como a caracterização de suas

morfologias, dimensões, número de fases envolvidas, etc., possibilitam muitas vezes o

estabelecimento de uma cronologia relativa. Numa segunda etapa são realizadas as

medidas microtermométricas propriamente ditas, que permitem a obtenção dos

parâmetros fìsico-químicos dos fluidos. Detalhes deste processo e a exaustiva discussão

de métodos de analise de inclusões fluidas podem ser encontrados, entre outros, em

Roedder (1984) e Sheppherd et al. (1985).

Com base na morfologia, destacam-se alguns tipos principais: as inclusões podem ser

desde irregulares até ovais ou achatadas, passando por cristais negativos alongados ou

mesmo canais ou tubos de contornos losangulares, hexagonais, etc. A dimensão das

inclusões geralmente variam de <lmp até 25 m¡r, Mais raramente, alguns cristais

pegmatíticos podem apresentar inclusões de até 1mm.

As inclusões, quando observadas a temperatura ambiente (*cerca de 25oC) podem ser

classificadas em monofásicas, bifásicas, trifásicas e polifásicas. A relação do tipo de

inclusão com os tipos de fases observadas pode ser encontrada na Tabela 4,7.

Os fluidos mais importantes presentes em inclusões fluidas são a água (líquida e/ou

vapor) e o dióxido de carbono (CO2), Outros voláteis presentes, em ordem decrescente

de importância, são o CFI¿, o Nz, o SOz e o Hz.

Tabela 4.7 - tipos de inclusões e fases presentes (segundo Roedder, i984)

Tipos Fâses

Monofásicas Liquidas ou gasosas

bifásicas Líquidos +gás I Liquidos +sólidos Líquido +líquido lsólidos + fluidos

t¡ifásicas Líquido + líquido + gás líqu.ido +gás+sólido

Polifásicas líquido + liquido + gás + sólido. liquifle +gas+sólido+sólido
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caracterizaçáo das relações temporais de diferentes populações de inclusões fluidas

constituem um elemento importante em seu estudo. A medida em que o mineral

hospedeiro é deformado, as inclusões fluidas são muitas vezes modifrcadas, podendo

ainda haver a formação de novas inclusões, geralmente mascarando todas as

características originais.

As primeiras inclusões fluidas, ditas primárias, retém fluidos ligados diretamente a

cristalização de um dado mineral, bem como à formação de uma determinada

paragênese ou mesmo de um determinado depósito mineral, daí a importância de seu

estudo. Geralmente estas inclusões ocolrem isoladas ou constituindo grupos dispersos

de maneira aleatória no hospedeiro. No entanto, a caracteÅzação deste tipo de inclusão

pode ser dificultada, principalmente quando foram submetidas a eventos tectono-

metamorficos ou deformacionais posteriores, que mascaram suas características

primáLrias e podem mesmo alterar as propriedades dos fluidos originalmente

aprisionados.

As inclusões pseudo-secundarias são aprisionadas por processos de cicatrização de

fraturas que ocoûem ainda durante a cristalização de um dado mineral. Encontram-se

dispostas em trilhas e planos de fraturas intemos ao mineral hospedeiro. Assim, apesar

de sua aparente feição secundaria, estão restritas a um único mineral e refletem alguma

etapa da evolução de fluidos ainda primários (Roedder, 1984) .

As inclusões secundárias, por outro lado, são produto dos diferentes eventos

deformacionais ocorridos após a cristalização do hospedeiro, podendo conter muitas

vezes fluidos totalmente distintos dos existentes durante a formação do mineral. Em

geral este tipo de inclusão ocorre associada rrilhas que refletem planos de fraturas

cicatrizadas, de várias direções e que se estendenl por vários cristais distintos.

Segundo Bodnar & Beane (1980), observa-se urn clecréscimo aparente da complexidade

da assembléia através do tempo, sendo comuns inclusões tardias secundárias

abundantes, geralmente monofüsicas aquosas, tornando-se mais raras as inclusões

primárias, preservadas em posições especiais dos cristais geralmente poupados de

fenômenos como a deformação dúctil envolvenrlo recuperação e recristalização, o que

por certo modificaria ou destruiria as inclusões mais precoces formadas.

O estudo de inclusões aplicado a gênese de mirreralizações auríferas apresenta algumas

peculiaridades. McCuaig & Kerrich (1998), citando diversos autores, listam alguns
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problemas envolvendo a interpretação de inclusões fluidas em depósitos aurileros

filonares:

l. As fases mais comumenle analisadas em zonas auríferas, como o quartzo, di.lic¡lmente

podem ser parageneticãmente relacionadas com o ouro. colocando dtividao^ sobre o quotllo

são representat¡vas das condições de deposição do metal;

2. uma vez que muilas gerações de inclusões, supostãs temporalmente dist¡nlas, podutt ,ser

encontrdda numd mesma þse mineral analisada, é um trabalho di.fici I analisar qt¿al de,ssas

fases deve ser empregado na determinação dqs condições fsico-químicds: e

3. inclusões fluidas primarias ou mesmo pseudosecundarias são di-ûcilmenle preservodas

dentro da dinâmica envolvida na þrmação/deþrmação dos veios qudrtzosos, e. desse

modo, raras vezes ds inclusões analisadas conservam ainda seu caráIer de "primaria,s".

O estudo de inclusões fluidas em zonas de quartzo sulfeto auríferos, dado a

deformação geralmente sofrida por estas zonas, deve ser sempre objeto de um

cuidadoso estudo petrográfico, a fim de se determinar da melhor forma possível a

relação entre o quartzo analisado e a entrada ou não do ouro. Por outro lado, deve-se

observar que a classiflcação das inclusões em primárias, secundárias e

pseudosecundárias deve Ievar em conta a progressão da deformação. Assim, o estudo

petrográfico deve indicar qual inclusão - ou grupo de inclusões - é primaria em relação

a qual evento de entrada de fluidos.

4.4,T AS INCLUSOES FLAIDAS NO CONTEXTO DA MINA DO MORRO

4.4.I,1 ESTUDOS ANTERIORES

O estudo de maior envergadura envolvendo as inclusões fluidas da Mina do Morro se

deve a Piekarz (1992), que analisou cristais de quartzo e de fluorita de quatro amostras

provenientes da Mina do Morro, representando os principais veios auríferos. Ao todo

foram descritas cinco tipos principais de inclusões. a) inclusões monofásicas aquosas,

de caráter secundário e que ocorrem ao longo de linhas e trilhas; b) inclusões bifásicas

aquo-carbônicas, secundárias; c)inclusões carbônicas, com tamanho entre 15 e 25 m,

secundárias; d) inclusões aquo-carbônicas primárias, com tamanho entre 15 e 25 m; e e)

inclusões aquo-carbônicas e carbônicas secundárias, com tamanhos ao redor de 20m.
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Com base nos estudos microtermométricos levados a cabo nestas amostras, Piekarz

(1992) conclui por um caráter aquo-carbônico para o fluido, com maior expressão da

parte aquosa (5 a 9 moles% de COz, com ocorrência de CFI¿ e Nz). A salinidade foi

calculada entre 0-7%eq NaCl, com picos de 0.99 Vo"q ¡¡"cr para inclusões do subtipo B 1 e

6,9 eqToNaCl para as inclusões do subtipo 82. A análise das temperaturas do eutético

(Te), indicam a presença de Kn e, secundariamente, de Cfn .

Os subtipos D e E, são mais salinos (7Von"*ù, e mais ricos em COz (10-64 moles%

COz). As temperaturas de homogeneização final apresentaram valores superiores a 280

oC e pressões superiores a I 100 bar.

Piekarz (op. cit.), apesar dos poucos dados levantados para os subtipos D e E, propõe

uma evolução do fluido com progressiva diminuição da salinidade e da THfdos fluidos

mais precoces para os mais tardios.



Tabela 4.8 - Características petrográficas e microtermométricas das inclusões fluidas analisadas por Piekarz (1992)

Tipo

Trpo A

Tipo Br

Monofìísicas
aquos¿rs

Tipo 82

aquo-c¿rbôriicas

bifüicàs

N{orfologia

Tipo C

aquo-c:rbônies

trifrísic¿s

A¡redonsadas e

tubul¿¡es

Tipo D

cârbónic¿s

Bifisicås

Relangu¡a¡es,
affedondåd¿s
¡Íegularas

Tipo E

Tama¡ho

aquo-carbônicas

bilasicas

Irregulares, algumas
com fomÉs de
crisrul negalivo

* 4 medidas

Tabela 4.9 * Resultados fisico-químicos das inclusões fluidas analisadas por Piekarz (1992)

<5Fm

aquo-cârbônicrs

bifiisicas

ovaladås e

elipsoidais

<10 a20 rlm

Ao longo de microÈaturás
cicatrizadas

Secrrndiáriås

Tipo

Ovaladas e de cristâl
neBativo

l0 a20 pm

Associadas ao tipo A

Secundárias

Ovaladas e de crist¿l
regativo

+15 a25 ltÍt

AssociadasaAeBl

secundári¿s

vol

Salinidade
(eqTopeso Nacl)

x 4 medidas

r15 â 25 Fm

AssociadâsaAeBl

secuncli¡ias

rE.fc)

+20 Fm

Isoladas

Primá¡ias

6 a20ô/o

Tfs("c)

[soladâs

Primá¡ias

DH,o

l0 a 5V/o

TÍrClCC)

9

-22a-29

.0.1 a -4.2

o 704

Dmr

0.'704

25 a70o/o

Trco,cc)

-1.8 a 6.5

o74

20 a l00o/o

THcO,CC)

-3.0 a -
4.0

f120

TH('C)

68

-56.9 a -
57.3

+27 a+31

ca)

JO

+l15 â
+200

56.9 z -
57.3

l1

+28 
^+3O.5

Sal

+125 
^+234

-5't 7

+27.8

No de mo¡es/vol. Molar
Moles/cn¿

-1 4^+5 9

+325.

!340*

26.6 a39.5

94
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4,4. 1.2 PETROGRAFIA DAS INCLUSOES

os estudos de inclusões fluidas realizadas com amostras de veios auriferos da Min¡ do

Morro foram bastante problemáticos, em virtude de alguns fatotes envolvidos tra

gênese do depósito, e também devido a presença de inclusões fluidas muito pequenas

(<5 ¡r), ou mesmo ausentes em certas amostras. Este fato se deve à superimposição da

deformação dúctil-ruptil no interior dos veios de quarTzo, conforme discutido na análise

mineralógica textural, com a deformação dos sub-tipos texturais de quartzo Ql e Q2'

envolvendo muitas vezes processos de recristalização O progresso desta deformação

levou a um rearranjo no retículo cristalino, tendo como conseqüência mais imediata o

apagamento de quaisquer vestígios dos fluidos mais precoces que atuaram no

desenvolvimento inicial destes veios

O que se procurou para o estudo foram amostras que pudessem ter a sua população de

inclusões intacta e, antes disso, que fosse representativa dos fluidos hidrotermais Para

isso, procuramos trabalhar com amostras envolvendo quartzo e fluorita' em vista destes

minerais serem mais tardios na formação dos veios e, ao mesmo tempo, diretamente

vinculados formação dos minerais de minério A amostra escolhida' MM-36' foi a que

melhor se prestou Para este fim.

Os estudos foram desenvolvidos em duas situações:

A) Em cristãis de quartzo associados a fase Q:, caracterizada pelo seu desenvolvimento

posterior à deformação que afetou o quarlzo mais ptecoce; e

B) Em cristais de quartzo presentes em fragmento de granito aprisionado dentro do veío'

dentro da zona de alteração flica

O quartzo dos fragmentos do granito hidrotermalizado e aprisionado no interior do veio

correspondem a cristais de provável origem hidrotermal, fraturados (Qh) Os grãos de

quartzo dos fragmentos de granito aprisionados nos veios não se assemelham a grãos de

quartzomagmático,tratando-sedecristaisisolados,semindíciosdesuturaentregrãos,

típicos dos cristais de quartzo magmático, e com feições indicando corrosão'

Encontram-se bastante afetados pelos fluidos formadores da geração de sericíta e

clorita. A intenção da análise das inclusões neste ambiente foi procurar estabelecer a

composição, a salinidade e fessaltar as características de fluidos associados ou que

interagiram com a encaixante. Provavelmente os fluidos relacionados com este



97

ambiente não representam composições magmáticas originais' e sim produtos da

alteração hidrotermal do granito'

As inclusões fluidas desta amostra distribuem-se segundo alinhamentos pouco defrnidos

que aparentemente não cruzam os limites do grão, sugerindo' numa primeira

aproximação, tratar-se de inclusões pseudo-secundárias

Os cristais da fase Q3 (ver mineralogia dos veios) são euédricos' geralmente formando

drusas, estando menos deformados em relação àqueles associados ao granito encaixante'

Por outro lado, as cavidades formadas durante a deformação abrigaram não só as drusas'

mas também toda a mineralogia de ganga e os minerais de minério' A determinação das

características das inclusões associadas a esse processo seria importante para a

determinação da solução que percolou o veio durante a fase distensiva' e que foi

responsável ao menos parcialmente pela remobilização do ouro no interior do veio'

conformevimosanteriormentenadiscussãodamineralogiademinério.

A seguir são apresentados os estudos de petrografia e descrição' bem como as medidas

microtermométricas dos grupos de inclusões analisados nos dois ambiente acima

descritos, ou seja, o dos grãos de quartzo no interior do granito hidrotermalizado e o

quartzo em drusas associado a fase distensiva do veio'

A) Quartzo de fragmentos do granito hidrotermalizado

foi selecionado um grão de quartzo procedente de um fragmento da encaixante granítica

disposto dentro do veio. Este grão apresenta formato anéd¡ico' e possui fraca extinção

ondulante. É cortado por duas direções principais de fraturas' aparentemente

conjugadas. Estas pequenas fraturas são visíveis por apresentarem-se escuras' devido a

presença de micas e argilo-minerais preenchendo os interstícios e formando

alinhamentos taxdios, associados principalmente com as trilhas mais recentes'

A análise das inclusões deste grão permitiu a clistinção de três grupos de inclusões' os

quais são apresentados na Tabela 4 10'

O grupo mais antigo é formado por inclusões aquo-carbônicas (Gib) e por inclusões

essencialmente aquosas bifásicas (Gla) Estas inclusões formam trilhas disposfas em

arranjos lineares pouco nítidos, perpendiculares às direções principais de fraturas Em

outras regiões da amostra este ananjo é pouco discernível' encontrando-se

aparentemente isoladas. As inclusões aquo-carbônicas (G1b) são de tamanho médio'

entre5e20pm,comcaráterbifásicooutrifásico,podendosertantorprimáriasquanto
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pseudo-secundárias em relação a cristalização do mineral hospedeiro' Deve-se notar

mmbém que essas inclusões apresentam-se maiores, mais irregulares quanto a fbrma e

menos freqüentes que as IF essencialmente aquosas (G1a) Não raro se encolÌtra1l'ì em

zonas mais deformadas. As inclusões essencialmente aquosas são em geral llìerlores

(tamanhoentre5el5pm),comhábitosmaisbemdelineados'emaisarredotrdadasque

as aquo-carbônicas do tipo Glb. Este grupo é cortado por um segundo grupo de

inclusões aquosas, de caráter secundário (G2), que se apresenta na forma de pequenas

trilhas sub-paralelas as trilhas do grupo l, por vezes obliterando o alinhamento destas

São inclusões pequenas, entre 5 e 10pm, com hábitos desde irregulares até formas de

cristal negativo.

O grupo mais recente (G5) é formado essencialmente por inclusões aquosas e' mais

raramente, aquo-carbônicas, Trata-se de inclusões grandes a médias' algumas até com

50 ¡r de comprimento na maior dimensão, com formatos irregulares que constituem

alinhamentos, não raro em regiões próximas a fraturas mais recentes' e onde se acham

evidencias de estrangulamento (necking-down) Em geral' essas inclusões apresentam

comportamento metastável,

B) Grãos de quartzo Q3

As inclusões descritas nos grãos de quartzo Q3 foram classihcadas em dois grupos

principais, denominados grupo 3 e grupo 4 O grupo 3 é caracterizado por inclusões

aquosas bifásicas (G3a), aquo-carbônicas (G3b) e essencialmente aquosas (G3c)

situadas em trilhas dispostas intemamente aos grãos de quartzo Estas trilhas são

grandes, bem marcadas, com acentuado caráter pseudo-secundário' ou seja' foram

formadas durante a nucleação e crescimento destes cristais de quartzo da fase Q3' Em

geral estas inclusões possuem dimensões variando de 5 a 20 Pm' com formatos

alongados, de cristal negativo.

O quarto grupo coffesponde a inclusões aquosas bifásicas (G4a) e aquo-carbônicas

(G4b), localizadas em trilhas secundárias, associadas a fraturas dos grãos de quartzo'

geralmentecontandoe/ouafetandoastrilhasdefinidasanteriormente.Emgeral,estas

inclusões tem aspecto mais irregular, sendo comuns feições de estrangulamento e

estiramento. correspondem a inclusões secundárias em relação ao evento que formou os

grãos de quartzo Q3.
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NesteambientetambémocolÏeminclusõessecundáriastardiasdotipoG5'

caracterizadas por ipossuirem grandes dimensões, formas irregulares' algumas

constituindo cristais negativos, cortando e afetando as trilhas de inclusões dos grupos

anteriores. Este g¡upo de inclusões apresentou caráter meta-estável durante os trabalhos

de resfriamento. Portanto não foram realizadas medidas microtermométricas neste

grupo de inclusões,



Tabela 4.10 - Características petrográficas e microtermométricas das inclusões fluidas analisadas no cristal de quartzo da encaixante

Grupo

Gn¡po I

Grupo2

l ipo

Grupo 5

Bifiisicàs a trifásicås
È,.ssencmlmeme aquosas

Inclusões aquosas

Tabela 4.1 I - características petrográ{ìcas e microtermométricas das inclusões fluidas analisadas no cristal de quartzo de veio Q3

Aquosas e

aquoca¡bônicas

lama.nho

Grupo

<5 a20 mF

<5al5mp

morfologia

Crrupo 3

<5 a lol¡m

meolas, ¡ffeguÍl¡es,

G3a

Tipo

<5 a 50Fm

Pequenas" irregulares,
crilal negâlivo

bifásic¿s

Grupo4

Crislais grå¡ldes,

iûegula¡es

Aquo-carbnicas
Bif¡ásicâs- trif üsicas

Em lrilhas pouco
disc¿míveis

cnrpo 5

Essencialmente aquosas

lsmânho

* 3 medidas

<5 â l5m

G5

A$ro-cårt'ôflicas
Bifásicas, trifásicas

¿mlnlh:rs lardøs,
cortando as trilhas

morfologiå

-5m

aquocarbôoicas

30-500/o

Alongadâs, crrslars
negativos, poùcas

TFfc)

<5â20m

ârredoûdadas, cristâl

<5 a 15m

i7 ^45

Tfs(f)

<5 a 20m

<5 â 50$rn

Tmc("c)

-1a

Grandes, irregulares.
cristal negativo

inbag¡anulâ¡es

0â+5

-7 aO

Crislâis grâ¡des,

¡ffegularÈs

Tfcot"c)

.51.2t-56.6

Em tnlhas efiores,
menos marcådas. enr

h¿tums cofândo ou
afeta¡do as lrilhas do

r ttc(à(-u

rE{rc)

>90o/o

Em trllha-s tarcltrs.
colando âs trilhå-s

+27 / +30

-34 a

Tfs("c)

-37

Tïff'C)

+300 a+340

-la4

35,2 z 37

+25O a +34O

304Ð0/o

+140 a +I70

TrcO,cc)

-3a-5

37 a -45

+6a+9

-22-7

THCO{oC)

-56.6 a -56.8

0a+5

Tlr('c)

+ 30 a +31.1

-56.6 a

57 4

rl50arl80

+29 â :31.1

.180 ¡ r 200

t?l)O 
^ 

) 23\

100



PRANCHA VI

VI-l * Detalhe de grão de quartzo em fragmento de granito hidroterrnalizado,

amostra MM36B. o crsital está numa zona a base de clorita e sericita,

que preenchem algumas fraturas internas do grão. Aumento l0x .

VI-z - Detalhe das nilhas dos grupos l, 2 e 5, que ocorrem nestes veios.

Aumento 20 x.

VI - 3 - Detalhe de tipos de inclusòes presentes na amostra. A G5 está

associada principalmente a trilhas ta¡dias. Aumento 50 x

VI - 4 - Idem figura anterior, mostrando o arranj o espacial entre os diferentes

grupos de inclusões desta amostra. Aumento 50 x



PRAI{C'I-IA VI

vt-l

vt-2

vr-3

Groo de quortzo de frogrnenlo do erìcoixonle do veio

Trilhos Grupo I

vt-4
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4.4.2 Microtermometria

A seguir são discutidos os dados microtermométricos para os diferentes grupos de

inclusão obtidos em cristais de quartzo provenientes dos dois tipos de ambientes

analisados, ou se¡a, os cristais de quartzo do fragmento de granito aprisionado no veio e

os cristais de quartzo de veio da fase Q3.

A) Quartzo de fragmentos do granito hidrotermalizado

Grupo I

o grupo 1 é constituído por inclusões aquosas (Gla) e aquo-carbônicas(G1b) presentes

em cristais de quartzo de ffagmentos do granito encaixante. Não são aqui analisadas as

inclusões essencialmente aquosas de caráter metaestável descritas no item da

petrografia.

INCLUSÕES AQUOSAS (Gla)- As temperaturas do ponto eutético das soluções

aquosas (TE) variaram de 47 a -33 " C, com maior quantidade de medidas entre -45 a

-40 
oC. Estes valores de TE podem indicar a presença de íons Ca**' alem de Nat e K* na

solução, conforme pode ser visto na pelos dados de Te obtidos por varios autores a

partir de sistemas experimentais (Tabela 4. l2).

att
Gp
!t
tl,
E
ot
c,

20

'15

10

5

47 46 45 44 43 42 -41 -40 -39 -38 -37 -36 -35 -34 -33

TE (oc)

Figura 4.10 - Dados de temperatura de eutético (TE) para inclusões aquo-carbônicas e

aquosas do grupo l, qvartza do fragmento da encaixante.

A presença de inclusões com valores de Te ao redor de -39 a -35o C também podem

sugerir soluções onde são importantes íons Fe e Mg.

trAquosas (G1a)

tr aquo-carbônicas (G1 b)
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Tabela 4.12 - Composição de fases e temperatura de cristalização de eutéticos de aLguns

sistemas salinos (segundo Teixeira, 1999, modificada).

Sistemas s¿linos l dns fases d.1 mislrìr¡ ctrtéticr lìef

laclr- Mgcl?-NaClHrO 62.0

)âCl¡- MgCl?-NaCl-H1O 58.0

lacl?- NaCl-H?O 57,0

lacl?- KCI - NaCl-HrO 55,0 )âClr.6 Hro +NâC|+2H1O r gelo

låC¡r Mgcl?- I{rO
reclr-H?O -55,0

\lcl-H?o -55,0

l¡rCIr Mgcl?- HrO )âcl¡.6 IIrO +Mgclr. l2IlrO r.gelo

)aCl¡- NaCl-HzO 52,O

)aClr- HrO 50,0 5.6.7

)acl?- HrO 49,8 .laClz.6 H:O +gelo

,{ecl? - Kcl-Hro 37.8 ,reol2.12 Hro +Kcl.4HrO +selo 1.6

\¡aCO3-KCO3 KNa)rCO3.6 HlO +KrCO3,6 H?O +ee lo

NaCO¡-FeClr 37,0 ,låCl.2H,o+Fælr.6HrO+eelo

ìeCl!-H,O 36,5 :-ecl3.loH,O +selo

i{ecl. - NaCI-H,O 35,0 \4sCI2.12 H,O +NaCl.2 H,O +selo 1,6,8

úacl, - H'{J 33.6 \4ecl,.l2 H,O + +selo ,6

l-Borizer¡ko,Ig7s;2-Yanatie\ 1946;3 - Linke, 1965;4-Mylius&Dielz, 1945(in: Linkc, 1965);5 - Luzrrljâ &

vereshtchetin4 1946;6 - cr¿\vfor4 l98l;7-Oåkes€tal,1990å;8-Daviseral, 1990 (apud Teixeira, 1999);

As temperaturas de fusão do gelo (tfg) situaram-se principalmente entre -7 e -2o C,

indicando salinidades baixas (equiv. 3,3 a 10,4%o em peso do NaCl), sendo salinidades

típicas de depósitos de ouro tipo veio (McCuaig & Kenich, 1998),

Figura 4.i0 - Dados de temperaturas de fusão do gelo (tfg) para inclusões do grupo 1

As temperaturas de homogenei zação do fluido (THf) variaram de 25o a 340' C, com

homogeneização para o líquido. Estas temperaturas são consistentes com as fases

hidrotermais relacionadas com a alteração filica e com a formação de paragêneses a

base de sericita nas bordas do veio de quartzo mineralizado.

l0

K8

EU0,4
Pz

0
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O ligeiro espalhamento observado no histograma das THf e visualizado na Figura 4.11

pode ser indicativo das modificações nas inclusões posteriormente ao seu

aprisionamento, tais como escapes de fluido, mudanças de volume, etc., devido a etapas

de deformação sofridas pelo mineral, Kenich (1976) mostra que a deformação causa um

espalhamento dos valores de TlIf, em geral provocando um desvio em direção a

valores mais altos. As variações em THf também podem ser função das flutuações

transitórias da pressão de fluidos durante a formação dos veios de quartzo da fase Q3

(McCuaig & Kenich, 1998).

Figura 4.I 1 - Dados de temperaturas de homogeneização (THf para inclusões aquosas e

aquo-carbônicas do grupo l(tipos Gla" Glb e G2).

O espalhamento dos valores de Tt{f dificulta a determinação da densidade do fluido e

das pressões e temperaturas calculadas a partir dos dados de microtermometria. Por isso,

não foram determinadas as isócoras.

INCLUSÕES AQUO-CARBOMCAS (Glb)- Para estas inclusões foram obtidas

temperaturas de fusão do COz (tfcoz) variando de -57,2 a -56.6oC (Figura 4.12),

sugerindo que esta fase encontra-se bastante pura, com a Tfcoz próxima ao ponto triplo

do CO2 puro (-56,6"C). O pequeno desvio em direção a temperaturas mais baixas pode

significar a presença de alguma quantidade d¿ outros voláteis, como o CFIa , o Nz e o

HzS, por exemplo.

A homogeneização do COz ocorreu principalmente para o estado líquido, com

temperaturas situadas entre 27 e 30o C, com moda entre 28 e 29o C (Figura 4.13).

Alguns valores anômalos verificados são, provavelmente, decorrentes de modificações

posteriores ao aprisionamento. De acordo com estes dados, as densidades médias do

CO2 para este grupo de inclusões é da ordem de 0.64 glcm3 .

l@ f0 1Ð ts tao 160 1ó 170 lÉ rÐ 2ú ,10 ø m w Ð Ñ ln m N lm !10 320 30 340 3&

lllf (oc)

traquosas(@)

raryo€rbonicas(G1b)

tr aq.nsas (G1a)
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Figtra 4.I2 - Dados de temperatura de fusão do CO2 (tfCO2) para inclusões aquo-

carbônicas do grupo I (Glb).

Figura 4.13 - Dados de temperatura de homogeneização de CO2 (THcoz) para inclusões

aquo-carbônicas, grupo 1(Glb).

Figura 4.14 - Dados de temperatura de fusão de clatratos (tfcl) para inclusões aquo-

carbônicas do gupo I (Glb).

As inclusões aquo-carbônicas apresentam Te semelhante ao das inclusões aquosas, entre

4l e 45o C, mostrando a presença de soluções equivalentes.

l0 11 12 13 t4 t5 t6 17 18 t9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3l

THCO2 (oC)
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As Tfcr- varia¡am entre 0 e 7o C, com grande quantidade de medidas entre 0 e 5o C,

permitindo a determinação de salinidades equivalentes a 15,5 a 9,0 %:o em peso do NaCl,

sendo portanto ligeiramente mais salinas do que as inclusões aquosas do mesmo grupo

Conforme discutido na analise petrográfica destas inclusões, as inclusões aquo-

carbônicas (Glb) são de alguma forma mais antigas, provavelmente primárias ou

pseudosecundárias, embora possam ter sido modificadas pelos eventos a que se

submeteu o quartzo.

Outros resultados obtidos a partir de estudos microtermométricos, tais como frações

molares dos componentes e densidades totais dos fluidos encontram-se na Tabela 4.13 a

seguir.

Tabela 4.13 - caracteristicas petrográficas e microtermométricas das inclusões fluidas

analisadas no cristal de quartzo da encaixante

r0,67=T¡ri3o'c 
; o,84=T}lr 2M' c

As TlIf situaram-se principalmente entre 300 e 340o C, tendo a homogeneização

ocorrido sempre para o estado líquido. Embora exista um espalhamento destes valores

(ver Figur), observa-se que este é bem menor erl relação às If aquosas. Neste caso, a

partir dos dados de microtermometria, foi possível a construção de isócoras,

representativas das densidades totais dos fluidos, considerando as equações de Brown &

Lamb (1989) e de Bowers & Helgeson (1986), através do programa FLINCOR (Brown,

198e).

Considerando-se, no diagrama isocórico (Figura 4.l5), a faixa mais freqúente de THf

(300 a 340" C), foram obtidos os seguintes intervalos de pressão: de 3,2 a 3,6 Kbar

(equação B¡own o/o Lamb, op.cit.) e de 1,ó a 2,1 Kbar (eq de Bowers & Hegelson,

op.cit.).

Cirupo Tipo desc¡içeo
Sslinidadqe

q peso Nacl)
DÞo D"ot D-J Xwo Xcoz Xnrcr

Gn¡po I
clb

Aquo-car$nic¡s

Bifásicas a irifásicås

30-

50o/o
9.0 À I5.5 l,o611,10 0.64

0,93t

0,91

0.85

lo,8'1
0.10

0,03

/0,05

Glâ
Dssencialmente equosss

bifásicas
3,.3 a 10,4 0,61/0,84'r

0,671

0,t4

o,971

o,99

0.03

0,01

Cnupo 2 G2 åquosa 3,3 a 10,4 0,95-0,99
0,951

0,99

o,o9l

0,01

0,01/

0,03
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Figura 4.15 - Diagrama isocórico para inclusões aquo-carbônicas do grupo 1, segundo

as B&H: Bowers & Hegelson (1983); e B&L: Brown & Lamb (1989).

Grupo 2

As TE e tfg situaram-se nas mesmas faixas das inclusões analisadas anteriormente,

mostrando a semelhança entre os dois fluidos. Deve ser observada a presença dos ions

Na, K, Ca, Mg e Fe, em todas as inclusões estudas neste ambiente desta amostra, os

quais seriam provenientes das reações de quebra dos máficos e feldspatos potássicos O

ferro também poderia ter contribuído, ao lado do H2S, provavelmente presente nas

inclusões aquo-carbônicas , para gel ir pirita e calcopirita a partir dos óxidos e silicatos

que se encontram associados à mineralização.

No entanto as THf delimitaram um intervalo estreito e bem definido entre 140 e 150o C

indicando serem mais jovens que as inclusões do Grupo 1, o que também parece

sugerido pala situação das trilhas através do grão. Estes fluidos teriam sido,

provavelmente, responsáveis pelas alterações de mais baixo grau nestes veios,
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representando uma última fase de argilização ou, altemativamente, um segundo

episódio de reativação bastante posterior.

B) Grãos de quartzo - Fase Q3

Os dados microtermométricos relativos aos grupos de inclusões fluidas medidas em

fragmentos de quartzo Q3 são discutidos a seguir. Estes dados representam os grupos 3

e 4 do item da petrografia. O grupo 3 apresenta inclusões aquosas bifasicas (G3a),

aquo-carbônicas (G3b) e essencialmente aquosas com traços de COz (G3c).

GRIJPO 3

INCLUSÕES AQUOSAS BIFÁSICAS (c3a)- As temperaturas de TE para estas

inclusões, situam-se entre -34 e -37o C. O volume de dados e a pouca dispersão são

indicativos da presença de íons Fe e Mg no fluido, além do Na e do K, como pode ser

visto nos sistemas da Figura .

Os valores de Tfg entre -l e 4 oC, com a moda dos valores situando se por volta de -
3oC, permitiram determinar salinidades equivalentes a 5,6Vo em peso do NaCl. Da

mesma forma que para as inclusões discutidas anteriormente, estes valores de salinidade

são baixos e característicos de depósitos de ouro tipo veio (McCuaig & Kerrich, 1998).

Tabela 4.14 - ca¡acterísticas petrográficas e microtermométricas das inclusões fluidas

analisadas no cristal de quartzo Q3

As temperaturas de homogenei zação para estas inclusões situaram-se numa moda em

torno de de 150 "C. Estas temperaturas representam uma das modas mais marcantes do

histograma das inclusões do grupo 1, da amostra do fragmento do granito

gupo t rpo Ltescnç¡to Salirudåd{e Dmo Dco, D ta.l

Grupo 3

G3å Aquosås
5.6 0.96/0,91

0,91/0,9 098
0.02

G3b Aquo-ca¡bônicss
Bifiisicås, aifásicas

>90 0.51
0-,5 / 't.0

LiJC Þssencralûefite aquos¿ts
4,O-1,8

0,91/0,94
o.94

t,9E
t0.99

0,01
oo2

Grupo 4

(Ì4a
Bif¡isicss

3,3 3 10,4

G4b
Bif¡isicâs- trifásicás

30-40 9,0 A 15,5
r,06i I,l I 0,57 o,89/O,9

2
o,84/O
86

0,1I 0,03/0,05
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hidrotermalizado, estando relacionadas, provavelmente, com processos altelaçào

argílica.

INCLUSÕES AQUO-CARBÔNICAS (G3b)- Estas inclusões são caracterizadas por

possuírem volume total de COZ >90%;o. Os dados microtermométricos mostraram uma

temperatura de eutético bastante similar as encontradas para as inclusões deste grupo,

entre 34 e 38o C.

Os dados de Tfcoz situaram-se muito próximos de -5ó,6'C, denotando a preseuça de

CO2 puro ou quase puro. A temperatura de homogeneização do COz destas inclusões

variaram entre *30 e+31,1oC (Figura), que fomeceram uma densidade COz de 0,57

g/cm'?. Estas inclusões sofreram homogeneização para o estado gasoso, porem as

temperaturas não puderam ser devidamente registradas devido a difrculdade de se

observar quando a fase de COz gás atingiu as paredes da if, dado o seu tamanho.

INCLUSÖES ESSENCIALMENTE AQUOSAS (G3c)As inclusões essencialmente

aquosas, possuem, na realidade, um forte predomínio da fase aquosa, porém com

quantidades de COz não negligíveis. Embora não tenha sido possível observar a fusão

do CO2, o que não permitiu a determinação de TfCO2 a não ser numa inclusão do

grupo, em algumas foram registradas temperaturas de fusão de clatratos (Tfcl) ao redor

de +8oC. A salinidade relacionada com este valor estão situadas por volta de 4%o em

peso equivalentes de NaCl.

Os dados de TE são basicamente os mesmos para todas as inclusões do grupo (Figura

4.16).

As temperaturas de fi.¡são do gelo (tfg) frcaram entre 3- e -5'C (Figura 4.i7). Estes

dados são consistentes com os dados de TfCl, indicando salinidades entre 4 e 7,8

equivalentes em peso de NaCl para este tipo de inclusão.
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Figura 4,16 - Dados de temperatura de eutético (TE) para inclusões dos grupos 3 e

alojados em quartzo de veio tipo Q3.

Figra 4.17 - Dados de temperatura de fusão tio gelo (tfg) para inclusões do grupo

(G3a e G3c), alojados em veios de quartzo de veio fase Q3.
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Figura 4.18 - Dados de temperatura de homogeneização do CO2 (THcoz) para inclusões

dos grupos 3 e 4, quartza de veio fase Q3

Os dados de TFIf pra este grupo de inclusões apresentaram valores entre 180 e 230"C.

Algumas inclusões chegaram a homogeneizar-se em temperaturas por volta de 300"C.

No entanto, estes dados se agrupam de maneira sistemática entre 180 e 200 oC.

Provavelmente os dados mais elevados de TTIf retratam modificações das inclusões pr

processos de deformação (Kerrich, 1976), ou por flutuações transitórias de pressões

durante a cristaslização do quartzo hospedeiro (McCuaig & Kenich, 1998).
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Figura 4.19 - Temperaturas de homogeneização final para inclusões dos grupos 3 e 4,

quartzo de veio fase Q3
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As inclusões essencialmente aquosas (G3a) e as aquocarbônicas (G3b) pela sua

distribuição, parecem ser coexistentes dentro da mesma trilha, podendo ter sido

aprisionadas a partir dos fluidos originalmente imiscíveis.

Este processo é bastante coerente com a flutuação de pressão dos fluidos decorrente da

evolução do processo de falha-válvula verificada durante a petrografia dos veios. E pelo

seu condicionamento estrutural.

Neste caso, essas inclusões teriam sido formadas abaixo do solvus do sistema HzO-COz-

NaCl OU H2O-CO2-CH4-NaCI (figura l5 de McCuaig & Kenich, 1998) Representam,

na realidade composições extremas do sistema original, ou seja, aquelas constituídas

essencialmente pOr soluções aquosas salinas e as que aprisionaram essencialmente o

co2.

como discute Roedder (1984) , os dados microtermométricos obtidos de inclusões

fluidas aprisionadas a partir de sistemas heterogêneos de fluidos, normalmente não

permitem a determinação precisa das pressões e temperaturas de aprisionamento. No

entanto, se aS evidencias petrogfáficas mostram a presença de inclusões coexistentes,

que aprisionaram simultaneamente fluidos distintos do sistema heterogêneo (por

exemplo, inclusões essencialmente aquosas coexistindo com essencialmente

carbônicas), essa feições constituem uma prova da existência de imiscibilidade no fluido

original e podem fornecer dados geotermobarométricos bastante próximos da realidade.

Nestes casos, a interseção das isócoras relativas às inclusões essencialmente carbônicas

com aquelas essencialmente aquosas, poderia fomecer resultados bastante precisos da

temperatura de aprisionamento, conforme discutcm Kalyizhiny & Koltun (1953, apud

Roedder, 1984).
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THf= 150 "C
d:0.9r 4

THf: r 95 'C
d=0.959

Figura 4.20 - diagrama isocórico para as inclusões fluidas aquo-carbônicas(G3b) e

aquosas (G3a) do grupo 3. (equações de Brown & Lamb, 1989).

Dadas as evidências de imiscibilidade de fluidos discutida anteriormente, foram

construídas curvas isocóricas para as inclusões essencialmente aquosas bifásicas (G3c) e

aquo-carbônicas (G3b) (Figura 4.20), baseadas nas equações de Brown & Lamb (op.

cit), cujo cruzamento definiu um campo de temperaturas e pressões entre 175 e 225 oC

e 0,4 e 0,52 Kbar, respectivamente.

Por se constituírem em temperaturas mais baixas que as obtidas nas isócoras calculadas

para as inclusões do cristal de quartzo do fragmento granítico, o significado deste

intervalo de pressão e temperatura não é ainda bastante claro. Dado que o quartzo Q3

foi cristalizado um episódio (ou vários episódios) de descompressão, os dados podem

representar pressões supralitostáticas ou mesmo, no caso de serem produto de alívio

total, de pressões próximas da litostática.

Grupo 4

As inclusões do grupo 4 correspondem a inclusões aquosas bifásicas (G4a) e aquo-

carbônicas(G4b).

INCLUSÕES AQUOSAS BIFÁSICAS(G4a): estas inclusões tiveram poucas medidas

microtermométricas, tomando sua caracterização mais dificil. No entanto, verificou-se

tratar de inclusões com TE e Tfg semelhantes a das aquosas bifásicas do grupo 1. As

medidas de THt por outro lado, situaram-se entre 210 e 230oC, indicando que, em

conjunto, essas inclusões são semelhantes às aquosas do grupo 3 com maior influência

Co'
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de processos de deformação, o que teria ocasionado um desvio dos valores obtidos para

THfl

INcLUsÕEs AQUOCARBÔNICAS(G4b).: estas inclusões, da mesma forma que as

aquosas do mesmo grupo(g4A), foram caracterizadas com um numero pequeno de

medidas, No entanto, sabe-se que representam dados distintos das do grupo 3, uma vez

que apresentam faixas de TE mais amplas (-37 a -45"C), apresentando, ainda'

temperaturas de fusão de clatrato mais baixas, semelhantes às obtidas para algumas

inclusões do grupo 1, do fragmento de quartzo da encaixante. São inclusões mais

salinas que as demais inclusões do veio de quartzo, além de apresentarem indícios de

estrangulamento e deformação.

4 4.2. 1 Discussão dos dados microtermométricos

Os dados microtermométricos apresentados mostraram uma grande complexidade das

inclusões fluidas estudadas, com a presença de diversas fases de entrada de fluidos

tendo sido verificada nos dois ambientes hospedeiros analisados.

Para os fluidos do quartzo do fragmento da encaixante, os resultados de

microtermometria confirmaram a presença de dois tipos de fluidos: um fluido aquo-

carbônico, de provável caráter primário, porém modificado, e um fluido essencialmente

aquoso secundário.

A localização das inclusões aquo-carbônicas(G 1b) e as inclusões essencialmente

aquosas(Gla) em trilhas fragmentadas e cortadas por grupos mais jovens de inclusões,

ou inclusões G2, é conoborado pelo lato de apresentarem temperaturas mais altas de

THf, com indícios de deformação associada. As temperaturas e pressões assinaladas,

para as inclusões aquo-carbônicas, da ordem de 300 a 340"C e 1,2 Kbar (Brown &

Lamb, 1989, In Brown, 1989) e 3,2 Kbar (Bowers & Hegelson, 1986, in Brown, op.cit.)

podem ser indicativas das condições de pressões e temperaturas que atuaram durante a

alteração hidrotermal que gerou a zona filica nas bordas dos veios de quartzo e mesmo

forneceu a sílica necessária para a formação dos veios mais precoces (tipo Ql).

Por outro lado, suas salinidades mais altas podem sugerir a presença de mais de um tipo

de fluido durante esta evolução, embora não se possa dizer com certeza, em face dos

poucos dados disponíveis.
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Os dados microtermométricos para as inclusões de quartzo Q3 mostraram salinidades

baixas para as inclusões do grupo 3. As evidências petrográficas da ocorrência de

imiscibilidade, ou seja, a ocorrência de inclusões essencialmente carbônicas na mesma

faixa e associadas com inclusões essencialmente aquosas indicaram uma faixa bem

definida de temperaturas e pressões, enrre 175-225oC e 0,4 e 0,5 kbar respectivamente.

Estes dados mostram que os cristas desta fase foram formados a temperaturas mais

baixas e pressões próximas da pressão litostática, sugerindo um abrupto rebaixameto

destas pressões por influência de episódios de "seismic-pumping" (Sibson et al, 1986,

Jebrak, 1998).

As inclusões do grupo 3 mostram salinidades baixas, da ordem de 5 o/oequivalente em

peso de Nacl, compatíveis com as inclusões essencialmente aquosas do grupo 1 (Gl a). O

último episódio de formação de veios está relacionado com o pico de 140-160

apresentado tanto nos dados de TFIf das inclusões do grupo 2 quanto as do grupo 3

(G3a), estando provavelmente associado ao episódio de argilização dos veios.

Quanto aos dados de TE, estes parecem refletir a presença de dois tipos de fluidos: um

fluido onde é importante o Fe e o Mg, como ocorre nas inclusões do grupo 3 e um grupo

de inclusões onde, além desse íons, existe também o Ca, como sugerido pelos dados

microtermométricos de inclusões do grupo 1, gupo 2 e grupo 4. Estes dados podem

sugerir que as soluções com Ca foram predomin&ntes em quase todo o espectro de

variação da evolução dos fluidos, com uma etapa. de entrada de fluidos representada

pelas if do grupo 3 (com Fe, Mg, Na, K).
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5 DISCUSSAO DOS DADOS ISOTOPICOS

5.I APLICAÇÁO DE ßÓTOPOS DE ST, Pb, E Nd EM SISTEJ\I,.S"S

MINERALIZADOS

5.I . I Geocronologia de Sistentas Mineralizados

Os estudos de isótopos radiogênicos, quando aplicados a sistemas mineralizados, são

utilizados na discriminação dos diferentes eventos envolvidos na gênese de um depósito

mineral, bem como na busca das fontes de solutos como Sr, Pb, Nd e Os, introduzidos

com os componentes metálicos e não-metálicos da mineralização. Com isso se busca

não só a modelagem de uma jazióa ou de um grupo de depósitos geneticamente

associados, como também instrumentos teóricos que auxiliem na prospecção de novos

depósitos.

Determinações de idades válidas estão sujeitos a condições gerais de sistema

isotopicamente fechado, condição sine quq non de datações isotópicas. O uso de

isótopos radiogênicos na determinação das fontes de um determinado bem mineral

também possui algumas premissas (Kenich, 199 I ):

I)Razões iniciais medidns ou calculadqs cotespondem à composição

isoÍópica do sistema hidrotermal mineralizante ;

2)As assinattn'as isotópicas do fluido mineralizante refletent acuradamente a

composição isolopica do(s) reservatorio(s) rochosos(s) amostrados(s) no

tempo da mineralização ;

3)As razões isotopicas de todos os possíveis reservdrorios são conhecidqs;

Este autor observa que, em muitos casos, estas premissas não podem ser

convenientemente analisadas, dadas as incertezas envolvidas numa situação geológica

Iimite, Um destes exemplos é a ocorrência de dissoluções incongruentes entre minerais

ricos em Sr ou Rb, que pode resultar em razões stsr/86s. não concordantes com a rocha

como um todo (Kerrich 1991)

Geralmente, no caso específico de depósitos auríferos, para a dataçã,o e o estudo de

fontes de solutos minerali zantes, a alternativas encontradas envolvem a datação de



't't7

rochas ou estruturas tardias que cortem a mineralização (como por exemplo, diques) ou,

pode ser realizada a datação de minérios ou de minerais de ganga parageneticamente

associados ao ouro.

Progressos recentes nos métodos de datação de mineralizações auríferas são a datação

Pb-Pb de separados minerais por lixiviação seletiva, como a datação do depósito de Au-

Pd da mina do Cauê (Olivo et al, 1996).

Em geral, dois métodos analíticos podem ser aplicados na determinação da fonte de uma

dada rocha ou mineral : as determinações diretas, a partir de uma rocha ou mineral, e as

análises por regressão linear.

A determinação direta de razões iniciais para sistemas mineralizados é feita através da

determinação direta das razões isotópicas num mineral com pouco conteúdo em

elementos parentais. No sistema Rb/Sr, é comum o emprego de minerais ricos em Sr

incapazes de incorporar Rb em sua estrutura cristalina, como carbonatos, fluorita,

sulfatos, sulfetos, etc No caso de isótopos de Pb, são utilizados sulfetos,

principalmente a galena. No caso do sistema Sm/Nd, no entanto, um mineral rico em Nd

e pobre em Sm não existe, uma vez que entre dois elementos tenas-raras vizinhos são

muito raros f¡acionamentos perfeitos (Shirey, 1991).

A determinação da razão inicial a partir de regressões lineares é tealizada devido a

propriedade que apresentam a maioria das rochas e minerais cogenéticos, definindo

linhas retas em diagramas isocrônicos (Faure,l986). A coordenada Y a razão isotópica

dos elementos filho(por exemplo, *ust/ttsr, ou to3Nd/t*Nd 
), enquanto a coordenada X

corresponde à razão elemento-pai/elemento-filho 187Rb/87Sr, ou totsm/tt'Nd ¡. A
inclinação da reta obtida a partir dos pontor analíticos calculados no diagrama

isocrônico refere-se ao tempo gasto desde o fechamento do sistema isotópico. A

interseção da reta obtida com o eixo Y representa a razão inicial relativa a esta idade,

O significado da razão inicial de isótopos en mineralizações é discutida por vários

autores (Kerrich. 1991; Tassinari, lggg ) e significa que o valor da relação ttsr/86sr que

o fluido tinha no instante da formação de minér'ios e não refletindo necessariamente

refletindo a razão da fonte, mas sim a razão isotópica da fonte modificada pelos

processos de interação fluido/rocha.

Neste trabalho, o calculo das idades isocrônicas dos métodos Rb/Sr, Pb/Pb e Sm,ôJd

serão efetuadas a paxtir do programa ISOPLOT, desenvolvido por Ludwig (2000).



5. 1.2 Iscilopos de Sr ent zonas ntitteralizadas

Em geral, a análise dos isótopos de Sr em zonas
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mineralizadas se faz atrar'és da

determinação da razão ttsr/*osr de minerais de ganga parageneticamente associados acr

ouro que sejam ricos em Sr e possuam conteúdos de Rb desprezíveis Desta fornra a

razão 
875r/865r medida é próxima da razão inicial do fluido mineralízador' Os minerais

mais utilizados são carbonatos turmalina, scheelita, sulfatos, piemontita, actinolita, etc

Analisando diversos depósitos da região do Abitibi, Kerrich(1991) mostra que os

diferentes minerais ricos em Sr de um dado depósito são concordantes com respeito à

razão 8?5r/863r, confirmando o caráter de sistema fechado. As razões iniciais 875r/865r de

depósitos individuais ou distritos são geralmente uniformes por toda a zona, em geral

não possuindo relação com as razões iniciais das encaixantes. Por outro lado, a média

das razões iniciais 875r/865r para os depósitos do Abitibi é de cerca de 0,7016, embora

alguns depósitos sejam caracterizadas por razões >0,703 e até mesmo de 0,720,

refletindo variações geográficas das razões 87sr/86sr1Kerrich et al, 1987). A maioria das

razões iniciais stsr/86sr são variavelmente mais radiogênicos que o manto ou que

sistemas máfico-ultramáficos contemporâneos.

Mueller et al (1991) apresenta razões vSl6sr obtidas em scheelitas dos depósitos

australianos dos distritos de Kambalda e Kalgoorlie, na província Yilgarn, Scheelitas

associadas com ouro em Kambalda apresentam razões 87sr/tusr entre 0.7016 e 0.701'7.

Os dados obtidos em Kalgoorlie indicam valores variáveis entre 0,7014 e 0,7028 4s

Baritas analisadas por estes autores podem ser bastante radiogênicas (Lake Shore),

podendo eventualmente apresentarem valores mais baixos, da ordem de 0,7015-0,7020

(Hemlo Bay). Em geral, estes dados são concordantes e representativos dos fluidos

mineralizantes. Segundo Mueller et al (op.cit.), valores de Sr(m) (Sr medido) dispersos,

estendendo-se até valores radiogênicos, não confirmam a premissa de sistema fechado.

A não coincidência de razões iniciais em depósitos com encaixantes contíguas indica a

remobilização de Sr. Como exemplo, Kenich (op.cit.) cita turmalinas alojados em veios

andesíticos e dioriticos em Val d'Or, com composição relativamente radiogênica

(0,7031-0,7041), enquanto depósitos alojados em granodioritos são sistematicamente

menos radiogênicos (0,7008-0, 7022).

Estudos isotópicos em jazidas do Vale do Ribeira (Tassinari et al, 1990) indicam dois

tipos de Jazimentos: jazimentos do tipo Panelas, radiogênicos (Sr(m) 0,712 - 0,717) e
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jazimentos do tipo Perau (Sr(m) 0,705-0,707), pouco radiogênicos. Idades modelo Pb-

Pb em galenas (Tassinari et al, op.cit.), indicam idades entre 1,8-1,6 Ga para os

depósitos tipo Perau, sugerindo para estes depósitos a presença de fontes na crosta

inferior ou manto, com pouca contaminação crustal. Os depósitos tipo Panelas, com

idades modelo Pb-Pb entre 1,2-1,3 representam remobilização de materiais crustais

(Para maiores detalhes, ver item 5.2).

O grupo Meguma, em Nova Scotia, de idade eoPaleozoica, é estudado por Kontak &

Kerrich (1997), que encontram variação nos dados de 8tsr/86sr medido (Sr(m)) entre

0,70118 e 0,72286, com moda principal entre 0,7080 e 0,7150. Não foi encontrada

nenhuma relação consistente entre o Sr(m) e o tipo de veio e a assembléia mineralógica.

Também não foram definidos alinhamentos em diagramas de mistura *tsr/tus. vs 1/Sr,

embora tenha sido notado pelos autores que amostras com mais elevado Sr(m) são os

mais enriquecidos em Sr.

A) Geocronologia Rb/Sr

Ménuge et al (1997) discutem os efeitos da ação de fluidos hidrotermais na intrusão

Costelloe Murvey, na Irlanda. Para um fluido hidrotermal com Sr(m) de 0'711 e uma

idade provável de mineralização de 231 Ma, as idades modelo de amostras do granito

afetadas pela mineralização variam de 290 até 370 Ma, relativo a uma idade de intrusão

para o granito de 400 Ma. Segundo estes autores, o fluido hidrotermal promoveu a

remoção do Sr do granito, rebaixando suas razões *tsr/*ust.

O modelo de Ruiz et al (1984) envolve o cálculo de uma idade modelo Rb/Sr

utilizando-se minerais de ganga pobres em Rb e as encaixantes hidrotermalizadas. A

premissa do método é que as encaixantes sejam ricas em Rb (alta razão Rb/Sr) como

folhelhos e muitas rochas ígneas e metamórficas. Ao contrário, os minerais de ganga

devem ser pobres em Rb, com razões Rb/Sr pfaticamente desprezíveis. Os minerais

propostos pelo método são calcita, barita ou fluorita Parte-se do princípio de que a

composição isotópica do Sr para estes minerais hidrotermais seja similar à aquela das

encaixantes no tempo da mineralização. Dado que estes minerais tem uma razão

isotópica praticamente constante, uma vez que não há adição de Sr radiogênico, sua

razão 875165r reflete a composição do fluido mineralizador ao tempo da mineralização.

Os resultados obtidos através desta técnica, reportados por Ruiz et al (1984), são

concordantes com os obtidos por outros métodos de datação. No entanto, a precisão
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destas idades não são boas. A razão disto, segundo os autores, é a heterogeneidade

isotópica da encaixante ao tempo d,a mineralizaçáo. Outro fator importante pode ser a

presença de múltiplas fontes para o sr do fluido mineralizador, que possuiria também

ùma razão isotópica bastante heterogênea. De acordo com os autores, as melhores

idades seriam as obtidas em depósitos com encaixantes ricas em Rb e c¡ue

permaneceram relativamente homogêneas - sem interferência de metamorfismo ou

diagênese - até depois do evento mineralizante.

Tabela 5.1 - Temperaturas de fechamento de sistema (closure temperature - tc)
para alguns minerais para os métodos, IlAr e Rb/Sr (apud Mezger, 1990' mod.)

Referências e observações

McDougall & Hanison (1998)

Hanison et al (1985)

Mezger(1990)

Purdy & Jàger (1976)
Dodson ( 1973)

MINERAL

IlAr

Homblenda

Biotita

Muscovita

Rb/Sr

Muscovila

5.1.3 Isótopos de Nd

Dadas as suas características, o sistema Sm/Nd somente pode ser usado na construção

de isócronas, requerendo ao menos dois componentes analisados. O sistema Sm/Nd,

assim como os demais terras raras, são considerados como imóveis em relação ao

metamorfrsmo. Evidencias isotópicas mostram idades Sm/Nd em rocha total

concordantes com idades U/Pb em zircões em tenenos onde os sistemas Rb/Sr e Pb/Pb

mostram-se perturbados. No entanto, o movimento de fluidos durante a formação de

novas assembléias minerais pode afetar o sistema Sm/Nd, com mudanças nas razões

Sm,ô{d e to'Nd/tofid, Se os componentes forem minerais, seria necessário que

possuissem idêntica Temperatura de Fechamento do Sistema (Tc). Isócronas internas

Sm/Nd, segundo De Paolo (1987), refletem a idade da paragênese mineral possuidora de

mesma Tc.

A scheelita é um mineral rico em terras raras leves, com variações no conteúdo total de

ETR de até 600 vezes os valores condríticos. Com isso, a scheelita mostra-se um

excelente mineral para monitorar a evolução de fluidos hidrotermais através das razões

530*40"C

280+40'c

350-400 "c

500'c

300-350'c
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isotópicas de Nd. Da mesma forma, se os ETR são móveis nos fluidos mineralizantes,

esta mobilidade pode ser utilizada na datação isocrônica Sm/Nd.

Bell et al. (1989) obtiveram uma idade isocrônica Sm,¡Nd de 2403+/-4'7 Ma (MSWD:

0,7). A isócrona foi calculada a partir de amostras de scheelita geneticamente

relacionada à mineralização aurífera, obtida de três diferentes depósitos no distrito de

Timmins. Os valores de eN¿ obtidos para estas rochas são da ordem f,s +3.2, indicando

valores de material derivado do Manto.no entanto, os valores de Sr e Pb destes

depósitos são bem mais rediogênicos que os do Nd (Kerrich,l99l).

Os resultados obtidos são ainda bastante discutíveis, uma vez que as idades Sm/Nd em

scheelitas são cerca de 200 Ma posteriores às idades U/Pb em zircões hidrotermais

dentro da mesma mesma subprovíncia. Bell et al. (1989) consideram a isócrona obtida

como válida, relacionada a episódios tardios de mineralização de ouro. No entanto,

Kenich (1994) discute se esta idade não estaria relacionada à reativações localizadas no

âmbito da subprovíncia Abitibi, num processo posterior à mineralização aurifera na

região.

Outro mineral com bom potencial para o método Sm^{d é a fluorita. Chesley et al

(1994) apresentam idades isocrônicas Sm-Nd de fluorita de depósitos tipo Mississipi-

Valley do distrito lllinois-Kentucky. O resultado para todas as minas analisadas

conesponde a 27?t17 Ma (e*o:-12,7). Se forem excluídos dados com evidências de

mistura de fluidos o valor sobe para 277+l-16 Ma (e"o:-13,0). O alto valor para MSWD

(49.5) destas isócron¿s é explicado pela variação inicial dos valores de to3Nd/raNd, em

função da interação local de fluidos mineralizantes nas diferentes minas amostradas

durante a deposição de diferentes gerações cle fluorita. No entanto, estas idades

concordam com idades proporcionadas por oul.ros rnétodos de datação. Idades obtidas

para um tipo de fluorita ou da mesma mina apresentam valores de MSWD mais baixos.

Ronchi et al.(1993) apresentam l1 determinações Sm-Nd de depósitos fluoríticos do

Vale do Ribeira. O reduzido numero de amostras para cada depósito impossibilitou a

formação de isócronas. Foram propostas, alternativamente, algumas linhas de

referência, com valores entre 1200 Mq 300 Ma e 65 Ma. Com estas linhas de

referência, estabelecem algumas fases na história hidrotermal da região. Estas idades

formaram dois grupos, o primeiro com eNd pouco negativo e idades modelo < 1,1 Ga, e
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amostras com eNd fortemente negativo (la a -20), e relacionadas com fontes crustais

antigas, estimadas em 2,0 Ga.

Segundo Ronchi et al. (1993) as idades isocrônicas de fluorita dos depósitos do VaÌe do

Ribeira mostram a superimposição de fontes cretáceas sobre fontes antìgas,

proterozóicas. Os dados mostram que a fluorita é um mrneral muito sensível à

remobilizações tardias, sendo úteis na determinação de eventos hidroternlais

pobremente marcados.

Recentemente, Menuge et al (1997) apresentam dados de Sr e Nd de veios fluoríticos

intrusivos no granito Murvay, na lrlanda_ Apesar de apresentarem larga variação nas

razões Sm,4\ld eto'Nd/toNd, não definem uma isócrona. Amostras de fluorita incolor e

purpura, no entanto, estão, dentro do erro, associadas com uma isócrona de referência

de 231 lúa, e que corresponde a idade provável dos veios.

Segundo Menuge et al (1997) a heterogeneida de da razão r43Nd/14\d pode ser

encontrada mesmo a nível de amostra de mão, correlacionada com fases distintas de

crescimento de cristais de fluorita petroglaficamente identificáveis. A heterogeneidade

pode ocorrer mesmo entre cristais de fluorita de mesma fase de crescimento mas

localizadas em veios distintos, com controle efetuado pela razáoto3Nd/tofud das

encaixantes. Para Ménuge et al. (op.cit), uma isócrona Sm/Nd em concentrados de

fluorita similares somente seria possível numa isócrona de concentrados de fluorita de

uma mesma fase, numa escala de amostra de mão.

5.1.4 Isotopos de Pb

Nos inícios da geocronologia, a composição isotópica de galenas provenientes de

depósitos conhecidos era utilizada na construção de modelos de evolução isotópica do

Pb para a Tena. Desde os modelos de Holmes & Houtermans até a plumbotectônica de

Zarlman & Doe (1981), os modelos foram se tornando progressivamente mais

complexos e realísticos. A composição isotópica de galenas de depósitos minerais

conhecidos, eram inicialmente utilizadas na obtenção de idades-modelo a partir da

construção de curvas de crescimento isotópico do Pb (Koppel & Grunenfelder,l9T9).

Estas galenas não devem apresentar remobilizações devido a metamorftsmo ou

diagênese. Recomenda-se que estas idades não sejam calculadas para terrenos pós-

arqueanos, dada a complexidade dos diferentes reservatórios terrestres. No entanto,

idades-modelo PbÆb para galena, pirita e altaite, obtidas para os depósitos mesotermais
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de ouro arqueanos em Kambalda e Kalgoorlie (Austrália) são reportadas por Mueller et

al. (1991). Estas idades, embora se tratem de idades-modelo, são concordantes com os

principais episódios de mineralização na região, em 2630 Ma. No entanto, Kerrich

(1991) assevera que idades-modelo, dada as incertezas nas premissas dos modelos de

evolução do Pb, podem superestimar a idade da mineralização em até 70 Ma.

O modelo de plumbotectô nica (Zartman & Doe, 1981), estabelece três grandes

reservatórios terrestres: o manto superior, a crosta inferior e a crosta superior. Durante

os processos de orogenia é gerada uma nova porção de crosta, quando ocorre a

transferência de U, Th e Pb destes reservatórios para a região orogênica onde a nova

crosta é gerada. O resultado deste processo é que os diferentes ambientes tectônicos

amostrados exibem comportamento bastante característico, como resultado das

interações entre estes elementos nestes sítios terrestres.
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5.2 GEOCRONOLOGIA E GEOLOGIA ISOTOPICA DO JAZIMENTO

5.2.1 Método I{./Ar

Foram processados quatro separados minerais de muscovita e sericita, das mais diversas

proveniências dentro da Mina do Mono, e estão sumarizados na Tabela 5.2 a seguir'.

Tabela 5.2 - Dados IlAr para separados de sericita e muscovita da Fnixa do
Barreiro e do maciço granítico

A amostra PT-4 é um separado de muscovita proveniente de um pequeno corpo

pegmatítico tabular decimétrico cortando as rochas graníticas. A muscovita nesta rocha

é abundante, com cristais bem formados e sem deformação associada. Como se trata de

um corpo tardio em relação ao conjunto do maciço, este valor representa uma idade

mínima para o resf¡iamento magmático do corpo granítico em 602+14 Ma, porém

próxima da época de formação do pegmatito.

Comparado com as idades IIA¡ em muscovita obtidas para as rochas metabásicas do

Povinho de São João, situadas na periferia do maciço granítico obtidas por por Maniesi

(1997), da ordem de 675 Ma, temos que o granito está se resfriando logo após o

metamorfismo regional, supondo Tc de 530o C para o anfibólio no sistema K/fu, A

idade marcada pela muscovita do pegmatito é um forte indicativo que nesta época o

maciço granítico se comportava como um corpo quase sólido, fraturando-se e

comportando intrusões de corpos tabulares, como os pegmatitos, e, também,

provavelmente, os traquitos da galeria 805 da Mina do Polaco analisados no capítulo 4.

As amostras V-5 e MM-10 são provenientes da zona mineralizada e são compostos por

sericita. A amostra MM10 conesponde a um bolsão de sericitas no interior do veio

mineralizado, no painel 2 da mina do morro, nível 1. A amostra V-5 compreende

No lab No campo material rochå

K

(vù

Dfro

("t")

ÆnoRad

CcSTP/g

elo*)
(./.)

Id.ìdc (Ma)

7613 MM-IO sericitå VeioQz 8,8638 0.5 24',7.13 2,96 í)4+11

76'14 v-5 sericita Veio Qz 8,ó151 1,0956 212,07 2,56 54lat3

't'733 Pr4 muscovita Pegmatito 8,7113 1,1405 241,87 3,4 602+15

7734 MM-28 sericitâ Gouge de falha 8,3550 0,6213 199,0 2,83 52ß+ 10
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sericitas com crescimento epitaxial nas bordas de um pequeno veio de quartzo de

direção N40E com mergulho para SW no painel 3 da mina do Morro, nível l Estas

amostras apresentaram idades, respectivamente de 604+l I e de 543+10 Ma. O primeiro

dado parece refletir o início dos processo tardi-magmáticos do maciço granítico,

relativamente contemporâneos ou logo após a cristalização dos pegmatitos. a

granulometria maior neste concentrado pode ser o responsável pela manutenção da

idade relativamente elevada, enquanto que os outros concentrados, mais linos,

obtiveram idades mais jovens.

A segunda idade, em 543 Ma pode signifrcar processo de perda parcial de Ar durante

processos posteriores de reativação. A idade mais antiga, dentro do erro com a idade de

geração de muscovita tardi-magmâtica, o que sugere uma certa concomitância entre

estes dois processos.

A amostra MM-28 corresponde a amostra de sericita proveniente de um gouge de falha

tardia, de um a zona de sombra de pfessão no nível 2 da Mina do Morro. Este resultado

está em concordância com os dados obtidos na isócrona Rb/S¡ rocha total e com a

isócrona de lixiviado de sulfetos. Parece marcar os episódios que fecharam o sistema

responsáveis pela estruturação final dos veios auríferos.

Os dados obtidos pelo sistema I</Ar em concentrados de muscovita e sericita na Mina

do Mono mostram que o granito tem seu período tardi-magmático por volta de 600 Ma'

com a formação de pegmatitos e aplitos.

Reativações posteriores, por volta de 527+10 Ma, para a sericita em zonas de

cisalhamento, indicam a idade mínima de mineralização para a área, como será visto

adiante.

5.2.2 Metodo Sm/l'[d em fluorilas

Quatro concentrados de fluorita foram analisadas e datadas pelo método Sm/Nd. Os

separados minerais são provenientes de cristais de fluorita associados aos veios de

quartzo-sulfeto principais. Os resultados estão na Tabela 5 2 a seguir.

Estes dados alinharam-se no diagrama isocrônico Sm,t'{d apresentado na figura 5.1, com

uma idade de 616+36Ma (razão Inicial 0,510963+'1.2), MSWD 1.9. o eNd(cHtR) calculado

para esta isócrona apresenta valor de -17,2, indicando cla¡amente a influência de

material crustal como fonte do material analisado. O alinhamento de fluorita branca



126

com fluorita violeta de mesma amostra é indicativo de que estes minerais encontram-se

homogeneizados isotopicamente.

Tabela 5.2 - Dados Sm/lld parâ fluoritas de veios de quartzo da Mina do Morro

0,51f6
0,18 0,30 0,34

totsm/t4nNd

Figura 5.1 - Isócrona Sm-Nd para os cristais de fluorita da Mina do Morro

Estes idade representa provavelmente uma idade de fracionamento isotópico da fluorita

nas zonas de cúpula do granito durante o estágio tardi-magmático. Assim, esta seria a

idade de formação da fluorita. Aparentemente, o maior fracionamento do sistema se dá

durante as etapas finais de formação do granito, durante o processo tardimagmático.

Dado que a fluorita ocoffe num largo espectro temporal, associada a formação do veios

de quartzo, isto aparentemente signiflrca que não houve fracionamento importante do

sistema Sm-Nd durante a deformação a que foi submetida. Estas idade representaria,

portanto uma idade de final de magmatismo, concordante, dentro do ero analítico, com

It
oz o,stzt

E
P o,srzz

no lab ìo camp( coloraçáo sm (ppm) {d (ppm) Sm/Nd etro Nd/Nd erfo Fsm/Nd

1089 v13A V¡oleta 'f ,088 2,68 0,2274 0,0009 0,5'11889 0,000012 0,16

1091 v13b v¡oleta 0,7 47 1,63 0,2271 0,0011 0,512053 0 000026 0,41

1093 mm21 violeta 0,97 1,402 o,4'185 0,0015 0,512686 0,000026 1,13

't 094 mm21 branca 0,503 0,852 0,3575 0,0012 0,512394 0,000014 0.82

q/

..t'

.-x Ag€=616r36Ma
lnÌt&ìl "'Nd/r¡¡Nd =0.510964 l 0.octoo72

MSWD = 1.9
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dados IlAr de formação tardi-magmática de pegmatitos e de hidrotermalismo

associado.

Desta forma, apesar da fluorita que construiu a isócrona estar situada no interior dos

veios, aparentemente o maior processo de fracionamento a que estaria submetida seriam

os processos finais de diferenciação magmática. Este processo comumente ocorre com

processos de datação de rochas metassedimentares, cujas idades, mais antigas que os

eventos que formaram os diferentes materiais, é interpretada como a idade do protólito

(Tassinari et al, 1996).

5.2.3 Método Rb/Sr

Pelo método Rb/Sr apresentamos três resultados isocrônicos, correspondentes a uma

isócrona da rocha encaixante alterada hidrotermalmente e duas isócronas de lixiviados

de sulfetos.

B) Isócrona Rb/Sr da rocha encaixante alterada

Os resultados a seguir apresentados dizem respeito a dez determinações Rb/Sr em roòha

total do g¡anitóide encaixante, e dois conjuntos de amostras de lixiviados de Sr em pirita

procedentes dos veios mineralizados e de zonas de falha tardias.

As amostras do granito, em número de quatro, apresentam alteração pervasiva distal

(microclinização e cloritização de anfibólio e biotita), algumas com carbonatação. Uma

amostra de autólito microgranular, associado a amostra de granito MM-14a, também

encontra-se alterado. Estas amostras foram coletadas numa mesma galeria do veio norte,

nível 2 (amostras MM-5, MM7, MM14 e MM15)

As amostras mais intensamente alteradas foram seF,aradas em três grupos : 1) a amostra

GIA e G3 A" com ligeira alteração filica; 2) a amostra G3D, com forte alteração filica e

3)a amostra G3E, com alteração filica (G3E-1) e argilica (G3E-2). Estas amostras foram

coletadas na mesma galeria do veio norte, nívet 1 (Gld e G3d G3D e G3E ).
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Tabela 5.3 - Resultados Rb/Sr de amostras da encaixante h idroternrnlizad¡. ßíirta
do Morro

Nor-AB AMosrRA RocHA MAT Rb(pp,D) sr(ppm)

t3629 MM-5 graniro pouco alter¿do RI* ló8.11 ll4j.2 0 5?lì,1+lll (l -l.l jl*9

13ó30 MM,7 sranito pouco alterâdo RT 133.8 lo2tì.ll 0 376.1È:j I 0 7l:ijl+g

13635 MM-14 sranito pouco alterâdo RT 152.6 972.5 ().4j.13+38 0.713:ì7+9

13636 MM-15 e¡anito pouco slterado RT 158.3 632.3 0.7251+61 0 71581ì+9

13638 MM-l4a Enclave mic¡osranulff RT 512.59 669.33 2.2205*309 0.72637+8

13631 CIA ganilo hi&oternalizado RT 254.3 533.5 1.3800+390 0.70930+9

13632 G3A srar¡ito hid¡orennalizado RT 191.4 727.3 0.7621!63 0.7l5fil+9

13633 c3D grånito hidro¡ermalizâdo RT 264.8 682.4 L1246+94 0'72005+9

13634 G3E-l g¡anìto hidrotermalizâdo RT 244.8 351.2 2.OZl0*57 0.725116!9

13639 G3E-2 hidrotermalito RT 132.4 136.2 2.820!80 0.7312GL10

ERT: rocha total

Seis pontos do granito alinham-se formando uma isócrona modelo 3, com idade de

526+23 Ma (ri 0,70995, MWSD : 6,1), calculados pelo programa ISOPLOT (Ludwig,

2000). Dos pontos que formaram a isócrona, os pontos MM5, MM7 e MM-14b são

pontos de granito pouco alterado, assim como é pouco alterado o enclave microgranular,

ponto MM-14a. Já a amostra G3A apresenta-se com alteração filica, e a amostra G3E-

2 corresponde a amostra de alteração argílica. Ficaram fora dos cálculos a amostra G3E-

1 e Gld e MM- 15, que correspondem a amostras com forte alteração filica e com

vestígios mais intensos de carbonatação, respectivamente.

A não colinearidade dos pontos mostra que não ocorreu homogeneização isotópica

completa pelo evento datado, em todas as amostras analisadas. Apesar de constituir uma

amostra com MSWD baixo, a incidência de alteração de diferentes tipos na amostra

torna a isócrona praticamente uma amostra de referência. O fato da amostra G3E-2

situar-se no calculo da isócrona parece mostrar que houve rehomogenização isotópica

durante a alteração argílica. A alteração filica, por outro lado, procedeu-se em sistema

aberto para o Sr.

O hidrotermalismo que afetou a encaixante granítica parece possuir um comportamento

de sistema fechado para o sistema Rb/Sr em relação as rochas que sofreram cloritização

de biotita e anfibólio, além de pertitização. Também parece ter havido homogeneização

isotópica durante os processos de argilização, com o aproveitamento do K liberado no

Iìt'' sr" sr" srs6
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sistema para a formação de sericita e illita. Já os processos de alteração filica se

processaram em sistema aberto, com perda de K* e consequentemente Rb para o

sistema, rebaixando as razões iniciais nestas zonas.

Desta forma, a idade obtida na isócrona da Figura 5.2 representa uma idade de evento

hidrotermal, ou mesmo uma idade mínima para sua homogeneização. A razão inicial

obtida, de 0,7099, indica claramente processos crustais.

gnz
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Figura 5.2 - Diagrama isocrônico Rb-Sr para rochas graníticas pouco alteradas do
maciço granítico Passa Três. Os pontos reprerìentados por triângulos não estão no
cálculo da isócrona.

Da mesma forma como já verificado no capitulo 4, o processo de alteração hidrotermal

do granito, não altera significativamente o sistema Rb/Sr. Ao redor das zonas de

cisalhamento intemas ao Branito, onde se desenvolvem os veios de quartzo-sulfeto, é

onde ocorrem os efeitos da alteração filica, que plomove a remoção do Sr das rochas

alteradas, modificando as razões ttRb/tus.. A alteração argílica, a mais tardia no

desenvolvimento do sistema, está relacionada com a saída tanto de Rb quanto de Sr do

sistema, da mesma forma rebaixando as razões *tRb/*usr. No entanto, apesar deste

processo, as evidências levantadas pela amostra G3E, que apresenta ligeiro ganho de Rb
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pela porção com alteração filica e homogenização isotópica pela porção argilizada'

mostram que, ao menos a nivel de amostra de mão, consegue se homogetlizar

isotopicamente.

C) lsócronas de Lixiviados de Sulfetos

Os dados de lixiviados de duas amostras de sulfetos (pirita) são analisados e discutidos a

seguir. A amostra V-14 corresponde a sulfetos associados à formação dos veios de

quartzo intemos ao corpo granítico. Estes cristais de pirita acham-se fraturados, com

preenchimento de interstícios por calcopirita, bornita e ouro. A amostra MM-25, por

outro lado, corresponde aos cristais de pirita contida em gouge de falha tardia que

desloca o veio sul, no nível 2 da mina do morro.

Tabela 5.5 - Dados Rb-Sr para os lixiviados de sulfetos, åmostrâs V-14 e MM-25

no lab n camDo Rb(þþm) Sr(Dpm) x ERRO Y ERRO

t4243 VI4RT 1,03 ¿+ó, to 0,12 0,0003 0, t62 0.00008

t4243 vl4L4 15 13.64 0.0303 0.0004 0, 153 0.0001-5

t4243 vt4L2 2,8 5t4,71 0,0158 0.001 0. t4'7 0.00014

14243 V14L3 4.18 537,06 0,0225 0,0005 0. t7 0.00022

t4243 VI4L5 I,66 15E.77 0.6743 0,0066 o,71627 0.000t I

4243 VI4L5 0.41 t.74 0,6743 0,0066 0;71621 0.00011

264 MM25RT 11,95 59,47 0,5823 0.0532 o.7193 0.00003

264 MM25LI 24.35 1364.58 0.0517 0.0235 0, 201 0.00043

264 MM25L2 43.32 2691.81 0.0466 0,0159 0, 273 0.00035

264 MM25L3 96,68 79s,52 0.3519 0.0053 0. 336 0 000t I

264 MM25L4 353 1733,23 0,5E99 0.0502 0. 482 0.0004

4264 MM25L5 l0.l I 5lt 5.5231 o,4352 0,742 0.00095

att

ø

l|t-- Age = 510 ì 32 Mâ

tnitiâ1ú¡s¿Û6sr =0.? 1137 i o.ooo19
MswD = 0 41

o,112

0,710
0,4

eTRb/86sr

Figura 5.3 - Isócrona de lixiviados de sulfetos, amostra Vl4.
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A amostra de lixiviados de sulfeto v-14 formou uma isócrona de 510 + 32 Ma. Apesar

do alto erro associado, esta idade apresenta um MSWD de 0,41, correspondendo a uma

isócron4 de acordo com os postulados de Kawashita et al (1991). Foram retirados da

isócrona os pontos correspondentes aos lixiviados Ll e L4. Estes pontos, devido as

especificidades do ataque químico seletivo, são os que apresentam o maior erro

analítico associado.

Por outro lado a isócrona apresenta uma grande concentração de pontos próximos da

origem, e que condicionam a sua razáo inicial. O único ponto localizado afastado, e que

conferem o espalhamento da isócrona, ponto L5, acaba condicionando a idade.

A razão inicial obtida, de 0,7113, é pouco maior que a obtida para a isócrona do granito

hidrotermalizado, a qual se encontra dentro do erro analítico. O conteúdo de Sr

radiogênico num cristal de sulfeto é fortemente controlado pela presença ou não de Rb,

o qual não se encontra na estrutura cristalina destes minerais. A quantidade de Rb

obtida, por volta de I ppm, é admitido como proveniente de Rb effático que

acidentalmente se alojou em imperfeições estruturais destes sulfetos. Assim, é de se

supor que este aumento ta razáo isotópica se deva a interação entre os fluidos

hidrotermais com os fluidos provenientes do granito em seus estágios frnais de

cristalização. assim, boa parte do Sr seria Sr radiogênico, marcando assim a idade de

formação da assembléia sulfetada.

Estas considerações permitem situar a idade obtida como a idade da entrada da

calcopirita no veio. Como a deposição de pirita no veio é anterior à deposição do ouro,

em fraturas no seu interior, associada à calcciplita, esta entrada de novos sulfetos no

sistema deve ter rehomogeneizado isotopicanÉnte a pirita. No entanto as razões

isotopicas de Sr(m) para a calcopirita indicanr valores mais altos que 0,711. Estes

valores podem ser indicativo de remobilização interna destes minerais dentro do próprio

veio. Como a calcopirita apresenta um comportanìento mais ductil que a pirita, esta se

remobiliza mais facilmente e pode carrear outros sulfetos asociados, e mesmo o ouro.

Se o material analisado está associado à deposição do ouro, conforme discutido no

capítulo 4, esta idade representaria a idade de mineralização nos veios do granitóide

Passa Três. No entanto, se a idade de 0,711 é representativa do veio como um todo,

estas razões mais altas da calcopirita (0,713-0,716) podem ser indicativos da
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remobilização deste mineral com o oufo no episódio que rehomogeneizou as pintas que

forneceram esta isócrona de 526+23 ][la.

o246
87Rb/8tsr

Figura 5.4 - Isócrona de lixiviados de sulfetos, amostra MM-25

Por outro lado, a isócrona de lixiviados discutida a seguir refere-se a amostra MM-25,

que representa pirita euédricas associadas a zonas de falha tardias, posteriores à

mineralização. A idade obtida para esta amostra foi de 384+62 Ma, com ri de 0,7114 e

MSWD de 0,25. Desta vez, dois pontos próximos da origem acabem condicionando a

razáo inicial e um único ponto controla o espalhamento

A quantidade de Rb verificado neta amostra, , da ordem de 11,9 ppm, representa uma

quantidade demasiado grande, influindo significativamente no conteúdo isotópico. O

caráter mais radiogênico do Sr desta amostf4 que se reflete também em valores de Pb e

de ôl3C também mais altos, se comparada com a da amostra anterior, levam a crer que

esta isócrona, apesar de pouco precisa, dentro de seu erro analítico, representa o registro

de um evento tardio que remobilizou os veios e alterou sua configuração original Pode

representar, por exemplo, movimentações de falhas tardias associados aos fenômenos de

cratonização da plataforma, já em tempos Devonianos.

contando com o erro máximo, a idade chegaria a 450 Ma e poderia de alguma forma

estar relacionados com a formação/geração da bacia Camarinha, segundo indicações a

partir de isócrona Rb/Sr em sedimentos da formação Cama¡inha de Moro (Moro)

oata.por¡r efror elllÞses åfe 68 3% .onf 
. -

-.)

Age = 384 + 62 Ma

lnitial stsr/¡6sr 
= 0.71 146 I 0.00038

MSWD = 0 25
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5.2.4 Geoquímica Isotopica do Sr, do Nd e do Pb

D) Isótopos de Sr

Os dados 5187/5186 de seis separados minerais de fluorita, sete de calcita e nove de

sulfetos são apresentados nas Tabela 5.6,5.7 e 5,8, respectivamente, Estes concentrados

minerais foram retirados de diversas situações dentro da mina e que serão a seguir

descritas.

As amostras MP-2 e VlC são carbonatos dentro dos veios mineralizados,

acompanhando a brechação hidrotermal. Esta brechação é mais visivel nas amostras

MM-23 e MP-10. As amostras G4C, MP-II e MM-24 representam pequenas vênulas

mais tardias cortando tanto o veio como suas encaixantes graníticas'

os dados de Sr medido (sr(m)) para estas amostras variaram etfire 0,713742 e 0,71103.

Não se observam quaisquer diferenças na razáo Srst/Sr8u que possam refletir variações

geográficas e/ou temporais entre as amostras, seja nas amostras na encaixante seja nas

amostras no veio mineralizado. Estes valores são maiores que os valores da razão inicial

do granito (0,70995).

Figura 5.5 - Histograma dos resultados de sr(m) parâ carbonâtos e sulfetos das

minas do Morro e do Polaco.

Os seis resultados obtidos para fluoritas resultaram de separados coletados em veios de

quartzo associados a sulfetos, em diversas situações geogrií'ficas dentro da mina do

Morro. Apenas uma amostra (MM-19) reprenenta fluorita em associação com a

alteração argílica. Praticamente todas as ocorréncias de fluorita na Mina do Morro

possuem coloração que variam de azul pálido a violeta. A única ocorrência de fluorita

branca foi a descrita e separada na amostra MlVf2l
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Tabela 5.6 - Dados isotópicos de concentrados de Fluorita da Mina do lvlorro

SPR No. Campo Material srEt/sr86 Erro

t4321 v-l3A A63 Fluorita"/Veio Qz 0.711420 0.000006

14322 MM-19 463 Fluorita 0.7 t l0l8 0 000014

r432i v-l38 A.63 Flu orita,A/eio Qz 0,71I187 0.000071

1432¿ MM-20 463 Fluorita/Veio Qz 0.71t321 0.000002

1432: MM.2\IV 463 Fluorita/Veio Qz 0.71 143 I 0,000050

1432( MM-21/B 463 Fluoriø/Veio Qz 0,7t1684 0-000028

os resultados de sr(m) para fluoritas estão colocados na tabela 5.6, observa-se que

todas as amostras analisadas tiveram Sr(m) 0,7110 e 0,7116, que representa a moda

também para os carbonatos. A variação obtida nestes, contudo, é resultado da interação

com fluidos tardios ricos em Rb, que podem altefar significativamente estas razões.

Com os separados de fluorita, aparentemente isso não ocofi.eu Aliado ao fato de que

estes separados representam importantes etapas de formação da assembléia que

acompanha a deposição do ouro dentro dos veios, este fato parece coffoborar o fato de

que o valor de Sr(m) de 0,711 é o resultado mais próximo do valor mínimo do fluido

mineralizante na Mina do Morro.

Também foram analisados os dados de Sr(m) de sulfetos nas minas do Morro e do

Polaco. As amostras MM-25 e MM27 representam material de gouge de falhas tardias

cortando os veioS, sendo que as demais pertencem a sulfetos associados aos veios

mineralizados. A amostra MM-16, está associada a veios com forte alteração argílica

superimposta. No geral, os dados de Sr(m) dos sulfetos da mina do morro apresentaram

uma grande dispersão de valores, desde 071160, próúmo dos menores valores dos

carbonatos, até cerca de 0,719.

A amostra MP-7b apresenta valores pouco mais altos para a calcopirita, que é

predominante nesta porção do veio. Os valores obtidos para a pirita dos veios

mineralizados Vl3 e V14 são igualmente baixos, da ordem de 0,711. Os valores obtidos

para as amostras de pirita em gouge de falha apresentaram valores entre 0,71234 e

0,719.
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Tabela 5.7 - Dados isotópicos de concentrados carbonatos da Mina do morro

NO LAB AMOSTRA ROC}I,C MAT S¡87/3186 ôllcoau ô''o.-.*

r3"133 l\llP-2 veio qz-sùlfetos çarb 0.71342*10

t3735 G4-C gr¿nilo hidrotermâlizådo c¿rb 0.'712'll+8 _)) l3_ I

13736 MP-IO veio carbonó1ico ça$ 0.71 l8Gj7 -1,5 12,9

13737 MP.II veio carbonatico carb. 0.71327*8 2,1 t2,9

13738 vlc veio qz-sùlfetos c¿rb. 0.71265+9 _1 0 t2,3

13739 MM-23 bre¡ha hid¡otermal ca¡b. 0.71t7t!4

t3'140 MNI24 granito hidrotcrmslizådo carb 0.71r03+9

Tabela 5.8 - Dados isotópicos de concentrados de sulfetos da mina do Morro e do
Polaco

{O LAB \MOSTRA rOCHA MAT ttsr/&s¡
ô3{s

t3831 úP-l reio qz-sulfetos Py 0.71229+ll _1 1

1383i MP.I ¡eio qz-sulfetos cpv 0.71560a15

13831 MP-2 [eio qz-sùlfetos Py 0.71160j9 -0,8

13834 MP-2 veio qz-sulfetos cpy 0;11692119 42

13835 v-13 veio qz-sulfetos Py 0.71159+09

1383( v-14 reio qz-sulfetos Py 0.71l9GI09 -0,5

1383 tIP.6 I'y 0.7l3l &+08 -0,8

1383t '¡P-78 reio qz-sulfetos cl)y o.71204+12 -l

1383f v{M-16 eeio qz-sulfetos PY 0.71786+12 -2,1

1384( 7INT-25 3ouge de falha Pv 0.71479+9 4,3

13841 \rNI-27 iouge de falha pv 0.71234+10 t,9

Aparentemente os valores de Sr(m) obtidos para os separados de sulfetos apresentam-se

concordantes com os obtidos para os separados de carbonatos e fluorita. Os valores mais

altos de Sr(m) provavelmente representam remobilizações tardias, como no caso dos

valores de calcopirita e pirita discutidos anteriotmente (ver isócrona de lixiviados de
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sulfetos). Ou, alternativamente, essa variação seria devida a uma mistura do Iìujdos

mineralizantes mais pobres com fluidos ta¡dios mais ricos em Sr, como é o cas¡ de

zonas de alteração argílica e de gouge de falhas tardias em relação com o eve to

mineralizante.

Da mesma forma, os dados de Sr(m) para cafbonatos e sulfetos de uma mesma an.ìostra

de mão (amostraMP-2) mostram que contem carbonatos (calcita ferrosa) com valores

de 0,71342, enquanto que a pirita apresenta 0,7116 e a calcopirita 0,71692.

Os valores de Sr(m) para estes sulfetos e carbonatos representam uma boa contribuição

de fluidos do próprio corpo granítico em sua composição. Os valores ligeiramente mais

elevados podem significar tanto uma contribuição das encaixantes ricas em Rb quanto o

aporte de Sr derivado da alteração filica, que como vimos remobilizou fortemente o Sr

do granito. Os valores obtidos de Sr(m) podem também significar um aporte de fluidos

provenientes das encaixantes do granito, principalmente mármores e rochas calcio-

silicatadas.

De maneira preliminar, pode-se concluir que o fluido mineralizante está fortemente

relacionado com fluidos do próprio granito, sendo provavelmente ortomagmático. Os

dados ligeiramente acima dos valores da razão inicial do granito parece estar

relacionada com âporte de Rb e Sr proveniente da alteração das encaixantes dos veios.

Pelo menos parcialmente, podem apresentar derivação externa ao corpo granítico. Os

valores mais altos de Sr(m) estão relacionados com contaminação da pirita com uma

nova geração de material sulfetado, como no caso das separados de calcopirita, ou com

mistura de material mais evoluído em zonas de alteração argílica e falhamento tardio.

Os valores das razões iniciais dos minerais associados a mineralização, em torno de

0,711, são ligeiramente elevados em relação à razão 875r/863r do granito, na época da

mineralização. Este fato sugere que os fluidos são principalmente provenientes do

próprio granito, com alguma participação subordinada das rochas encaixantes regionais.

Os valores diferentes, maiores, da ordem de 0,717, podem estar relacionados com

remobilizações ainda mais tardias de Sr, em geral ligados a reativações de falhamentos.

A presença de Rb nos minerais analisados pode ter contribuido para esta diferença de

valores de Sr(m). De todos, o mineral que se mostrou mais concordante foram as

amostras de fluorita, geralmente concordantes com os valores correspondentes à razão
8tS16Sr assumida para o fluido mineralizante.
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5.2.5 Reflltddos Isotópicos Pb/Pb em sulfetos

Três amostras de piritas foram selecionadas para análise pelo método Pb/Pb, com o

intuito de dar indicações sobre a área fonte dos solutos mineralizantes. Para tanto foram

escolhidos as amostras V14 e MP1, que representam piritas de veios de quartzo-sulfeto

mineralizados e a amostra MM27, que representa gouge de falhas mais tardias, que

cortam a truncam a mineralização.

Figura 5.6 - Diagrama de plumbotectonica de Zartamn & Doe (1981) mostrando a sit ação de

amostras de piita da mina do Morro.

No diagrama uranogênico podemos ver que as amostras concentrados minerais de pirita

dos veios de quartzo-sulfetos estão situadas próximo à curva do orógeno, com alta razão

UÆb, com idades modelo entre 7,2 e 1,6 Ga. Estes dados representam fontes mistas

com contribuição da crosta superior, O pontcr nlais deslocado representa amostra

relativa a gouge de falha, indicando a presença de remobilizações tardias de Pb no

interior do depósito.
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os diagramas toriogênicos indicam a presença de Pb proveniente de fontes situacias na

crista inferior, provavelmente relacionada com os granulitos do embasamento

Quando comparados com materiais provenientes de outros depósitos do vale do Ribeira,

os dados Pb/Pb da Mina do Morro estão associados com o campo dos depósitos tipo

Panelas, e são ligeiramente mais radiogênicos que os depósitos do tipo Perau. Também

se situam próximo aos dados das amostras do depósito aurífero de Piririca (Nogueira,

1990).

5.2.6 Isotopos Estaveis

E) Isótopos de C & O em carbonatos

Os dados de C e O foram obtidos em amostras de calcita ferrosa, provenientes de

diversas situações dentro da mina. Estes dados foram obtidos na Universidade de

Calgary, sob supervisão do Dr. Sundaram Iyer.

Em ambientes hidrotermais, as razões ttcl'oc e tto/tuo ap.esentam grande

sensibilidade a diversas mudanças fisico-químicas do ambiente hidrotermal, como

temperatura, composição do fluido, fracionamento mineral/fluido, PH, efervescência,

separação de fases, troca de pressão e estado de oxidação (Ohmoto, 198ó; Kerrich,

re87).

Os dados de isótopos estáveis obtidos na Mina do Morro durante o presente trabalho

compreendem quatro analises de C e O em carbonatos. A seguir vamos discutir estes

resultados e suas implicações na gênese do depósito.

Os dados obtidos para amostras de calcita proveniente da Mina do Morro estão plotados

na figura 5.7 a seguir, Os carbonatos da Mina do Morro estão plotados próximos a

carbonatos da Mina de Canoas (Daitx, 1996). A figura mostra um trend correspondendo

ao empobrecimento isotópico destas calcitas resultante do processo hidrotermal. Para os

escarnitos da ârea de Itaoca, Mello & Bittencoun (1998) sugerem que este padrão, com

afastamento dos padrões isotópicos mais empobrecidos em relação a calcila magmática

sugere a forte predominância de fluidos derivados do pacote meta-sedimentar.
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Figura 5.7 - Diagrama isotópico carbono x oxigênio mostrando a composição dos
carbonâtos analisados (cruzes azuis) , comparados com carbonatos da mina
Canoas de Daitx (f996)( quadrados para calcita e triângulo para dolomita).
Campo dos mármores proterozóicos segundo Veizer & Hoefs, (1976). Extraído.de
Voicu et al., 1999.

F) Isótopos de S em sulfetos

Dados de composições isotópicas de minerais hidrotermais sulfetados são controlados

pela composição isotópica total de ô3aS proveniente dos fluidos, pela temperatura, ,

Fe2, PH no local de mineralização. A composição isotópica é vista como a característica

das fontes de fluidos, enquanto que as outras estão relacionadas principalmente com o

ambiente de deposição (Ohmoto, 1986; Ohmoto & Goldhaber, 1997).

Os dados de ô3aS foram obtidos a partir nove determinações em sulfetos em várias

situações dentro da mina, de acordo com a figura 5.8 a seguir. As diferentes fases

sulfetadas apresentam uma diferença bastante clara, com os valores de calcopirita

sistematicamente mais baixos que os da pirita corno conseqûência das diferenças nos

fatores de fracionamento entre estes minerais (Iloefs, 1996 ).

Segundo McCuaig & Kerrich (1998), a maioria das composições totais de ô3aS em

sulfetos e sulfatos em veios auríferos está restrita ao intervalo de 0 a +9 per mil.
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Segundo estes autores, composições de enxofre situadas entre -l e 'r8 per ntil podem ser

derivadas seja diretamente de magmas seja indiretamente por dissolução e/ou

desulfrdação de minerais magmáticos sulfetados ou a média de enxofre da crosta

superior.

Figura 5.E - Histograma com os dados de õ3aS para sulfetos da Mina do Morro

Assim, o valor de ô34S de +4,3 obtido para uma amostra de pirita proveniente de gouge

de falha do nível 2 da mina do Morro parece sei uma modificação processada durante o

transporte deste enxofie por soluções tardias. De acordo com Hoefs (1996),

provavelmente em condições de baixo Fe2 e alto PH. .
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6.I

MODEL./IGEM DO DEPóSITO

MODELOS ANTERIORES

Entre os primeiros trabalhos que sobre a gênese das mineralizações auríferas associadas

ao Maciço Granitico Passa Três, Soares e Góis (1937) assumem, como uma premissa

inicial de trabalho, que o ouro teria sido dissolvido a partir das encaixantes por fluidos

meteóricos. Estes autores associam a formação dos veios à colocação do corpo granítico

na terminação transtensional da Falha do Ceme.

Os modelos posteriores (Biondi ,1991; Chiodi Fo et a1.,1989; Piekarz et al.,l99l; e

Piekarz, 1992) defendem que a mineralização aurífera teria sido introduzida no Maciço

Granitóide Passa Três em seu estágio magmático, concentrando-se nos estágios finais

do sistema.

Por outro lado, Chiodi Fo et al. (1989); Piekarz et al. (1991) e Piekarz (1992), dado o

quimismo do granito, os tipos e a seqüência temporal das alterações hidrotermais, e a

provável origem magmática para o ouro e o enxofre, discutem a possibilidade de

oconência de mineralização do tipo pórfìro.

6.2 DISCUSSÃO DOS DADOS

O maciço granítico, de quimismo cálcio-alcalino, apresenta-se na forma de um pequeno

corpo estruturalmente controlado e pouco diferenciado, com composição sienogranitica

predominante. Nas etapas finais de colocação do corpo, houve a entrada de material

magmático residual, com a formação de pequenos veios apliticos e pegmatíticos. Nesta

etapa, houve a intrusão de material básico, represeatado pelo dique de traquito no nivel

805 da Mina do Polaco. A fraca foliação apresentada localmente, em geral concordante

com a estruturação regional, indica que a cristalização se deu na presença de campos de

tensões importantes.

Este granito se posicionou num contexto pós metamórfico de resfriamento, em

condições de fäcies xisto verde médio a alto. A idade K/A¡ de 674 Ma para os
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anfibólios das rochas básicas de Povinho de São João obtida por Maniesi (1997)

representa uma temperatura de fechamento de sistema regional para este mineral, da

ordem de 530 oC,

O processo hidrotermal tardi-magmático do corpo inicia-se pelo quebramento dos

minerais máficos, como biotita e anfibólio, gerando fluidos ricos em K e Mg, gerando

as alterações hidrotermais pervasivas, afetando também o microclinio e o plagioclásio.

Estas reações, segundo Smith & Brown (1988), se deram em temperaturas de 300 a

500oC, em estágios magmáticos tardios.

Os dados de inclusões fluidas relacionados com cristais de quartzo de provável origem

hidrotermal, mostram que os fluidos relacionados com estes processo de alteração filica

e pela geração de veios de quartzo no interior do corpo granítico ocolTeu em

temperaturas por volta de 300 a 340 oC e a pressões que podem ter variado ao redor de

2,0 Kbar (Bowers & Hegelson, 1985) ou até mesmo 3,3 Kbar (Brown & Lamb, 1989).

Estes episódios termais devem ter sido os responsáveis pelo fechamento do sistema

IlAr da sericita (amostra MM-10), pouco após o resfriamento nos veios pegmatiticos.

O fracionamento tardi-magmático da fluorita causou seu alinhamento em diagrama

isocrônico com a idade de 616+36 Ma, que reflete a idade final de colocação do corpo.

Os valores de e¡q66¡¡, por volta de -17, indicam para este mineral um caráter

acentuadamente crustal, pouco inferior ao do maciço (en(ooo)= -15), mostrando mistura

do material magmático com pequena proporção de material proveniente da pilha

encaixante do granito.

Os dados de isótopos de Sr de carbonatos, fluoritas e sulfetos da Mina do morro,

analisados em itens anteriores, possuem valoresi tnínimos de 0,71 I . Como vimos, os

resultados maiores são resultados da entrada de R'b nos minerais encaixantes ou mistura

com fluidos tardios mais endquecidos 
"rn 

*tS.. O dado de razão inicial obtido para a

isócrona RT do granito hidrotermalizado é da orclem de 0,709, sendo relativo a mistura

de fluidos do granito com uma aprcela sutrirdinada de fluidos regionais mais

enriquecidos.

Os valores de Sr(m) obtidos para os depósitos em estudo são bastante próximos dos

valores de 0,711 obtidos para amostras de calcita e barita de depósitos Pb/Zn Tipo

Panelas de (Tassinari et al. ,1990). Da mesma forma, estão próximos dos dados Sr(m)
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de calcita obtidos por Mello & Bittencourt ( 1998) para os greisens do coIrrnl'i\o

granítico Itaoca.

A continuação dos esforços provocou a abertura das fàlhas regionaìs, corlr lrìÌcrìsa

movimentação de blocos e de circulação de fluidos. Este episódio é o responsávcl ¡rela

entrada de ouro no sistema representado pelo granito hidrotermalizado. A circulaçào de

fluidos das encaixantes, como demonstrado pelos isótopos de Sr em carbouatos' sull'etos

e fluoritas, foi importante na entrada de material e recirculação dos veios A evoJução

dos veios se dá com a deformação dos cristais de quartzo Ql do veio, e com a formação

dos cristais Q2.

A direção estrutural dos veios de quartzo-sulfetos associados com a mineralização estão

situados principalmente na faixa do Barreiro, onde está a zona economicamente mais

importante, em direções ao redor de N60W, com caimento para sul, ora mais suaves' ora

mais verticalizados. Os veios estão colocados de acordo com o sistema de Riedel

regional. Assim, as direções N40E representam as direções principaís do sistema de

falhas, enquanto que as direções ao redor de N70E a E-W representam as direções

sintéticas.

As direções principais de ocorrências de veios mineralizados parece corresponder a

direções tensionais, ao redor de N60W, e N30W, que são as estruturas antitélicas

verificadas. No entanto, o modelo de controle estrutural do depósito está longe de ser

plenamente entendido. Feições de empurrão, como verificadas em veios, como na lavra

do Pacheco podem alterar significativamente este quadro.

Com a deformação veriftcada nos veios, evidencias petrogáficas, como superposição de

veios, ocorrencia de texturas tipo livro ("book texlure" ) para os sulfetos, assim como a

presença de quartzo euédrico em drusas da geração Q3, indica diversos ciclos de

compressão/descompressão, Este segundo episódio de hidrotermalização teria ocorrido

com o desenvolvimento de processo de falha-váh,'r¡la (Sibson et al, 1998).

Dados de inclusões fluidas em grãos de quartzo associados a esta fase apresentaram

valores de temperatura de homogeneização frnal (THf) da ordem de 180 a 220"C, com

evidências de imiscibilidade. As curvas isocóricas calculadas para estes dados

apresentaram valores de pressões entre 0,4 e 0,5 Kbar. Estes valores provavelmente

representam valores de alivio de pressão responsáveis pela entrada de fluidos no

sistema.
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Os dados de isótopos de C e O, indicaram , na mesma forma que os dados de Sr1"''¡ de

amostras de calcita, fluorita e de sulfetos, com uma origem extema ao corpo gtanítico.

Estes dados, em comparação com dados regionais, mostraram que os isótopos de C e O

nos carbonatos da ganga da mineralização, são provavelmente produto do

fracionamento isotópico a partir de mármores regionais (Daitx, 1996; Mello &

Bittencourt, 1998).

Os isótopos de S mostraram que embora os valores estejam, grosso modo, no campo de

variação do S magmático, existem evidências de fracionamento que podem indicar

proveniência extema. Valores de ô3aS em pirita de zona da falha tardia mostrou a

ocorrência de fracionamento, com desvios para valores positivos do ô34S.

O estudo de isótopos de Pb em pirita do depósito mostra que o Pb incorporado neste

mineral é proveniente de fontes antigas, com idades entre 1,2 e 1,6 Ga. Os dados

mostram também que a crosta superior e a crosta inferior, provavelmente o

embasamento gnaissico-granulitico subjacente, são as principais áreas-fonte dos solutos

ricos em Pb que formaram a pirita,

O ouro está associado com a calcopirita preenchendo fraturas em cristais de pirita, e

apresenta-se com teores de até, ljyo de prata. A entrada do ouro no sistema ocorreu

através dos processo de falha válvula, com deposição associada a perda de pressão e

rebaixamento da temperatura, o que terminalia por solubilizar o ouro nos interstícios

dos cristais de pirita. A idade deste processo fica marcada no interalo 57O-527 l|da,

através dos resultados I(,/A¡ em sericitas de zonas de falha (528*10Ma), Rb-Sr da

encaixante mineralizada (526+23Ma, ri 0,709), Rb-Sr de lixiviados de pirita

(510+13,riO,71 l).

Reativações tardias de falhamentos foram os rcs;ponsáveis pela atual disposição dos

veios mineralizados, que deslocam os sistemas nineralizado previamente formados.

Dados Rb/Sr de lixiviados de pirita de um destes fàlhamentos mostra idades de 384+62

Ma. Provavelmente estas idades, dentro do en'o geológico relativamente grande que

contém, são devidas a reativações posteriores relacionadas com o estabelecimento da

bacia Camarinha ou, com a cratonização da área., previamente á deposição da Formação

Furnas.
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6.3 MODELO CONCEITUAL

Na construção de modelos conceituais de jazidas mìnerais, dadas suas vânta.e3rls

operacionais, tem-se tornado comum a utilização de concejtos de análise srstônrica.

Segundo Rostirolla (1997), uma concentração mineral apresenta as ser¡uiltes

característicasi 1) Organização (subsistemas de bombeamento, canalização, clescarsa,

retroalimentação); 2) Composição (matéria - rocha, fluidos, energia, canais de

comunicação); 3) Estrutura (elementos, dimensão, correlação, causalidade)

4)Funcionalidade; 5) Macro-ambiente

O Macroambiente regional é constituído por diferentes conjuntos: I ) Embasamenio

(Complexo Atuba?); 2)sequencias meta-wlcanossedimentares. Formação Água Clara,

Formação Votuverava (Seqüência Bromado); 3) sequencias rulcânicas (anfibolitos de

Povinho de São João) ; 4) corpos granitóides, maciços graníticos Cerne e Passa Três;

5) seqüências sedimentares (formação Cama¡inha e Fm Furnas),

A estruturação da área se dá por intermedio de empurrões (Falha da Boa Vista) e por

zonas de cisalhamento transcorrentes regionais (falha do Cerne, Falha de morro agudo),

que foram as grande condutoras regionais de fluidos.

A energia envolvida é representada pelo calor advindo dos processos finais do

metamorfismo regional e pela reestruturação regional através dos empurrões e,

posteriormente, das zonas de cisalhamento transcorrentes.

Temos, portanto uma área aquecida através do metamorfismo regional, com intensa

circulação de fluidos em zonas de cisalhamento regionais. Os fluidos com ouro foram

concentrados em zonas tensionais regionais, representadas pela Zona de Cisalhamento

do Barreiro, onde se localiza a Mina do Morro. Nesta, a existência de volumes de rocha

já previamente deformados e alterados hidrotermalmente (presença de clorita, sericita,

esfeno, etc) facilitaram a entrada e a percolação de fluidos, bem como as reações com a

encaixantes. A deposição do ouro foi feita através de descompressão e abaixamento de

temperaturas devido ao processo de acúmulo de fluidos e seu alivio posterior.

Assim, ao contrário das encaixantes, os fluidos se concentraram no granito e

conseguiram se posicionar mais facilmente, sendo depositados por processo de

imiscibilidade de fluidos devido ao contínuo rebaixamento de tensões.
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Desta forma, a existência de um modelo de jazida como a estudada pressupõe a

existência de

t) Àreasþnte de solutos (zonas melassedimenlãres e de embdsamenlo).

2) Processo de lransporte (atravës de zonas de cisalhamento regionais, com deposição em

zonãs tracionais. )

| Área de deposição de metais: zonas permeaveis com rochas previamente alteradas

hidrotermalmente (granito), gerando condições de deposição do minérios e da

paragênese suþtada.

4) Mecanismo de deposição: rebaixamento de temperaturas e pressöes, com imiscibilidade

de fluidos.

Figura 6.1 - modelo explicativo pâra a gênese do minério aurífero associado ao
maciço granítico Passa Três.
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7 CONSIDERAÇOES FINAIS E CTNCLUSÛES

7,1 CARACTERIZAÇAOREGIONAL

Este trabalho se propôs a discutir a idade e os processos formadores das jazjcjas

auríferas relacionadas com o Maciço Granítico Passa Três, enr Campo Largo (Pr). do

ponto de vista da Geologia Isotópica e da Geocronologia.

O Maciço Granítico Passa Três é um pequeno corpo de natureza mesozonal aflorante na

região do Alto Vale do Rio Açungui, É um maciço de composição sienogranitica,

intrusivo em metassedimentos das formações Agua Clara e Votuverava, pertencentes ao

grupo Açungui .

Sua mineralogia compreende microclínio-pertita, microclínio, albita-oligoclásio, albita,

quartzo, com quantidades variáveis de anfibólio e biotita, com acessórios apatita,

magnetita, ilmenita, zircão e esfeno. Os minerais secundários provenientes de alterações

tardi a pós-magmáticas são microclínio, albita, biotita, muscovita.i sericita, clorita,

esfeno, leucoxênio, carbonatos, pirita e fluorita.

No diagramas de geoquímica de Cox et al. (1979) , os dados do Maciço Granitóide

Passa Três caem no campo do riolitos , e no campo dos granitos pós-colisionais

(poscolg) no diagrama de Pearce (1984) (ver capitulo 4). Os diagramas de /RbiSr

mostram que a evolução do sistema se deu com a progressiva perda de Sr e ganho de Rb

duraÍte os processo de alteração fìlica e com perda de ambos durante os processos de

ar grlização hi drotermal.

Dados de ETR para amostras do granito mostram fracionamento de terras raras leves em

relação às terras raras pesadas. Este tipo de fracionamento sugere a presença de áreas

fonte com granada, sem muito feldspato. De acordo com Chiodi fo et al (1989), este

processo envolve uma interação entre fontes na crustais e mantélicas na geração do

magma granítico. Idades-modelo Sm-Nd (Tn¡,¡) obtidos por siga Jr (1995) mostram a

presença de fontes provavelmente transamazônicas entre os protólitos do granito.

O granito comportou-se como um co¡po rígido frente a mineralização, sendo deformado

em condições rupteis-ducteis. Entre os processo de alteração hidrotermal sofridos pelo

granito, de maneira pervasiva, estão os processo de alteração de máficos, a quebra do

microclínio e uma extensiva carbonatizaçdo.
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Estes episódios termais registrados por muscovitas de pegmatitos mostra idades de 604

Ma, enquanto que sericitas de veios mostram valores de 602 Ma. . O fracionamento

tardi-magmático da fluorita , com a idade de 616+36 Ma, reflete a idade final de

colocação do corpo.

7.2 CARACTERIZAÇÃO DO DEPÓSITO

Os depósitos auríferos ma região de Povinho de São João ocorrem no interior de veios e

zonas de cisalhamento associadas ao maciço granitóide Passa Três, O maior destes

depósitos está situado na faixa do Barreiro, composto pela Mina do Morro e do Polaco,

totalizando uma reserya medida de 5223 kg. No presente estes depósitos são explorados

pela mineração Tabiporã Ltda, trabalhando coÍì teores médio de 11 g/ton, com valores

de corte em cerca de 2 glt, com evidências de teores bastante acima destes valores. A

produção total da mina é de 721 kg de ouro (CPRM, 2000).

Os veios situados fora do corpo, ou seja, que intrudem litologias da Fm Água Clara,

podem, excepcionalmente, encontrar-se mineralizados. No entanto, este minério é sub-

econômico. Mesmo os veios no interior do granito, ao atingir as encaixantes adelgaçam-

se e tornam-se estéreis.

Na faixa do Barreiro, a jazida está associada a duas associações de veios principais, os

veios norte e nortinho, e o veio sul. Estes veios correspondem a veios de quartzo

cisalhados, descontínuos, com direção dominante N60W , com caimentos variando

desde subverticais até 25" para suVsudeste. Numerosas outras associações de veios

mineralizados ocorrem na área, mas sua lawa encontra-se paralisada.

Os minerais de ganga nos veios são quartzo, carbonatos, fluorit4 microclinio e sericita-

muscovita. Entre os metálicos, pirita, calcopirita. c bornita, alem de esfalerita, galena, e

molibdenita. Foram citadas ocorrências de covelita, calcocita, digenita, aikinita,

arsenopirita, óxidos de feno. A fase argílica ti ieprresentada por illita e clorita, O ouro

ocorre livre, no interior de fraturas de pirita, associado ou não à calcopirita. Pode conter

ale 8%o de Ag.

Os dados microtermométricos para os fluidos do quartzo do fragmento da encaixante

mostraram a presença de um fluido aquo-carbônico, de provável caráter primário,

porém modificado, e um fluido essencialmente aquoso secundário. As temperaturas e

pressões para as inclusões aquo-carbônicas, da ordem de 300 a 340"C e 1,2 Kbar
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(Brown & Lamb, 1989, In Brown, 1989) e 3,2 Kbar (Bowers & Hegeison' ìcL8r' in

Brown, op.cit.) podem ser indicativas das condições de pressÒes e lell'ìperalLlla:. que

atuaram durante a alteração hidrotermal .

Os dados microtermométricos para as inclusões de quartzo Q3 mostraram salinìcìades

baixas para as inclusões do grupo 3, As evidências petrográficas da ocorrênci¡r de

imiscibilidade indicaram uma faixa bem definida de temperaturas e pressões, ent|e 175-

225oC e 0,4 e 0,5 kbar respectivamente.

o último episódio de formação de veios está relacionado com o pico de 140-160

apresentado tanto nos dados de THf das inclusões do grupo 2 quanto as do grupo 3

(G3a), estando provavelmente associado ao episódio de argìlizaçáo dos veios'

As temperaturas do eutético ( TE), mostram a presença de dois tipos de fluidos; um

fluido onde é importante o Fe e o Mg, e um grupo de inclusões onde, além desse ions,

existe também o Ca-

os dados de isótopos de sr de carbonatos, fluoritas e sulfetos da Mina do morro,

analisados em itens anteriores, concentram-se em 0,711. A razão inicial do granito

hidrotermalizado é 0,709, podendo estar relacionada com a mistura de fluidos do granito

com fluidos regionais mais enriquecidos.

Os dados de isótopos de C e O, indicaram que os isótopos de C e O nos carbonatos da

ganga da mineralização, são provavelmente produto do fracionamento isotópico a partir

de mármores regionais . Os isótopos de S mostraram evidências de fracionamento que

podem indicar proveniência extema. isótopos de Pb em pirita do depósito mostra a

presença de fontes antigas, com idades entre I,2 e 1,6 Ga com contribuição da crosta

superior e do embasamento gnaissico-granulitico subjacente.

A idade da mneralização aurífera está no interalo 510-527 Ma, através dos resultados

K./Ar em sericitas de zonas de falha (528+1OMa), Rb-Sr da encaixante mineralizada

(526+23Ma, ri 0,709), Rb-Sr de lixiviados de pirita (510+13,ri0,711)'

Reativações tardias de falhamentos mostra idades de 384+62 Ma. devidas a reativações

posteriores relacionadas com o estabelecimento da bacia Camarinha ou, com a

cratonização da áre4 previamente á deposição da Formação Furnas, considerando que a

idade possa atingir até 450 Ma.
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um modelo de jazida como a estudada pressupõe a existência de Á¡eas-fonte

representadas por zonas metassedimentares e de embasamento, com processo de

transporte de fluidos através de zonas de cisalhamento regionais, com deposição em

zonas tracionais. As areas de deposição de metais são representadas por zonas

permeáveis com rochas previamente alteradas hidrotermalmente (granito)' gerando

condições de deposição do minérios e da paragênese sulfetada O mecanismo de

deposição seria principalmente o rebaixamento de temperaturas e pressões, através de

processsos de imiscibilidade de fluidos.

A partir dos dados obtidos, que mostram a circulação de fluidos não só no Maciço

Granitico Passa Três, como também nas rochas encaixantes metassedimentares, podem

ampliar os horizontes de prospoecção de ouro direcionando-se para alvos nestas rochas

ou para os granitoides similares que ocorrem na região.

Para finaliza¡, deve-se frisar que o modelamenteo conceitual de depositos minerais , do

ponto de vista da geologia isotópica e da geocronologia envolve, segundo Tassinari,

(1999), as seguintes definições:

- A natureza e idade da fonte dos fluidos: sequências supra e infracrustais brasilianas e

transamazônicas, respect¡vamente ;

- O período da migração de fluidos: ocorre durante o desenvolvimento de zonas de

cisalhamento:

- O tipo e o período do controle geológico da mineralização: granito¡des îarditectônicos

encaixados em s equências metassedi mentares bra si lianas :

- O período e a temperatura da concentração de metais (idade da mineralização) : +520 Ma,

concordante com o desenvovimento do SisÍema ll'r¡mscorrente Lancinha, em temperaturas

ente 175 e 225'C:
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